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Matematikos is lyginamasis kursas 
2b skyrius – Geometrija 



1.1. Geometrinis samprotavimas  

Geometrijos ir jos taikymo dėmesys laikui bėgant kinta. Šiandien visi mokytojai ir mokslininkai 

pabrėžia, kad svarbu studijuoti geometriją, susiejant ją su vizualizavimo kompetencijomis, 

problemų sprendimu, problemų kėlimu, indukciniu ir dedukciniu samprotavimu kasdieninėje 

realybėje. Dinamiškas geometrinio konstravimo proceso pobūdis reiškia, kad galima apsvarstyti 

daugybę galimybių taip skatinant nagrinėti tam tikrą problemą arba formuluoti spėliones. Pati 

geometrija nepasikeitė: pastaraisiais metais įdiegtos nebrangios dinaminės geometrijos įrangos 

programos geometrijos studijoms papildė vizualizaciją ir individualų tyrinėjimą.  

Šiame skyriuje aptariamos kai kurios geometrinės sąvokos/idėjos, parodančios, kad jos yra 

kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, kurią galima patirti klasėje, namuose, ar darbo vietose.  

Pagal van Hiele (1999) teoriją, yra penki erdvinių sąvokų supratimo lygiai, per kuriuos vaikai 

nuosekliai pereina į geometrinį mąstymą: vizualizacija, analizė, abstrakcija, dedukcija ir 

apibrėžtumas.  

 1 Lygis (Vizualizacija): mokiniai atpažįsta figūras vien pagal išvaizdą; dažnai lyginant juos su 

žinomu prototipu, figūros savybės nėra suvokiamos; mokiniai priima sprendimus remdamiesi 

suvokimu, o ne samprotavimu.  

2 Lygis (Analizė): mokiniai mato figūras kaip savybių rinkinius; gali atpažinti ir įvardyti 

geometrinių figūrų savybes, bet jie nemato sąsajų tarp šių savybių; apibūdindami objektą, 

mokiniai gali išvardyti visas jiems žinomas savybes, bet neatskirti, kurios savybės yra būtinos, o 

kurios pakankamos  apibūdinti objektą.  

 3 Lygis (Abstrakcija): mokiniai suvokia ryšius tarp savybių ir tarp figūrų; gali sukurti 

prasmingus apibrėžimus ir pateikti neformalius argumentus savo samprotavimui pagrįsti; loginės 

reikšmės ir klasių įtraukimai, tokie kaip kvadratai yra stačiakampio tipas yra suprantami; tačiau 

formalios dedukcijos vaidmuo ir reikšmė yra nesuprantami.  



4 Lygis (Dedukcija): mokiniai gali konstruoti įrodymus; suprasti aksiomų ir apibrėžimų 

vaidmenį, žinoti būtinų ir pakankamų sąlygų reikšmę; mokiniai turėtų sugebėti suformuoti 

įrodymus, tokius, kokie paprastai būna randami vidurinės mokyklos geometrijos pamokoje.  

5 Lygis (Apibrėžtumas): mokiniai supranta formalius dedukcijos aspektus, tokius kaip 

matematinių sistemų sukūrimas ir palyginimas; gali suprasti netiesioginio įrodymo ir 

kontrapozityvaus įrodymo naudojimą ir gali suprasti neeuklido sistemas (cit. Mason, 1999).  

Šiame skyriuje, kurio tikslas nėra išsamiai “ištirti” kai kurias svarbias sąvokas, susijusias su 

įvairiomis geometrinėmis temomis, yra siekiama apibrėžti naudingą atspirties tašką diskusijoms 

su mokiniais, mokytojais ir padėti jiems susimąstyti apie geometrijos mokymą mokykloje.  

Aptartos sąvokos remiasi Euklido geometrija ir transformacijomis.  

Kaip rodo paveikslėlis, geometrija iš tikrųjų yra aplink mus, o kaip 

mokytojai, mes turime “naudoti” savo realybę, kad galėtume geriau 

perteikti daugelį geometrinių sampratų. “Kokios yra skirtingos geometrinės 

figūros paveikslėlyje?”, “Koks yra baltos ir juodos sričių plotų santykis 

pirmame simbolyje?”   

Remdamiesi šia perspektyva, daugelyje šio dokumento dalių mes nurodome galimą aptariamo 

turinio pritaikymą realiame gyvenime.  

Pirmasis simbolis, koks yra plotų santykis tarp juodų ir baltų sričių?”. 

Kai kuriais atvejais, pastaraisiais metais, mes vadiname geogebrą kaip vieną iš tinkamiausių ir 

prieinamiausių programinės įrangos mokyklos geometrijos ugdymui1.  

