
 

 

 30. ŽODINIAI (TEKSTINIAI) UŽDAVINIAI 

       30.3 Įvairūs tekstiniai uždaviniai 

30.3.4 Uždaviniai su sekomis (aritmetinė ir geometrinė progresijos) 

 

Pamokos planas: 

1. Keturių laiškų persiuntimo išlaidoms apmokėti prireikė 4 skirtingų pašto ženklų. Pašto ženklų 

bendra suma lygi 2 € 80 ct. Nustatykite pašto ženklų kainą, jeigu žinoma, kad kainos sudaro 

aritmetinę progresiją, o pats brangiausias pašto ženklas 2,5 karto brangesnis už patį 

pigiausią pašto ženklą. 

2. Iš stovyklavietės išeina trys tiesūs keliai, kurie tarpusavyje sudaro 120 laipsnių kampus. 

Šiais keliais iš stovyklavietės išėjo turistai, kurių ėjimo greičiai sudaro aritmetinę progresiją. 

Po dviejų valandų tarp lėčiausio ir tarp greičiausio einančių turistų atstumas buvo 2√76, o 

tarp lėčiausio ir trečiojo turisto 2√61. Apskaičiuokite turistų ėjimo greičius. 

3. Mokinys apskaičiavo, kad paskutiniąją savaitę prieš matematikos egzaminą jis uždavinius 

sprendė 25 h 40 min. Kiekvieną savaitės dieną, pradedant antrąja, mokinys uždavinių 

sprendimui skirdavo po tiek pat minučių mažiau negu praėjusiąją. Kiek laiko mokinys 

sprendė uždavinius paskutiniąją dieną prieš egzaminą, jei per pirmąsias tris dienas jis tam 

sugaišo 13 h? 

4. Trys teigiami skaičiai sudaro didėjančią geometrinę progresiją. Jei paskutinį narį 

sumažintume dvigubai, tai gautieji skaičiai sudarytų aritmetinę progresiją. Apskaičiuokite 

geometrinės progresijos vardiklį. 

5. Pirmojo kvadrato kraštinė lygi a. Jo kraštinių vidurio taškai yra antrojo kvadrato viršūnės, o 

pastarojo kratinių vidurio taškai yra trečiojo kvadrato viršūnės ir t.t Raskite visų šių kvadratų 

perimetrų ir plotų sumas. 

 

 

Namų darbai: 

A) Įsidarbinęs įmonėje A, Ponas pirmaisiais metais uždirbtų 16 000 €, o kiekvienais tolesniais metais, pradedant 

antraisiais, - 2000 € daugiau negu praėjusiais. Jei Ponas įsidarbintų įmonėje B, jo pirmųjų metų atlyginimas būtų 

15 000 € ir kasmet, pradedant antraisiais metais, jis didėtų po 10 %. Kurioje įmonėje jis uždirbtų daugiau pinigų per 

pirmuosius 10 metų? 

B) Tam tikroje planetoje gyvena dviejų rūšių gyvūnai: ritai ir mitai. Iš pradžių jų buvo po lygai, bet, atmosferai ėmus 

šilti, ritų skaičius kasmet pradėjo mažėti po 3 %, o mitų didėti po 2 %. Po kelių pilnų metų mitų bus du kartus daugiau, 

nei ritų? Kaip per tą laiką pasikeis bendras planetos gyvūnų skaičius? 


