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Matematikos is lyginamasis kursas
3a skyrius – Tiesines ir kvadratines funkcijos 



 1 TIESINĖS FUNKCIJOS

1.1 TIESINĖS FUNKCIJOS 

Jei nuspręsime Niujorke įsėsti į taksi, skaitiklis iš karto gali parodyti $3.30; t.y. 

“mažo atstumo” mokestis, taikomas, kai taksometras yra įjungiamas.   

Po šio pradinio

mokesčio, taksometras pridės $2.50 už kiekvieną taksi nuvažiuotą mylią. 

Šiame scenarijuje, bendra taksi kaina, žinoma, priklauso nuo taksi nuvažiuotų mylių. Naudodami 

algebrą ir nustatę teisingus kintamuosius, mes turime m mylioms ir C kainą doleriais kaip mylių 

funkciją: C(m).  

Mes iš tikrųjų tai žinome, kad 30.3)0( C . Kadangi $2.50 yra pridedama už kiekvieną 

nuvažiuotą mylią, tai  

C (1)  3.30+2.50  5.80  

Jeigu nuvažiuotume antra mylią, kiti $2.50 būtų pridėti prie kainos: 

C (2)  3.30+2.50+ 2.50  3.30+2.50(2) 8.30  

Jei nuvažiuotume dar vieną mylią, dar $2.40 būtų pridėta prie kainos: 10.80 

Iš to galime stebėti modulį, ir daryti išvadą, kad jei  m mylių yra nuvažiuota,

C (m)  3.30+2.50m   

Žvelgdami į šią lentelę matome, kad kaina pasikeičia $2.50 už kiekvieną 1 mylios padidėjimą. 

m 0 1 2 3 

C(m) 3.30 5.70 8.10 10.50 



Pavaizduodami grafike šią lygtį C (m)  3.30+2.50m , mes matome, kad forma yra linija, kas 

yra kaip šios funkcijos gauna savo pavadinimą: tiesinės funkcijos.  

Kai mylių skaičius lygus nuliui, kaina yra $3.30, o diagramoje pateikiamas taškas yra  (0, 3.30).  

Tai yra vertikalė arba C(m) sankirta.  Grafikas didėja tiesia linija iš kairės į dešinę, kadangi už 

kiekvieną mylią kaina auga $2.50; šis rodiklis išlieka pastovus.  

Tiesinė funkcija yra funkcija, kurios grafikas sukuria liniją.  Tiesinės funkcijos gali visada būti 

parašytos tokia forma:  

mxbxf +)(  
arba  

bmxxf +)( ; 

kur:  

 b yra pradinė arba pradinė funkcijos reikšmė (kai įvestis, x = 0), ir 

 m yra pastovus funkcijos kitimo greitis (dar vadinamas nuokrypiu).   

 

Nuokrypis nustato, ar funkcija yra didėjanti funkcija ar mažėjanti funkcija. 

mxbxf +)(  
Yra didėjanti funkcija, jei :  

0m   
 

mxbxf +)(  
Yra mažėjanti funkcija, jei: 

0m   
jei 

0m   
Kitimo greitis yra 0, ir funkcija: 

( ) 0f x b x b +   
Yra tiesiog horizontali linija, praeinanti per tašką (0, b), nei didėjanti, nei mažėjanti. 

Grafiškai, lygtyje: 

mxbxf +)(  
b yra vertikali grafiko sankirta ir nurodo, kad galime pradėti savo grafiką nuo (0, b), m yra linijos 

nuokrypis ir nurodo mums, kiek reikia pakilti ir bėgti, kad patektume į kitą tašką. Funkcijos 

horizontalioji sankirta yra ta vieta, kur grafikas kerta horizontalią ašį.  Jeigu funkcija turi 

horizontalią sankirtą, visada jūs galite rasti ją spręsdami f(x) = 0. 

