
 

 

 17. SEKOS IR PROGRESIJOS 

       17.1 Sekos samprata, rūšys ir savybės 

 

Pamokos planas: 

1) Ką vadiname seka? Pateikite sekos ir „ ne sekos“ pavyzdį. 

2) Kas yra baigtinė ir begalinė skaičių sekos. Užrašykite kiekvienos pavyzdį. 

3) Kokia seka yra vadinama nykstamąja? 

4) Kokias sekas vadiname monotoninėmis sekomis? Pateikite pavyzdžių. 

5) Kokią seką vadiname pastoviąją? 

6) Ar galima skaičių seką nusakyti žodžiais, bet neaprašyti funkcija? Pateikite tokios sekos pavyzdį. 

7) Paaiškinkite kas yra sekos narys ir to nario numeris? 

8) Ar gali sekos narys ir jo numeris būti natūralieji, sveikieji skaičiai? 

9) Kas yra n – tojo nario formulė. Kam ji reikalinga?                          an = 3n + 1      bn = 2n2 − n 

10) Kaip užrašyti sekos n – tojo nario formulę?                                 5; 8; 11; 14; …       1; 4; 9; 16; …     
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;  

2

3
;
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4
; … 

11) Kokia yra lyginių ir nelyginių skaičių n – tojo nario formulė? 

12) Kaip sužinoti ar skaičius priklauso skaičių sekai ar ne?  

13) Kaip sužinoti, kiek narių tenkina sąlygą? 

14) Kas yra rekurentinė formulė arba seka apibrėžta rekurentiškai?  

15) Kas yra tiesinės skaičių sekos. Kaip vadiname tokių sekų grafiką? 

16) Kas yra kvadratinė skaičių seka? Pateikite savo sugalvotą kvadratinę seką. 

17) Kaip rasti didžiausią/mažiausią kvadratinės sekos narį? 

18) Kas yra skaičių sekos sumos formulė, ką ji leidžia apskaičiuoti?                         Sn = n2 + n  

19) Kaip rasti kelių narių sekos suma yra didžiausia/mažiausia?                           Sn = −2n2 + 60n 

20) Kaip galima apibūdinti dydį 𝑆1 (nenaudojant žodžio suma)? 

21) Ką gauname su bet kokia skaičių seka, atlikę šiuos veiksmus 𝑆𝑛+1 − 𝑆𝑛 

 

Namų darbai: 

1) Duotos dvi skaičių sekos: 𝑎𝑛 = 3 − 2𝑛 ir 𝑏𝑛 = 2𝑛2 − 40𝑛 + 1. 

a) Raskite 𝑎5; 𝑎𝑛+1; 𝑎3 + 𝑏9 

b) Ar skaičius 15 yra sekos 𝑎𝑛 = 3 − 2𝑛  narys? Jei taip, koks jo numeris? 

c) Įrodykite, kad seka 𝑎𝑛 = 3 − 2𝑛 yra mažėjanti. 

d) Skaičius 89 yra sekos 𝑏𝑛 = 2𝑛2 − 40𝑛 + 1 narys, koks jo numeris? 

e) Kiek sekos 𝑎𝑛 = 3 − 2𝑛 narių yra didesnių už -88? 

f) Kiek sekoje 𝑏𝑛 = 2𝑛2 − 40𝑛 + 1 yra narių tenkinančių nelygybę −12 < 𝑏𝑛 ≤ 1 

g) Raskite sekos 𝑏𝑛 = 2𝑛2 − 40𝑛 + 1 mažiausio nario numerį. 

2) Užrašykite sekų sekančius tris narius, bei n – tojo nario formulę. 

a) −7; −1; 5; 11 … 

b) 3, 6, 11 ,18 , … 

c) 
2

3
;

6

7
;

10

11
;

14

15
, … 

d) 1, 2, 6, 24, 120, … 



 

 

e) 2; −4; 6; −8; … 

3) Duota sekos sumos formulė 𝑆𝑛 = 3𝑛2 − 30n.  

a) Apskaičiuokite 𝑆3, 𝑆5 − 𝑆4, 𝑆𝑛+2 

b) Kelių narių suma yra mažiausia? 

c) Ar yra narių skaičius (𝑛 > 0), kada suma lygi nuliui? 

d) Kelių narių suma yra teigiama? 

e) Raskite pirmus tris sekos narius. 

4) Duota sekos rekurentinė formulė 𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 + 3 ir 𝑎1 = 2. 

a) Apskaičiuokite 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4 − 𝑎3 

b) Parašykite sekos n – tojo nario formulę 

5) Prie lygiakraščio trikampio, kurio kraštinė lygi 1 cm po vieną pridedami tokie patys trikampiai. Parašykite skaičių sekos (𝑎𝑛) 

n – tojo nario formulę, kurios nariai yra: 

 

 

 

a) Kiekvieną figūrą sudarančių trikampių skaičiai; 

b) Figūrų perimetrai; 

c) Skaičiai 1 cm ilgio atkarpų, iš kurių sudarytos figūros; 

d) Figūrų plotai. 

 