 

1.2. Euklido mokslo pagrindai… aksiomos 

Euklido mokslo pagrindai buvo parašyti apie 300 m. Pr. Kr. Tai 13 knygų rinkinys. Iš jų pirmieji 

šeši gali būti priskirti atitinkamai susiję su trikampiais, stačiakampiais, apskritimais, 

daugiakampiais, proporcija ir panašumu. Kiti keturi susiję su skaičių teorija. XI knyga yra įvadas 

į stereometriją, kai tuo tarpu XII-ta susijusi su piramidėmis, kūgiais, cilindrais. Penktoji knyga 

yra susijusi su penkiais taisyklingais daugiakampiais. I knyga prasideda 23 apibrėžimais, 

kuriuose Euklidas bando apibrėžti taško, tiesės, apskritimo ir t.t. sąvoką. Tada pagrindinė mintis 

yra, kad visos vėlesnės teoremos – ar Teiginiai, kaip juos vadina Euklidas – turėtų būti logiškai 

išvedami iš pradinio prielaidų rinkinio. Iš viso Euklidas įrodo 465 tokius teiginius elementuose. 

Jie yra išsamiai išvardyti daugelyje tekstų ir keliose jiems skirtose interneto svetainėse.  

                                                             
1 Cfr. http://www.itslearning.net/geogebra  

 



https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html yra labai įdomus bandymas 

įtraukti Euklido Elementus į internetą, naudojant keletą labai protingų Java programėlių, 

leidžiančių realaus laiko figūrų manipuliaciją.  

Elementuose bet koks pradinis prielaidų rinkinys turėtų būti kaip galima akivaizdesnis ir kaip 

galima siauresnis taip kad, jeigu kas nors priima jas, galėtų tikėti viskuo, kas logiškai iš jų seka.  

Euklidas pateikia dviejų rūšių prielaidas: 

Bendra samprata: 

- Dalykai, kurie yra lygūs tam pačiam dalykui, taip pat yra lygūs vienas kitam. 

- Jei lygūs pridedami prie lygūs, visumos yra lygios. 

- Jei iš lygių atimamos lygios, liekanos yra lygios. 

- Dalykai, kurie sutampa vienas su kitu, yra lygūs vienas kitam. 

- Visuma yra didesnė už dalį. 

Postulatai: tegul būna postuluojama taip. 

- Nubrėžti tiesią liniją iš bet kurio taško į bet kurį tašką. 

- Tiesioje linijoje neatsitraukiant sukurti baigtinę tiesią liniją. 

- Apibūdinti apskritimą, turintį bet kokį centrą ir atstumą. 

- Kad visi statieji kampai yra lygūs vienas kitam. 

- Kad, jeigu tiesi linija krentanti ant dviejų tiesių linijų sudaro vidinius kampus toje pačioje 

pusėje mažesnius negu du statieji kampai, tada dvi tiesios linijos, jeigu jos nubrėžtos neteisingai, 

susikerta toje pačioje pusėje, kur yra kampai mažesni už stačius kampus. 

 

Šiandien visas tokias prielaidas mes paprastai vadiname aksiomomis.  

Pirmieji keturi iš šių postulatų taip pat atrodo savaime aiškūs; vienam iš tikrųjų reikia šių 

konstrukcijų ir statmenosios plokštumos sampratos planimetrijoje. Tačiau penktasis postulatas 

yra labiau techninio pobūdžio. Norėdami prisiminti, ką jis teigia, turime prisiminti, kad 

reikalinga lygiagrečių linijų sąvoka. 

 

Hilbertas, praėjus daug metų po Euklido patobulino 1 ir 5 aksiomas taip:  

1. Bet kuriems dviems skirtingiems taškams, (a) yra linija, kurioje yra šie du taškai, ir (b) ši 

linija yra unikali.  

5. Bet kuriai tiesei L ir taškui p, kuris nėra ant L, (a) yra tiesė per p nesutampanti su L, ir (b) ši 

tiesė yra unikali. 

 

 

 



Apibrėžimas. Dvi tiesės plokštumoje laikomos lygiagrečiomis, jei jos nesusikerta t.y., 

nesutampa. 

Todėl penktasis postulatas reiškia, kad tiesės plokštumoje nėra 

lygiagrečios, kai yra skersinis t toks, kad vidinių kampų suma vienoje 

pusėje(  + ) yra mažesnė už dviejų stačiųjų kampų sumą ; iš tikrųjų 

postulatas teigia, kad linijos turi susidurti šioje pusėje. 