 



Horizontalios linijos turi lygtis  tokios formos 

bxf )(  
Vertikalios linijos turi lygtis tokios formos 

x = a 

Pateikus dvi įvesties reikšmes, 1x 21  and yy ,  arba

taškų rinkinį, )  ,( 11 yx

 and x2 , ir dvi atitinkančias išvesties reikšmes,  ir 

(x2 ,  y2 ) , jei mes norime rasti tiesinę funkciją, kurioje yra abu taškai,
mes galime apskaičiuoti greičio pokytį, m: 
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Tiesinės funkcijos kitimo greitis yra taip pat vadinamas linijos nuokrypiu. 

Pastaba funkcijų žymėjime, )( 11 xfy   ir
)( 22

xfy  , taiga mes galėtume lygiaverčiai rašyti

   2 1

2 1

f x f x
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Dvi linijos yra lygiagrečios, jei nuokrypiai yra vienodi (arba, jei abi linijos yra vertikalios ). 

Kitaip tariant, pateiktos dvi tiesinės lygtys xmbxf 1)( + and xmbxg 2)( +

Linijos bus lygiagrečios, jei: 

21 mm   

Duotos dvi tiesinės lygtys 

xmbxf 1)( +

ir 

xmbxg 2)( +  
Linijos bus statmenos, jei: 

121 mm ,

Ir todėl 

1
2

1
m
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Dažnai sakome, kad statmenos linijos nuokrypis yra “neigiamas atvirkštinis dydis” kitos linijos 

nuokrypio. 



Dviejų tiesių grafikai susikirs, jei jos nėra lygiagrečios.  Jie susikirs taške, kuris tenkina abi lygtis.  

Norėdami rasti šį tašką, kai lygtys yra duotos kaip funkcijos, galime išspręsti įvesties reikšmę 

taip 
f (x)  g(x) 

 Kitaip tariant, mes galime nustatyti formules lygioms tiesėms, ir surasti lygties rezultatą. 

Kaip mes sakėme anksčiau, siekdami suteikti šiam dokumentui multimedia aplinką, mes 

pateikiame šiuos Khan Academy atvirus video įrašus, naudingus turėti daugiau informacijos apie 

linijinę ir nelinijinę funkciją: https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-

linear-equations-functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-

example-3  

Įdomų šių žinių pritaikymą kai kuriose realiose problemose turėtų pasiūlyti programa 

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

1.2 MODELIAVIMAS SU TIESINĖMIS FUNKCIJOMIS 

Žvelgiant į didaktinius sunkumus, į kuriuos matematikos mokytojai turi atsižvelgti nagrinėdami 

šį konkretų matematikos dalyką, ypatingas dėmesys yra skiriamas realių žodinių problemų 

sprendimui, kuriuose ryšiai tarp žinomų ir nežinomų skaičių yra įtraukti tiesinių lygčių forma.  

Kaip minėjome anksčiau, mokiniams visada sunku mokytis ir išspręsti realias problemas, 

susijusias su tiesine lygtimi ir todėl  tiesinė funkcija yra visada sunki mokiniams. Modeliavimo 

procesas iš tikrųjų reikalauja skirtingų žingsnių, ne visada “paprastų“ problemų sprendimo 

veikloje.  

Mes galime apibendrinti taip:  
1) Nustatykite kintančius kiekius, o tada atidžiai ir aiškiai apibrėžkite aprašomuosius

kintamuosius, norint atvaizduoti tuos kiekius.  Jeigu tinka, nubraižykite paveikslą arba

nubrėžkite koordinačių sistemą.

2) Atidžiai perskaitykite užduotį, kad nustatytumėte svarbią informaciją.  Ieškokite informacijos,

suteikiančios kintamųjų vertes arba funkcinio modelio dalių vertes, kaip nuokrypis  ir pradinė

vertė.

3) Atidžiai perskaitykite užduotį, norint nustatyti, ką mes ruošiamės surasti, nustatyti, išspręsti ar

interpretuoti.

4) Nustatykite sprendimo būdą iš suteiktos informacijos iki to, ką ruošiamės surasti.  Dažnai tai

apims vienetų tikrinimą ir sekimą, lentelės sudarymą ar net funkcijos, naudojamos užduočiai

modeliuoti, formulės radimą.



5) Kai reikia, suraskite funkcijos formulę.

6) Spręskite ir įvertinkite, naudodami formulę, kurią radote norimiems kiekiams.

