
 

 

 17. SEKOS IR PROGRESIJOS 

       17.8 Mišrūs progresijų uždaviniai 

 

Pamokos planas: 

1) Kaip spręsti mišrių progresijų uždavinius (su skaičiais)? 

 Skaičiai x, y, z sudaro GP, o skaičiai x, 2y, 3z sudaro aritmetinę progresiją. Raskite geometrinės progresijos vardiklį. 

 Trys skaičiai sudaro aritmetinę progresiją. Jei prie pirmojo skaičiaus pridėsime 8, tai gausime geometrinę progresiją, kurios 

narių suma lygi 26. Raskite tuos skaičius. 

2) Kaip spręsti mišrių progresijų uždavinius (judėjimo)? 

 Iš punkto A išvažiuoja dviratininkas ir per pirmą sekundę nuvažiuoja 3,5 m, o per kiekvieną kitą vienu metru daugiau, negu 

per praėjusią. Po 3 sekundžių iš to paties punkto A išvyksta kitas dviratininkas. Jis per pirmą sekundę nuvažiuoja 4 m, o 

per kiekvieną kitą dviems metrais daugiau negu per praėjusią. Raskite, po kiek laiko antrasis dviratininkas pasivys pirmąjį 

ir koks tada bus atstumas iki punkto A? 

3) Kaip spręsti ekonominės tematikos uždavinius? 

 Įsidarbinęs įmonėje A, Jonas pirmaisiais metais uždirbtų 16000€, o kiekvienais tolesniais metais, pradedant antraisiais 

2000€ daugiau negu praėjusiais. Jeigu Jonas įsidarbintų įmonėje B, jo pirmųjų metų atlyginimas būtų 15000€ ir kasmet, 

pradedant nuo antrųjų metų jis didėtų 10%. Kurioje įmonėje Jonas daugiau uždirbtų po 10 metų? 

 

Namų darbai: 

 

1) Trys skaičiai yra iš eilės einantys aritmetinės progresijos nariai. Progresijos skirtumas lygus 3. Jei prie trečiojo nario pridėsime 

3, gautieji skaičiai sudarys geometrinę progresiją. Raskite tuos skaičius. 

2) Tam tikromis sąlygomis krintančio kūno nueitą kelią metrais po n sekundžių nuo judėjimo pradžios galima apskaičiuoti pagal 

formulę 𝑆𝑛 = 4𝑛2 

a) Tarkime, kad kūnas krinta iš 1000 m aukščio. Kokiame aukštyje jis bus po 5 s?  

b) Apskaičiuokite kelią, kurį kūnas nueina per penktą sekundę. 

c) Kiek laiko praeis, kol iš 10000 m aukščio paleistas kūnas palies Žemės paviršių? 

d) Tarkime, kad ir N metrų aukščio paleistas kūnas ant žemės nukrito po n sekundžių. Per kiek laiko jis nukristų, paleistas iš 

4N metrų aukščio?  

3) Raskite triženklį skaičių, kurio skaitmenys sudaro GP. Jei iš to skaičiaus atimtume 792, tai gautume skaičių užrašytą tais pačiais 

skaitmenimis tik atvirkščia tvarka. Jei antrąjį skaičių padidintume 2, tai gautojo skaičiaus skaitmenys sudarytų AP. 

4) Iš taškų A ir B vienas priešais kitą pradeda judėti du kūnai. Pirmas kūnas per pirmą minutę nueina 50 m, o per kiekvieną kitą 

minutę 2 metrais daugiau negu per ankstesniąją. Antrasis kūnas per pirmą minutę nueina 40 m, o per kiekvieną kitą 4 metrais 

daugiau negu per ankstesniąją. Po kelių minučių jie susitiks, jei atstumas tarp taškų A ir B lygus 510 m? 

5) Šaulys į taikinį šauna 25 kartus. Kai nepataiko pirmą karta – gauna vieną baudos tašką. Už kiekvieną kitą nepataikymą jis 

gauna puse taško baudos daugiau, negu už prieš tai buvusį nepataikymą. Kiek kartų šaulys pataikė į taikinį, jei surinko 7 baudos 

taškus?  

 