Aukščiau pateiktame paveikslėlyje viskas aiškiai parodyta. Būtinybė 

prisiimti šią savybę, o ne parodyti, kad tai yra paprastesnių prielaidų pasekmė, buvo 

kontroversiška net Euklido laikais. Jis pats akivaizdžiai jautė nenorą naudoti penktąjį postulatą, 

kadangi jis nėra naudojamas  nė viename iš dvidešimt aštuonių I knygos teiginių įrodymų. Taigi 

vienas iš pagrindinių Euklido laikų klausimų buvo nuspręsti ar penktasis postulatas yra 

nepriklausomas nuo bendrųjų sąvokų ir pirmųjų keturių postulatų ir ar jis galėtų būti išvestas iš 

jų. Bandymai išvesti penktąjį postulatą iš bendrųjų sampratų ir kitų postulatų lėmė daug jam 

logiškai lygiaverčių teiginių. Vienas iš žinomiausių yra 

Playfair aksioma: Per nurodytą tašką, o ne tam tikroje tiesėje, tiksliai viena linija gali būti 

nubrėžta lygiagreti duotai linijai. 

 

XIX amžiuje Carlas Friedrichas Gaussas, Jánosas Bolyai, and Nikolajus Lobačevskis pradėjo 

eksperimentuoti su šiuo postulatu siekdami naujų, neeuklido geometrijų.  

 

1.3. Tęstinumo aksiomos 

Dar dvi svarbios aksiomos, leidžiančios nustatyti vienareikšmę sistemą tarp dviejų linijos 

taškų ir realių skaičių, kuri išsaugo sistemą.  

R1. (Archimedas) Jeigu A ir B yra du spindulio taškai |OX, tada yra baigtinis taškų rinkinys 

{A1,A2,...,Ak} ant |OX toks, kad 

A |OA1|,A1 |OA2|,...,Ak−1 |OAk|, |OA|≡|AA1|≡|A1A2|≡··· ≡|Ak−1Ak|, ir B |OAk|.  

R2. (Cantor-Dedekind) Duota linija ir dvi taškų sekos A1,A2,A3,..., B1,B2,B3,... ant šios 

linijos taip, kad kiekvienam j atkarpa|Aj+1Bj+1| yra atkarpoje |Aj Bj |, tada yra taškas P, 

kuris yra visose šiuose atkarpose.  

 

1.4. Euklido penktas postulatas 

Lygiagrečios linijos 

E1. (Euklido penktas postulatas) Duota linija l ir taškas A, kuris nepriklauso l, yra unikali linija 

l′, kuri eina per A taip, kad l ir l′ yra lygiagrečios: l||l′.  



Teorema. Duotos dvi linijos l1 ir l2, kurias kerta trečioji linija l, kaip parodyta paveiksle 

2.1, tada l||l′ jei ir tiktai jei α ≡ β, kur α ir β yra alternatyvių vidinių kampų pora.  

Įrodymas. ⇒Pradedame nuo l1||l2. Nubrėžkit liniją l3 per sankirtą l2 ir l taip, kad l3 ir l1 sudarytų 

kongruenčius besikaitaliojančius vidinius kampus su l. Tada l3 ir l1 yra lygiagretūs, pagal 1.3.1 

teiginį, tada pagal Euklido penktąjį postulatą, l3 = l2. Taigi α ≡ β.  

Išvada. Dvi lygiagrečių linijų poros sudaro kongruenčius kampus.  

Teorema. Trikampio kampų suma yra lygi tiesiam kampui.  

Įrodymas. Tegu ΔABC yra trikampis. Ant AB pasirinkite tašką D taip, kad A būtų tarp B ir D. 

Paimkite vienintelę tiesę per A, kuri yra lygiagreti su BC, kaip parodyta paveiksle 2.2. Ši linija 

padalija CAD į du kampus. Tegul šie kampai yra CAE ir EAD. Tada pagal teoremą 2.1.1,  

CAE ≡ ACB ir EAD ≡ ABC.  

Daroma išvada, nes kampai BAC, CAE ir EAD sudaro tiesų kampą.  

  

 

 

 

 

 

1.5. Trikampis, panašumas ir kongruentiškumas 

Problema 1.1 
 
Apačioje yra Bermudų trikampis. Jums tikriausia žinomas šio trikampio mitas: keli laivai ir 

lėktuvai praplaukė ir paslaptingai dingo.  

Jei prisimenate, trikampis gali būti klasifikuojamas pagal jo kraštines ar kampus. Kokio tipo tai 

trikampis? Klasifikuokite jį pagal kraštines ir kampus.  

 

 

 

 

 



Realiame pasaulyje šio dalyko panaudojimų yra daug. Norint 

aptarti šią situaciją su studentais būtų galima klasėje parodyti video 

pagal apačioje esančias nuorodas : 

https://www.youtube.com/watch?v=aejEwpxfKu8, 

https://www.youtube.com/watch?v=a6MKwW4xO6I   

 

Kongruentūs trikampiai: Du trikampiai yra kongruentūs, jei trys atitinkamų kampų ir kraštinių 

rinkiniai sutampa. “Kongruencija” yra lygybės sąvoka Euklido geometrijoje, lygiai taip pat kaip 

“izomorfinis” yra lygybės sąvoka grupių teorijoje. Kongruencija yra žymima ≡. 

