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Matematikos is lyginamasis kursas
3b skyrius – Eksponentinės ir

 logaritminės funkcijos



1. Eksponentinės Funkcijos

Apibrėžimas: 
Jei b yra bet koks skaičius, toks kaip b > 0 ir b ≠ 1, tada eksponentinė funkcija bus tokia funkcija 

푓(푥) = 푏  

kur b yra vadinama bazė, o x gali būti bet koks realus skaičius. 

Eksponentinių funkcijų savybės: 
I. Nubraižyta eksponentinė funkcija visada turės tašką (0, 1). Kitaip tariant, f(0) = 1

nepriklausomai nuo bazės, įskaitant 0:
푓(0) = 푏 = 1 

II. Kiekvienai bazei b, bet kokia eksponentinė funkcija 푓(푥) = 푏  bus didesnė už nulį (t.y.,
푏 ≠ 0).

III. Nubraižyta eksponentinė funkcija, kai 0 < b < 1 sumažės, kai judėsime iš kairės (-
begalybė) į dešinę (+begalybė).

IV. Nubraižyta eksponentinė funkcija, kai b > 1 padidės, kai judėsime iš kairės (-begalybė) į
dešinę (+begalybė).

V. Dvi eksponentinės funkcijos su savo lygiomis bazėmis yra lygios, tada ir tik tada, jeigu jų
atitinkami eksponentai taip pat yra lygūs:

푏 =  푏  ⇔ 푥 = 푦 

VI. 푎 =  푎 ∗ 푎
VII. 푎 =

VIII. 푎 ∗ =  푎



 
 
 

Eksponentinis augimas palyginti su Linijiniu augimu: 
Linijinis augimas yra pats paprasčiausias ir lengviausiai suprantamas augimo tipas. Kaip linijinio 
augimo pavyzdį, mes galime įsivaizduoti vištą, duodančią mums vieną kiaušinį per dieną. Po 
trijų dienų mes turėsime tris kiaušinius, po penkių dienų penkis kiaušinius ir t.t.  
Kita vertus, eksponentinis augimas laikui bėgant paspartėja. Įsivaizduokime pelėsį ant duonos, 
kurį sukelia mikroorganizmų tipas, kuris padidina savo populiaciją kas 24 val. Pradedant nuo 
1cm matomo pelėsio, turėtume pastebėti, kad po vienos dienos šis dydis padvigubėja iki 2cm, po 
2 dienų išauga iki 4cm ir t.t.  

 
 
Eksponentinės funkcijos realiame gyvenime: 

I. Mikroorganizmų kūrimas kultūroje 
● Mikrobai auga greitai, kai jiems suteikiami neriboti ištekliai ir tinkama aplinka. 

Laikantis eksponentinio augimo koncepcijos, organizmo tyrimas yra gana 
lengvas. 

II. Maisto sugadinimas 
● Panašiai, kaip ir ankstesniame punkte, esant šiltai temperatūrai ir potencialiai 

didesnei drėgmei, gali eksponentiškai daugintis mokroorganizmai atsakingi už 
maisto (duonos, mėsos, sūrio) žalios spalvos pakititimą. 
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III. Nepertraukiamos sudėtinės palūkanos 
● Sudėtinės palūkanos tai palūkanų pridėjimas prie pagrindinės paskolos ar indėlio 

sumos. 
● Kitaip tariant, sudėtinės palūkanos yra skaičiuojamos nuo pagrindinės sumos ir 

palūkanų normos, kai palūkanos pridedamos prie pagrindinės sumos už kitą 
laikotarpį (palūkanos nuo pagrindinės sumos ir anksčiau sukauptos palūkanos) 

● Jei laikotarpis yra be galo mažas, palūkanos vadinsis Nepertraukiamomis 
sudėtinėmis palūkanomis 

● Nepertraukiamų sudėtinių palūkanų apskaičiavimo pagrindas yra Eulerio 
skaičius (e = 2.7182818284590452353602874713527, 
https://www.mathsisfun.com/numbers/e-eulers-number.html ) 

IV. Pandemija – COVID 19 
● Pandemija apibrėžiama kaip epidemija vykstanti visame pasaulyje arba labai 

plačioje teritorijoje, peržengianti tarptautines sienas ir dažniausiai paveikianti 
daug žmonių. 

