
 

 

 

 

1/4. PAMOKA – TELEFONO ĮSIGIJIMO IŠSIMOKĖTINAI MATEMATIKA 

   NAMŲ DARBAS 

 

1. Pasirinkite telefoną, kurį norėtumėte nusipirkti ir įrašykite vietoje daugtaškių jo 

kainą: ........ €. Tada tą kainą padalinkite iš 24 (nes telefoną pirksime išsimokėtinai 

su 24 mėnesių sutartimi). Gautą vieno mėnesio įmoką prilyginkite raidei a: 

𝑎 = _________ €/𝑚ė𝑛 

2. Pasirinkite ryšio tikėją ir įrašykite plano kainą, kurią nuspręsite mokėti ryšio tiekėjui 

už suteiktas paslaugas. Tą kainą prilyginkite raidei b: 

𝑏 = __________ €/𝑚ė𝑛 

3. Pagalvokite ar norite telefoną apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų ar sugedimo. 

Jei norite tai padaryti, susiraskite internete kiek kainuoja telefono draudimas per 

mėnesį ir kainą prilyginkite raidei c: 

𝑐 = __________ €/𝑚ė𝑛 

4. Pagalvokite kokių priedų norėsite prie telefono. Tai gali būti ausinės, belaidžio 

pakrovimo stotelė, dėklas, ekrano apsauga ir t.t. Sudėkite visas priedams skirtas 

išlaidas ir jas prilyginkite raidei d: 

𝑑 = __________ € 

5. Pasistenkite numatyti, kokią pinigų sumą vidutiniškai per mėnesį išleistumėte 

mobilioms aplikacijoms (Apps‘asms). Tą sumą prilyginkite raidei e: 

𝑒 = __________ €/𝑚ė𝑛 

6. Išsiaiškinkite gal yra taikomi kokie nors sutarties sudarymo (vienkartiniai) 

mokesčiai. Bei nepamirškite pridėti laikmenos mokesčio, jei ji nėra įtrauktą į 

telefono kainą. Visą šią sumą prilyginkite raidei f: 

𝑓 = __________ € 
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Sudarykite funkciją kuri leistų apskaičiuoti kiek pinigų jau yra sumokėta už telefoną, 

priklausomai nuo praėjusio laiko. Vietoj raidžių a, b, c, d, e, f surašykite savo gautus 

skaičius:  

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 + 𝑑 + 𝑒𝑥 + 𝑓 

𝒇(𝒙) = ___𝒙 + ___𝒙 + ____𝒙 + ____ + ____𝒙 + ___ 

 

Laikykite, kad kintamasis x – laikas (matuojamas mėnesiais nuo telefono įsigijimo dienos). 

Sutraukite panašiuosius narius ir funkciją pateikite pavidalu: 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑥 + 𝑚 

 

𝒇(𝒙) = ___𝒙 + ___ 

 

k – krypties koeficientas (mokėtina suma per mėnesį). 

m – laisvasis narys (pradinė mokama suma už priedus, laikmenos mokestis ir galbūt sutarties sudarymo mokestis). 

Šiame uždavinyje telefoną įsigyjame be pradinio įnašo ir su 0% pabrangimu perkant išsimokėtinai. 

 

Užpildykite lentelę prieš braižant grafiką. x – jūsų sugalvoti sveikieji skaičiai iš intervalo 

[0; 24]. f(x) – reikšmės, kurias gausite x įsistatę į funkciją. 

 

x   

f(x)   
 

Pagal gautas reikšmes nubraižykite grafiką. 

 



 

 

Į lentelę surašykite visų dedamųjų, kurios sudaro mėnesinę įmoką kainas. Tada 

apskaičiuokite kiek procentų kiekviena dedamoji sudaro nuo visos įmokos. Pagal gautus 

rezultatus, naudojantis pieštuku, liniuote ir matlankiu nubraižykite skritulinę diagramą. 

Diagramoje turi būti pavaizduota procentiškai kas sudaro mėnesinę įmoką. Procentus 

apvalinkite dešimtųjų procento dalių tikslumu. 

 

Dedamoji žymėjimas Kaina €/mėn 
Procentas nuo 

visos įmokos 

Telefonas a  % 

Planas b  % 

Draudimas c  % 

Aplikacijos d  % 

 

 

 

Pateikite savo išvadas. Išvadose parašykite, kad labiausiai įtakoja jūsų telefono 

mėnesinę įmoką, bei kur (ir kaip) galima būtų sutaupyti ir sumažinti mėnesinę įmoką. 
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