 

 

 

 

 

Šios kongruencijos teoremos nurodo sąlygas, kurioms esant trikampiai gali būti kongruentiški.  

Kraštinė-kraštinė-kraštinė (SSS) Trikampio kongruencijos postulatas: Jei trys kraštinės 

viename trikampyje yra kongruentiškos trims kraštinėms kitame trikampyje, tada trikampiai yra 

kongruentiški. 

Kraštinė-kampas-kraštinė(SAS) Trikampio kongruencijos postulatas: Jei dvi kraštinės ir 

kampas tarp jų viename trikampyje yra kongruentūs dviem kraštinėm ir kampui tarp jų kitame 

trikampyje, tada du trikampiai yra kongruentūs.  

Kraštinė-kampas-kraštinė(SSS) Trikampio kongruencijos postulatas: Jei trys kraštinės yra 

kongruenčios, tada du trikampiai yra kongruentūs.  

 

 Kita vertus, panašios figūros turi tą pačią formą, bet gali skirtis dydžiu. Forma yra glaudžiai 

susijusi su proporcijos sampratra, kaip seniai pastebėjo senovės Egipto amatininkai. Ilgio a, b, c, 

ir d atkarpos sakoma yra proporcingos, jei a:b = c:d. Pagrindinė panašumo teorema teigia, kad 

linijos atkarpa padalija dvi trikampio kraštines į proporcingas atkarpas tada ir tik tada, kai 

atkarpa yra lygiagreti trikampio trečiai kraštinei.  

Panašumo teorema gali būti suformuluota kaip AAA panašumo teorema: du trikampiai turi 

savo lygius atitinkamus kampus tada ir tik tada, kai atitinkamos jų kraštinės yra proporcingos.  

Du panašūs trikampiai yra susiję mastelio (ar panašumo) koeficientu s: jei pirmas trikampis turi 

kraštines a, b, a ir c, tada antras turės kraštines sa, sb, ir sc. Be visur naudojamų mastelio 

koeficientų statybų planuose ir geografiniuose žemėlapiuose, panašumas yra  esminis 

trigonometrijai. 



Įdomus šių žinių pritaikymas  turėtų būti šios problemos susijusios su realia situacija aptarimas.    

Problema: Nežinomo kareivio aukštis: https://mathcitymap.eu/it/portale/#!/task/662767   

 
Apskaičiuokite Nežinomo Kario monumento aukštį.  

 

Autoriaus pasiūlymas turėjo tikslą išmatuoti objekto, kurio aukštis yra žinomas, šešėlį ir po to 

lyginti panašius trikampius yra akivaizdu ir žiūrint į pateiktą paveikslą, naudotą to paties 

problemos autoriaus. 

 
 

1.6. Keturi svarbūs trikampio taškai  

Centras. Prisiminkite, kad yra teorema, kuri rodo tris trikampio kampų pusiaukampines kertant 

vieną tašką.  

Apibrėžimas. Trijų trikampio kampų pusiaukampinių susikirtimo taškas yra vadinamas 

trikampio centru.  



Centras yra pažymėtas I.  

 Centroidas 

Apibrėžimas. Trikampyje atkarpos, jungiančios  viršūnes su priešingų kraštinių vidurio taškais, 

yra vadinamos medianomis.  

Teorema. Trikampyje trys medianos susikerta taške, vadinamame trikampio centroidu. 

Centroidas  padalija kiekvieną medianą santykiu 2 :1.  

Centroidas yra žymimas G.  

Ortocentras  

Apibrėžimas. Trikampyje ΔABC, aukštis nuo A yra atkarpa |AD| su D |BC|, kuri yra statmena 

|BC|.  

Atkreipkite dėmesį, kad aukštis nuo A yra unikalus. Trikampis turi tris aukščius, po vieną 

kiekvienai viršūnei.  

Ortocentras yra žymimas H.  

Apskritimo centras  

Apibrėžimas. Duoti du plokštumos taškai, atkarpos |AB|statmenas bisektorius yra taškų P vieta 

plokštumoje taip, kad |AP|≡|BP|  

Standartiškai apskritimo centras yra žymimas O.  

 

1.7. Perimetras ir Plotas  

Keliais sakiniais, norint prisiminti apibrėžimą, dvimatės formos perimetras yra bendras 

atstumas aplink atitinkamą formą. Figūroms su tiesiomis kraštinėmis, tokioms kaip 

trikampis, stačiakampis, kvadratas ar daugiakampis; perimetras yra visų kraštinių ilgių 

suma. 

Dvimatės formos plotas yra erdvė, esanti nurodytos formos perimetro ribose. Norėdami 

apskaičiuoti skirtingų formų plotą, naudokite skirtingas formules, pagrįstas kraštinių 

skaičiumi ir kitomis charakteristikomis, tokiomis kaip, kampai tarp kraštinių. 