7) Pagalvokite, ar jūsų atsakymas yra pagrįstas konkrečioje situacijoje ir ar jis turi matematinę

prasmę.

8) Aiškiai perteikite savo rezultatą, naudodami atitinkamus vienetus, ir atsakykite,  jei reikia,

pilnais sakiniais.

Čia pateikiami Khan Academy atviri video įrašai su įdomiais didaktiniais pavyzdžiais: 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-

linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships  

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

[MOOC] Tiesinės funkcijos: Dekarto diagrama lauke: https://mathcitymap.eu/en/portal-

en/#!/task/2322973  

Žemėlapyje pavaizduota koordinačių sistema. Nustatykite du taškus, kad išvestumėte tiesinę 

funkciją f (x) = 2x + 4 

ARAL projektas yra tikrai turtingas dalykais ir idėjomis, naudingais šio matematikos dalyko 

ateities matematikos mokytojui: http://www.progettoaral.it/aral-project/  



2. Kvadratinių funkcijos

2.1 KVADRATINĖS FUNKCIJOS IR KŪGIAI 

Funkcija f formos f (x) = ax² + bx + c kur a, b, ir c yra konstantos, su a  

ƒ= 0 , vadinama kvadratine funkcija.  Paprasčiausia kvadratinė funkcija yra f (x) = x², su 

grafiku vadinamu parabole.  

Parabolė yra  kvadratinės funkcijos grafikas. 

Parabolės viršūnė yra taškas, kur parabolės simetrijos linija kerta parabolę. Kiekviena 

parabolė yra simetriška aplink liniją, vadinamą simetrijos ašimi.  

Pavyzdžiui, apsvarstykite paraboles f(x) = x² ir g(x) = −3(x + 5) ² − 7, kurių simetrijos ašys yra 

atitinkamai x = 0 ir x = −5. 

Parabolės viršūnė yra didžiausias arba mažiausias grafiko taškas, priklausomai nuo to, kokiu būdu 

parabolė atsidaro. Tai yra nustatoma pagal prminį x² koeficientą: 



f(x) = ax² + bx + c, jei a >0 tada parabolė atsidaro, o viršūnė yra mažiausias taškas. Jei 

a < 0, tada parabolė atsidaro žemyn ir viršūnė yra didžiausias taškas. 

Parabolės f (x) = ax² + bx + c   y susikirtimo taškas yra  (0, c). 

 Kvadrato ir Kvadratinės formulės užbaigimas 

Vienas iš būdų rasti parabolės viršūnę yra užpildyti kvadratą. Mūsų tikslas yra rasti 

horizontalų poslinkį, parašant parabolės lygtį f (x) = a(x − h)² + k forma. Tada 

viršūnė būtų taške (h, k). 

Pavyzdžiui:  

Raskite šių parabolių viršūnę. A. f (x) = (x + 3)² + 4. 

B. f (x) = 5x² + 2x + 3.

Parabolės ir kvadratinės funkcijos 

Galime užpildyti kvadratą f (x) = ax² + bx + c, kad gautume bendrą formulę, kai f (x) = 

= 0.

Apsvarstykite lygtį 

ax² + bx + c = 0=, 

kur a, b, ir c yra tikri skaičiai, su a ƒ= 0=. 

Kaip mes atsimename anksčiau:  

• Jei b² − 4ac < 0, tai aukščiau pateikta lygtis neturi realių sprendimų.

• Jei b² − 4ac = 0, tai  aukščiau pateikta lygtis turi vieną sprendimą:

x = −b/2a 

Jei b² − 4ac > 0, tai aukščiau pateikta lygtis turi du sprendimus pagal formulę: 

Tarkime, kad  f yra kvadratinė funkcija tokia, kad lygtis f (x) = 0 turi tiksliai vieną 

sprendimą. Parodykite, kad šis sprendimas yra pirmoji f grafiko viršūnės koordinatė 

ir, kad antroji viršūnės koordinatė lygi 0 . 

x =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎



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

Parabolė: https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/849502  

Šio paviljono lanką galima apibūdinti kaip parabolę. Kuri formulė geriausiai apibūdina parabolę? 