● Perduodamumas įvertinamas efektyviu atkūrimo skaičiumi R0; R0 reikšmė 
reiškia žmonių, užsikrėtusių nuo vieno užkrečiamo asmens, skaičių. 

● R0 < 1 rodo, kad esama infekcija sukelia mažiau nei vieną naują infekciją, todėl 
sumažės ir galiausiai išnyks. 

● R0 = 1 reiškia, kad vienas užsikrėtęs asmuo užkrečia lygiai vieną sveiką žmogų; 
Augimas bus linijinis, bet nesukels protrūkio 

● R0 > 1 sukels protrūkį, nes kiekvienas užsikrėtęs asmuo užkrės daugiau nei vieną 
kitą asmenį ir sukels eksponentinį augimą 

●  PSO 2020 m. birželio publikacijoje siūlo, kad COVID 19 R0 skaičius yra 2 – 4 

 
 

V. Žmonių populiacija 
● Žmonių populiacija yra dar vienas eksponentinio augimo pavyzdys 
● Žemiau mes nubrėžėme žinomus 20 a. pradžios gyventojų skaičiaus augimo 

duomenis 
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Panaudokite savo žinias: 

I. Atsižvelgiant į funkciją  f(x) = 4x įvertinkite kiekvieną iš šių dalykų: 
● f(-2) 
● f(-1/2) 
● f(0) 
● f(1) 
● f(3/2) 

II. Atsižvelgiant į funkciją  f(x) = (1/5)x įvertinkite kiekvieną iš šių dalykų: 
● f(-3) 
● f(-1) 
● f(0) 
● f(2) 
● f(3) 

III. Nubraižykite kiekvieną iš šių dalykų: 
● f(x) = 6x 
● f(x) = 6x - 9 
● f(x) = 6x+1 

IV. Nubraižykite grafiką: 
● f(x) = ex 

V. Nubraižykite grafiką: 
● f(x) = ex-3 + 6 

VI. Kviečių grūdai ir šachmatų lenta. 
● Ši problema buvo paskelbta Ibn Kallikano 1256 m. Jei norite, galite jos paieškoti 

internete.  
● Ant šachmatų lentos į pirmąjį langelį  dedamas 1 kviečio grūdas, ant antrojo - 2, į 

trečią – 4, į ketvirtą - 8, į penktą -16 ir taip į visus 64 langelius.  
● Kiek kviečių grūdų reikia? 

VII.  79 problema iš Rhindo Papiruso 
●  Rhindas Papyrusas buvo parašytas raštininko Ahmeso, kuris gyveno Egipte nuo 

1680 iki 1620m. pr. Kr. Jis buvo surastas archeologo Rhindo 1858 m.  
● Yra septyni namai; kiekviename name yra septynios katės; kiekviena katė nužudo 

septynias peles; kiekviena pelė suvalgė septynis miežių grūdus; kiekvienas grūdas 
būtų davęs septynis hekatus (Hekatas = senovės Egipto tūrio matas) 

● Kokia yra visų išvardintų dalykų suma? 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

Bi
lli

on
s

Gyventojų skaičius pasaulyje



 
 
Šaltiniai: 
https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/Alg/ExpFunctions.aspx 
https://studiousguy.com/real-life-examples-exponential-growth/ 
https://www.worldometers.info/world-population/ 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update-28-covid-19-
what-we-know-may-2020.pdf?sfvrsn=ed6e286c_2 
https://ourworldindata.org/covid-cases 
https://web.pa.msu.edu/people/stump/champ/exp.pdf 
 
 
 
  



2. Logaritminė Funkcija 

Apibrėžimas: 
Jei b yra bet koks skaičius, kai b > 0 ir b ≠ 1 ir x > 0 tada, 
푓(푥) = 푦 =  푙표푔 푥  yra lygiavertis 푏 = 푥 
kur b yra vadinamas baze ir x gali būti bet koks teigiamas realusis skaičius. Tai skaitysime “x 
log bazė b. 