Kai kurie mokiniai painioja šias dvi sąvokas, jiems dažnai sunku suprasti skirtumus tarp 

tiesinių (vienamačių) vienetų ir kvadratinių (dvimačių) vienetų arba negali susieti savo 

kasdienės patirties su plotu ir perimetru, su tuo ką mokosi klasėje.   

Vietoj to, plotas ir perimetras turi sujungti mokslą, matematiką, inžineriją, miesto 

planavimą, žemėlapius ir meną, kad būtų sukurtas tobulas STEAM metodas sprendžiant 

problemas2. Toliau pateikta problema yra pavyzdys: 

                                                             
 



Problema 1.2 

Kokio dydžio yra paprastos futbolo 

aikštės baudos aikštelės Perimetras ir 

Plotas? Ar visa aikštė yra didesnė ar 

mažesnė už regbio aikštę? 

Kiek hektarų sintetinės žolės jums 

reikia, kad ją visiškai uždengtumėte? 

 

1.8. Pitagoro Teorema 

Pitagoro teorema yra gerai žinoma geometrinė teorema, kad stačiojo trikampio statinių 

kvadratų suma yra lygi įžambinės kvadratui (kraštinė priešinga stačiam kampui)—arba 

gerai žinomu algebriniu žymėjimu, a2 + b2 = c2.  

Nors teorema jau seniai siejama su Graikų matematiku-filosofu Pitagoru (apie 570–

500/490 m.pr.m.e.), iš tikrųjų ji daug senesnė. Keturios babilonietiškos lentelės, 

pagamintos maždaug 1900–1600 pr. Kr. rodo tam tikras teoremos žinias, su labai tiksliu 

kvadratinės šaknies traukimu (stačiojo trikampio įžambinės ilgis su abiejų statinių 

ilgiais yra lygūs 1) ir sveikųjų skaičių sekos, žinomos kaip Pitagoro tripletai, kurios 

patvirtina ją (pvz., 3, 4, ir 5). Teorema yra paminėta Indijos Baudhayana Sulba-sutra, 

kuri buvo parašyta tarp 800 ir 400 pr. Kr. Nepaisant to, teorema buvo priskirta 

Pitagorui. Tai taip pat yra 47 Teiginys iš Euklido Elementų I knygos. 

Pitagoro teoremą galima įrodyti įvairiais būdais. Kai kurie iš labiausiai paplitusių ir 

plačiausiai naudojamų metodų yra naudojant algebrinį įrodinėjimo metodą ir naudojant 

panašų trikampių metodą jiems išspręsti. Internete turėtų būti įmanoma surasti daug 

mokymo šaltinių. Pavyzdžiui,  https://www.youtube.com/watch?v=r382kfkqAF4 

 Pitagoro teoremos pritaikymus galima atrasti inžinerijos ir 
statybos srityse (dauguma architektų naudoja Pitagoro teoremos 
techniką surasti vertę, o kai žinomas ilgis ir plotis, labai lengva 
apskaičiuoti konkretaus sektoriaus skersmenį), veido atpažinimo 
techniką (atstumas tarp apsaugos kameros ir vietos, kur 
pastebėtas asmuo, yra gerai projektuojamas per objektyvą 
naudojant stebėjimo priemones), navigaciją (žmonės, 
keliaujantys jūra naudoja šią techniką norėdami rasti trumpiausią 
atstumą ir maršrutą nuvykti į jiems svarbias vietas) ir t.t. 
 
2 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=cP-MzB6gB80  
 
 
 
 
 



3 Cfr. https://romaiahm.wordpress.com/2016/08/23/conic-sections-in-architecture/  
  

 

 

1.9. Apskritimas 

Styga AB yra atkarpa apskritimo viduje, jungianti du taškus (A ir 

B) perimetro vaizdavime Pretorijos aikštėje, Palerme. Kai styga 

eina per apskritimo centrą, tai yra skersmuo, d. Apskritimo 

perimetras nurodomas πd, arba 2πr, kur r yra apskritimo spindulys; 

apskritimo plotas yra lygus πr2. Kiekvienu atveju, π yra ta pati 

konstanta (3.14159...). Graikų matematikas Archimedas (c. 287–212/211 BCE) naudojo 

išsekimo metodą, kad gautų viršutinę ir apatinę π ribas apibrėždamas ir nupiešdamas 

aplink apskritimą taisyklingus daugiakampius. 

Pusapskritimis turi savo galinius taškus apskritimo skersmenyje. Thales (6a. pr. Kr.) yra 

priskiriamas prie to, kad įrodė, kad bet koks kampas esantis pusapskritimyje yra status 

kampas; t.y, bet kokiame taške C pusapskritimyje turinčiam skersmenį AB, ACB 

visada bus 90 laipsnių (žr. Šoninę juostą: Thales’o Stačiakampis). Kita svarbi teorema 

teigia, kad bet kokiai stygai AB apskritime, kampas nubrėžtas iš bet kokio apskritimo 

lanko taško bus nekintamas. Šiek tiek pakeitus tai reiškia, kad apskritime vienodos 

stygos sudaro vienodus kampus, ir atvirkščiai. 

