
 

 

 17. SEKOS IR PROGRESIJOS 

       17.3 Aritmetinė progresija 

 

Pamokos planas: 

1) Kokią seką vadiname AP?  

2) Kaip AP randamas skirtumas, kai žinome gretimus narius arba ne gretimus narius?  𝑎𝑚 = 𝑎𝑠 + 𝑑𝑣                                                      

3) Kam lygios vienodai nutolusių narių nuo pasirinkto nario sumos ir vidurinis narys, jei žinome vienodai nutolusius? 

4) Kaip vadinama aritmetinė progresija, kurios skirtumas lygus nuliui/teigiamas/neigiamas? 

5) Kuo skiriasi aritmetinė progresija 2, 4, 6, … ,36 nuo 2, 4, 6, … 

6) Ką vadiname n – tojo nario formule. Kaip ji naudojama sprendžiant uždavinius? 𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 =? 

7) Ką reikia daryti, norit išsiaiškinti ar sekos narys priklauso sekai (ar yra duotame intervale)? 

8) Ką vadiname AP rekurentine formule? Kaip iš jos reikia rasti sekos narius? 

9) Ką vadiname AP sumos formule?                                 Sn = 4n2 + 3n; S3 =? ; a3 =?          a3 = 5; a7 = 10; S5 =? 

10)  Kuo skiriasi 𝑎4 nuo 𝑆4? Ką reiškia 𝑆1;  𝑆𝑛+1 − 𝑆𝑛. Ar gali kelių skaičių suma būti lygi nuliui? 

11) Kaip randama didžiausia/mažiausia sekos narių suma turint sumos formulę?                     Sn = 4n2 − 30n;  Smin =?       

12) Kaip spręsti AP sistemas? 

{
𝑎6 + 𝑎9 = −40,5
𝑎7 − 𝑎3 = −10

;              {

𝑎1 − 𝑎5 = −8
𝑎2 + 𝑎9 = 20

𝑆𝑛 = 100
;             {

𝑎2 ∙ 𝑎5 = 112
𝑎1

𝑎5
= 2  

13) Kaip rasti „x“ reikšmę, kai duoti trys iš eilės einantys AP nariai? 

√5𝑥 − 3; 0,5x;  5,4       log2(𝑥 − 1);  log2 √5 ; log2(𝑥 + 3)     |2 − 2𝑥|;   7;   |2𝑥 + 4| 

14) Kaip spręsti AP sumos lygtis? 

5 + 5,4 + 5,8 + ⋯ + x = 176                22 ∙ 23 ∙ 24 ∙ … ∙ 2x = 0,0625−81 

15)  Kaip spręsti AP uždavinius su liekana? 

Raskite sumą visų keturženklių skaičių, kuriuos dalijant iš 15 gaunama liekana 7 

16) Kaip spręsti tekstinius uždavinius su AP? 

 Tomas nusipirko naudotą automobilį, kurio rida 56000km, ir kiekvienais metais ketina juo nuvažiuoti mažiausiai 16000km. 

Kai rida pasieks 200000km, Tomas automobilį atiduos į metalo laužo supirktuvę. Kiek daugiausiai metų Tomas galės važinėti 

šiuo automobiliu? 

 Kylant aukštyn, kas 1km oro temperatūra nukrinta apytiksliai po 0,9 laipsnio pagal Celsijų. Žemės paviršiaus temperatūra yra 

20 laipsnių. Parašykite formulę, pagal kurią galima apskaičiuoti oro temperatūrą n km aukštyje. 

 

Namų darbai: 

1) Duota aritmetinės progresijos n – tojo nario formulė: 𝑎𝑛 = 4𝑛 − 7 

a)  Raskite 𝑎5; 𝑑; 𝑎𝑛+2 

b) Ar skaičius 91 yra šios progresijos narys? Jei taip, koks jo numeris? 

c) Raskite 𝑆𝑛; 𝑆5 

d) Kiek sekos narių yra mažesnių už 142? 

e) Apskaičiuokite pirmų dešimties narių aritmetinį vidurkį. 

2) Duota sekos sumos formulė 𝑆𝑛 = −5𝑛2 + 120𝑛 

a) Raskite 𝑆3; 𝑎3; 𝑎1 

b) Įrodykite, kad seka yra aritmetinė progresija. 



 

 

c) Raskite kelių sekos narių suma yra didžiausia. 

d) Kelių ir kurių sekos narių suma yra didesnė už 400? 

e) Užrašykite sekos n – tojo nario formulę. 

3) Pagal duotus duomenis, apskaičiuokite prašomus rasti dydžius 

a) Duota:  𝑎1 = 2; 𝑎7 = 20. Raskite d. 

b) Duota:  𝑎7 = 30. Raskite 𝑎3 + 𝑎11 

c) Duota:  𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 + 4; 𝑎1 = 2. Raskite 𝑎3. 

d) Duota:  𝑆𝑛 = 220; 𝑎𝑛 = 40; 𝑎1 = 4. Raskite d. 

e) Duota:  𝑎5 + 𝑎2 = 28; 𝑎3 + 𝑎10 = 52. Raskite 𝑆3. 

4) Su kuria „x“ reikšme duotieji nariai sudaro aritmetinę progresiją? 

a) 𝑥;  5𝑥 − 13;  19 

b) log3 2;  1;  log3 𝑥 

c) 𝑥4;  3𝑥2;  𝑥2 + 6 

d) √4𝑥 + 11;  0,5𝑥;  0,25 

e) 2𝑠𝑖𝑛2𝑥;   1,5𝑠𝑖𝑛𝑥; −2 

5) Suraskite „x“ reikšmę 

a) 2 + 5 + 8 + ⋯ + 𝑥 = 425 

b) 33 ∙ 34 ∙ 35 ∙ ⋯ ∙ 3𝑥 = (
1

9
)

−44

 

c) 𝑙𝑔𝑥 + 𝑙𝑔𝑥3 + 𝑙𝑔𝑥5 + ⋯ + 𝑙𝑔𝑥39 = 800 

d) (𝑥 + 1) + (𝑥 + 5) + (𝑥 + 9) + ⋯ + (𝑥 + 157) = 3200 

e) cos00 + 𝑐𝑜𝑠10 + ⋯ + 𝑐𝑜𝑠3600 = 𝑥 

 

 