1m yra lygus 1 vienetui. Jūs turite pažymėti VISUS teisingus atsakymus. 

Nuorodoje kitose pastraipose mes užbaigiame aptartą dalyką apie kvadratines išraiškas, kad 

surastume kitas kūgio pjūvių lygtis, kurias norime cituoti. Mes pranešame: 

https://www.superprof.co.uk/ norėdami surasti tikrą žodinę problemą, susijusią su 

kvadratine funkcija ir jų sprendimą kaip: 

Stačiakampio formos sodas yra 50m ilgio ir 34m pločio yra apsuptas vienodu purvinu keliu. 

Raskite kelio plotį, jei bendras sodo ir kelio plotas yra 540m 2 

Apskritimai 

Apskritimas yra taškų, nutolusių vienodu atstumu nuo centro taško, aibė. Šis 

pastovus atstumas yra vadinamas apskritimo spinduliu. Iš atstumo formulės gauname 



apskritimo lygtį. Tokia lygtis 

(x − h)² + (y − k)² = r² 

yra apskritimas, kurio centras yra (h, k) ir spindulys r. 

Pavyzdžiui:  

Koks yra centras ir spindulys  būtent šio apskritimo? 

3(x − 3)² + 3(y + 5)² = 98. 

Elipsės 

Elipsė yra taškų aibė su pastovia atstumų suma nuo centrinio taško.  Elipsė turi 

tokios formos lygtį: 

kur horizontalioji ašis yra  2a vienetų ilgio, o vertikali ašis yra 2b vienetų ilgio. 

Centriniai taškai yra ant ilgesnės ašies, atstumu c nuo centro. Priklausomai ar a > b ar b 

> a, atitinkamai lygtis yra  a² = b² + c² ar b² = a² + c².

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

Elipsė Centrinėje galerijoje: https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/2112961 

 Visos Centrum galerijos arkos turi elipsės formą. Sukūrę atitinkamą atskaitos sistemą, 

kurios matavimo vienetai lygūs vienam centimetrui, norėtume sužinoti elipsės, esančios 

tunelio lanke, ekscentriškumą (apytiksliai iki šimtosios dalies). 

𝑥2

𝑎2
+
𝑦2

𝑏2
= 1, 



Hiperbolės 

Hiperbolė yra taškų seka, kurių atstumai nuo dviejų centrinių taškų nuolat skiriasi. 

Hiperbolė turi tokią lygtį 

arba 

kur galime nubrėžti stačiakampį su 2a ir 2b kraštinėmis centre. Hiperbolė atsidaro 

aukštyn ir žemyn, jei y reikšmė yra teigiama, ir atsidaro į dešinę ir į kairę, jei  x reikšmė 

yra teigiama. Turintys teigiamą reikšmę centriniai taškai yra ašyje s, c vienetais nuo 

centro, su lygtimi c² = a² + b². 

Daug kitų įdomių šių žinių pritaikymo keliose tikrose problemose turėtų pasiūlyti 

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

𝑥2

𝑎2
−
𝑦2

𝑏2
= 1, 

𝑦2

𝑏2
𝑥2

𝑎2
− = 1,



Šaltiniai: 

Wolfram Problem Generator  

https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-

equations/v/algebra-linear-equations-1 

https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-

equations/v/algebra-linear-equations-2  

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-

linear-equation-harder  

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-

linear-equation-easier  

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-

linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships  

http://www.progettoaral.it/aral-project/  

https://us.sofatutor.com/mathematics/videos/word-problems-with-quadratic-equations 

https://www.onlinemathlearning.com/quadratic-equations-word-problems.html 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5oHcuJzuAh

UECuwKHfsFCzQQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fspot.pcc.edu%2F~kkling%2FMth_95%2FS

ectionV_Quadratic_Equations_and_Functions%2FModule3%2FModule3_Graphing_Quadratic_Function

s_Pete_old.doc&usg=AOvVaw0QUc66lJMw9-xCKtLwra1t 

https://www.superprof.co.uk/ 

https://mathcitymap.eu/en/ 