 

1.10. Taisyklingi daugiakampiai  

Daugiakampis yra vadinamas taisyklingu, jeigu jis turi vienodas kraštines ir kampus. 

Taigi, taisyklingas trikampis yra lygiakraštis trikampis, o taisyklingas keturkampis yra 

kvadratas. Bendra problema nuo seniausių laikų buvo taisyklingo n-kampo sukūrimas, 

skirtingiems n, naudojant tik liniuotę ir kompasą. Technikos, tokios kaip žinomų 

konstrukcijų kampų padalijimas, egzistuoja taisyklingų n- kampų sukonstravimui, bet 

nė viena nėra žinoma bendram atvejui. 1797m. praėjus šimtmečiams be jokios 

pažangos, Gaussas nustebino matematikų bendruomenę atrasdamas 17-kampio 

konstrukciją. Apibendrinant, Gaussas sugebėjo parodyti, kad pirminiam skaičiui p, 

taisyklingas p-kampis yra sukonstruojamas tik tada, jei p yra “Fermato pirminis 

skaičius”: p = F(k) = 22k + 1. Kadangi tai apskritai nėra žinoma, kurie F(k) yra pirminiai 

skaičiai,  taisyklingų n-kampų konstravimo problema vis dar yra atvira. 

 



1.11. Standžios transformacijos – Izometrijos 

Taip vadinamosios plokštumos “elementarios geometrinės transformacijos” yra didieji 

plokštumos atitikmenys, pasižymintys atstumų (ir kampų) išsaugojimo savybe. Todėl 

kaip geometrinę transformaciją galima apibrėžti bet kokią procedūrą, leidžiančią iš 

pradinės figūros F gauti kitą figūrą F ', kurios taškai vienareikšmiškai atitinka su tos 

figūros F taškais.  F figūra bus vadinama transformuota arba atitinkanti figūrą F 

nagrinėjamoje transformacijoje.  

Žvelgiant į geometrijos mokymą mokykloje, galima teigti, kad kai ši koncepcija bus 

įgyta po daugybės mokinių atliktų transformavimo pavyzdžių, taip pat naudojant 

brikoliažines medžiagas, tokias kaip popierius, spalvotos kortelės, skaidrūs lapai ir t.t., 

tai bus mokytojos užduotis skatinti gilinimąsi į temą, klausiant klasės, kas pasikeitė ar 

nepasikeitė transformuotoje figūroje pradinės figūros atžvilgiu.  

Tai priartins mokinius prie labai svarbios transformacijos invarianto sampratos, kuri yra 

ta geometrinė figūros savybė (forma, dydis, padėtis), kuri transformacijos metu 

nesikeičia. Geometrinių transformacijų klasifikacija bus pagrįsta šia koncepcija. 

Todėl gali būti atrasta, kad visos geometrinės transformacijos, tokios kaip kongruencija, 

kurios invariantai yra figūrų forma ir dydis, yra vadinamos izometrijomis (iš graikų 

kalbos isos, “lygus” ir metron, “matas”). 

Yra tik trys standūs judesiai, kurie nepakeičia figūros formos ir dydžio: vertimai, 

simetrijos ir rotacijos atskirai arba juos derinant. 

 

Vertimas 

Norint matematiškai apibūdinti transformaciją, būtina paklausti: kaip galima apibrėžti 

judėjimo kryptį, kiek objektas ar figūra pasislenka iš pradinės padėties ir kuria 

kryptimi? 

Todėl iškyla poreikis įvesti labai svarbią vektoriaus sąvoką (iš lot. vehere, “nešti”). 

Vektorius yra orientuota atkarpa, t.y., su rodykle viename iš dviejų galų, kuris nurodo 

kryptį, kuria turėtų būti judama. Atkarpos ilgis yra vadinamas vektoriaus moduliu. 

Vektorius gali būti nurodytas keliais būdais. Atsižvelgiant į šį paveikslą, jei A ir B yra 

orientuoto segmento kraštutinumai, tada vektorius gali būti nurodytas: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Todėl vektorius yra apibūdinamas tuo, kad yra atkarpa, kuri turi kryptį (tiesės, kuriai 

priklauso atkarpa), judėjimo kryptį ir modulį. 

Vektoriaus sąvoka leis mums išsiaiškinti vertimo sąvoką. 

Faktiškai, mes sakysime, kad vertimas yra standus 

judėjimas identifikuojamas vektoriumi, kuris nustato  

judėjimo, vykstančio plokštumoje kryptį ir modulį. 

 

Kraštutinis vertimo atvejis įvyksta, kai pateikta figūra 

nėra konvertuota (t.y. taip vadinamas nulinis vektorius), taiga ji atspindi 

vertimų tapatybės elementą. Šiuo atveju 

Sakoma, kad duotosios figūros visi taškai yra vieningi, tai 

yra, kiekvienas atitinka save. Figūra F ir jos išverstas F 'bus 

laikomi tiesiogiai sutampančiais, nes standus judėjimas 

vyksta plokštumoje, kur yra pradinė figūra. 

 

Simetrijos  

Simetrija yra dar viena transformacija, kuri net daugiau nei vertimas, yra patiriama nuo 

ankstyviausių gyvenimo metų, stebint mus supantį pasaulį. Tiesą sakant, simetrijos 

trūkumas objekte, gyvūne, piešinyje, augale ir t.t, iškart patraukia akį, net nenurodant, 

kokia tai simetrija. 

 

 

 

 

 

 

Žinojimas, kaip iš pirmo žvilgsnio nustatyti ašinę simetriją, reiškia žengus žingsnį į 

priekį ir kaip matematinė kompetencija. Norint nustatyti simetrišką 

objekto ar geometrinės figūros vaizdą ir taip atlikti ašinę 

simetriją, būtina, kad duotojoj figūroj plokštumoje,  

simetrijos ašis būtų nubrėžta, tai yra bet kokia tiesi  



plokštumos linija, dėka kurios plokštuma gali būti virtualiai sulankstyta ir uždėta ant 

savęs, tai yra, apversta. Kas reikalinga, tai yra judėjimas erdvėje būtent toks, koks 

atsiranda verčiant užrašų knygelės puslapį. 

Pavyzdžiui, duota figūra F ir bet kokia tiesi linija r, kuri nekerta figūros F. Norint gauti  

F'simetrišką r atžvilgiu, pakaks pagal kiekvieną F figūros viršūnę nustatyti A viršūnės 

vietą, atkarpą AH statmeną r, ir ją pratęsus nubrėžti skriestuvo pagalba atkarpą A'H 

lygią AH. Bus pakankama sujungti visas naujas viršūnes surastas ankstesniu būdu 

norint gauti simetrišką figūrą F 'iš F r ašies atžvilgiu.  

 

Simetriškai išdėstę kai kuriuos architektūrinius 

elementus, kai kurias gėles ar kai kuriuos mažus 

gyvūnus, tokius kaip pirmuonys, jie galės matyti, kad 

tokiais atvejais simetrija negali būti nustatyta ašies 

atžvilgiu, bet daugiau tikslaus taško atžvilgiu, kuris yra simetrijos centras, kurio atžvilgiu 

simetriški figūros taškai yra vienodai nutolę. 

Kadangi taškai yra simetriški centro atžvilgiu, atsiranda nauja 

simetrija 

vadinama centrine simetrija, o centras bus figūros viduje 

arba išorėje. 

Sakysime, kad dvi figūros F  F ' atitinka viena kitą centrinėje simetrijoje, kada jų 

taškai yra simetriški  F ir F' plokštumos taško, vadinamo simetrijos centru, atžvilgiu, kuris 

pasirodo esąs atkarpos jungiamųjų taškų bendrasis vidurio taškas. 

 

Sukimasis 

Be vertimo ir simetrijos, yra dar vienas standus judėjimas, kuris sukuria 

kongruentiškas figūras: sukimasis. 

Norėdami pasukti geometrines figūras, kurios bus tiesiogiai sutapusios, nes 

judėjimas vyksta plokštumoje, kurioje jos yra, iš pradžių jūs galite dirbti su 

iškirptomis kartoninėmis figūromis arba su skaidriais lakštais. 

Kaip galima matematiškai apibūdinti sukimąsi? Norint, kad geometrinė figūra plokštumoje 

pasisuktų tam tikru kampu (pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę), būtina tuo 

kampu pasukti  visas jos viršūnes plokštumos taško O  atžvilgiu, kuris gali būti išorinis arba 

vidinis figūrai ir, kuris yra vadinamas sukimosi centru. Pradinės figūros viršūnės, po atlikto 

sukimo, užims kitą padėtį, o jas sujungus, bus pasukta figūra. 



 

 

 

 

 

 

 

Todėl galima sakyti, kad sukimasis yra tiesioginis standus judėjimas, 

identifikuojamas fiksuotu tašku O, vadinamu sukimosi centru, ir kampu, nukreiptu pagal 

laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę, kuri nustato sukimosi amplitudę ir kryptį, kuria jis 

turi įvykti. 

Sukimosi metu vienintelis sujungtas taškas yra sukimosi centras. 

Ypač įdomus yra figūros pasukimas 180 ° kampu. Tiesą sakant, dėl ypatingos sukimosi kampo 

amplitudės, atitinkami dviejų figūrų taškai bus sulygiuoti priešingose pusėse ir tokiu pačiu 

atstumu nuo sukimosi centro,taip kad jie būtų sujungti centrine simetrija, kuri gali būti apibrėžta 

kaip tam tikras 180 ° pasukimas. 

 

Įdomų šių žinių pritaikymą kai kuriose realiose problemose turėtų pasiūlyti programa 

MapCityMath: https://mathcitymap.eu/en/  

Toliau pateiktame paveikslėlyje aptariamas reikšmingas izometrinės transformacijos 

panaudojimo būdas interpretuoti kai kuriuos tikrus kontekstus matematinio skaičiavimo 

būdu. 

 
 Vfr: https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/trail/145301  

 



1.12. Kūginiai pjūviai ir geometrinis menas 

Pažangiausia Euklido plokštuminės geometrijos dalis yra 

kūginių pjūvių (elipsės, parabolės ir hiperbolės) teorija. 

Taip pat šiuo atveju akivaizdus šių konstrukcijų 

panaudojimas mūsų realybėje.3 

 

Panašiai kaip mokslo pagrindai pakeitė visus kitus geometrijos 

įvadus, (Apolonijaus Pergos Kūgiai 240–190 m. pr. Kr.), 

amžininkų žinomas kaip “Didysis Geometras,” daugelį amžių 

buvo galutinis traktatas šia tema. Viduramžių islamo menininkai 

tyrinėjo geometrinių figūrų panaudojimo dekoravimui būdus.  

XX amžiuje, žinomus menininkus, tokius kaip Josefas Albersas, 

Maxas Billas ir Solas LeWittas, įkvėpė Euklido geometrijos 

motyvai.  
4 Cfr. http://mathbitsnotebook.com/Geometry/3DShapes/3DPlatonicSolids.html 

Įdomų šių žinių pritaikymą keliose realiose problemose turėtų pasiūlyti programa 

MapCityMath: https://mathcitymap.eu/en/  

 

1.13. Erdvinė geometrija … tūris   

Kai kurios sąvokos, tokios kaip proporcijos ir kampai, išlieka nepakitusios nuo 

plokštuminės iki erdvinės geometrijos. Kai kurioms žinomoms sąvokoms yra analogijų, 

labiausiai pastebima tūris plotui, o trimatės formos dvimatėms formoms (sfera 

apskritimui, tetraedras trikampiui, dėžė stačiakampiui). Plokštuminėje geometrijoje bet 

kurio daugiakampio plotą galima apskaičiuoti išskaidžius jį į trikampius. Panaši 

procedūra neįmanoma erdviniams kūnams.  

Platoninis erdvinis elementas yra taisyklingas išgaubtas daugiakampis, kurio paviršiai 

                                                             
 



yra kongruentiški taisyklingi daugiakampiai, kurių kiekvienoje viršūnėje susitinka toks 

pat paviršių skaičius. (Vidinių kampų suma kiekvienoje viršūnėje yra mažesnė nei 

360º.). 

 

Yra tik penki platoniniai erdviniai kūnai4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keletas jų yra erdvinės geometrijos pritaikymas realiame gyvenime. Toliau pateikiami 

du galimi pavyzdžiai: 

Problema 1.4 

Nuotraukoje yra stačiakampės prizmės formos šiukšlių dėžė. Koks 

gali būti maksimalus šiukšlių kiekis pilnoje šiukšliadėžėje, jeigu jų 

nėra su kaupu?   

 

 5 Cfr. http://mathbitsnotebook.com/Geometry/3DShapes/3DPlatonicSolids.html 

Problem 1.5 

Paveiksle pavaizduota vienuolika kraštinių cilindrinių 

stulpelių.  Kiek kg. raudonų ir baltų dažų reikėjo nudažyti 

šioms kolonoms, jeigu 1kg. dažų padengs apytiksliai 8 m2 

plotą?   

 

 

Išoriniai ištekliai: 

Siekdami suteikti šiam dokumentui taip pat ir multimedia aplinką, pateikiant kai kuriuos 

galimus išorinius šaltinius, naudingus to paties dalyko mokymui ir mokymuisi, mes 

pateikiame šį sarašą: 

https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html 

                                                             
 



http://www.itslearning.net/geogebra  

https://www.youtube.com/watch?v=aejEwpxfKu8, 

https://www.youtube.com/watch?v=r382kfkqAF4  https://www.geogebra.org 

https://www.youtube.com/watch?v=cP-MzB6gB80 

https://geometryandarchitecture.weebly.com/pythagorean-theorem.html 

https://romaiahm.wordpress.com/2016/08/23/conic-sections-in-architecture/ 

http://mathbitsnotebook.com 

https://www.khanacademy.org 

Wolfram Problem Generator  

https://mathcitymap.eu/en/  

 

 

 

 

 