Paprastais žodžiais tariant, logaritminė funkcija yra atvirkštinė eksponentinei funkcijai. 

 

Logaritminių funkcijų savybės: 
I. Nubraižytoje eksponentinėje funkcijoje visada bus taškas (1, 0). Kitaip tariant, f(1) = 0 

nepriklausomai nuo bazės: 
푙표푔 1 = 0  numanoma iš to, kad:  

푏 = 1 

II. 푙표푔 푏 = 1  numanoma iš to, kad: 
푏 = 푏 

III. 푙표푔 푏 = 푥, kurią galime apibendrinti kaip: 
푙표푔 푏 ( ) = 푓(푥) 

IV. 푏 = 푥, kurią galime apibendrinti kaip: 
푏 ( ) = 푓(푥) 

V. 푙표푔 (푥푦) = 푙표푔 푥 +  푙표푔 푦 
VI. 푙표푔 = 푙표푔 푥 −  푙표푔 푦 

VII. 푙표푔 (푥 ) = 푛푙표푔 푥 
VIII. 푙표푔 푥 =  

IX. 푙표푔 푥 = 푙표푔 푦  ⇔ 푥 = 푦 
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Natūralūs ir Bendri Logaritmai: 
Natūralūs ir Bendri logaritmai  yra specialūs bendrųjų logaritmų atvejai.  

a) Natūralaus logaritmo pagrindas Eulerio skaičius e (e = 
2.7182818284590452353602874713527, https://www.mathsisfun.com/numbers/e-
eulers-number.html ) ir naudojamas toks žymėjimas: 

푙표푔 푙표푔 푥 =  푙표푔 푥 

b) Bendro logaritmo pagrindas yra 10 ir naudojamas toks žymėjimas: 
푙푛 푙푛 푥 =  푙표푔 푥 

 

 

Logaritminė skalė palyginti su Linijine skale: 
Linijinė skalė yra apibrėžiama kaip skalė, kurios vienetų taškai yra vienodai išdėstyti. Kitaip 
tariant, galime sakyti, kad reikšmė tarp dviejų iš eilės einančių taškų išlieka tokia pati, nesvarbu, 
kurioje linijos vietoje atsidurtumėte. Kaip pavyzdį galime įsivaizduoti paprastą liniuotę ir 
pažvelgti į atstumą tarp 2 ir 3. Šis atstumas yra 1 cm. Labai ilgai liniuotei atstumas tarp 100 ir 
101; 50,000 ir 50,001 ar netgi 1,000,000 ir 1,000,001 vistiek būtų vienas cm.  
Kita vertus, Logaritminė skalė auga kartu su pagrindo galia. Naudokime pagrindą 10, kad 
parodytume, ką mes turime galvoje. Tai, ką suprastume kaip skaičių, tokioje skalėje vaizduoja 
galią. Pavyzdžiui, 0 reikštų 10 iki 0 galios padarydamas ją 1; 3 reikštų 10 iki 3 galios lygios 
1,000. Norėdami suprasti įvykius, kurie linkę skirtis savo dydžiu eksponentiškai, naudotume 
logaritminį mastelį. Galima sakyti, kad logaritmai greitai sudeda augančius skaičius žmonėms 
palankiose skalėse. 
 
Atstumas skalėje 0 1 2 3 4 5 
Linijinis vaizdavimas 0 1 2 3 4 5 
Logaritminis 
atvaizdavimas 1 10 100 1,000 10,000 100,000 
 

Logaritminės funkcijos Realiame Gyvenime: 
I. Richterio skalė 

● Žemės drebėjimo stiprumas matuojamas Richterio skale, kuri yra logaritminė ir 
padidėja faktoriumi 10^(3/2) ≈ 32 su kiekvienu sveikuoju skaičiu skalėje, 
matuojamu kaip išsiskiriančios energijos kiekis. 
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● Tai reiškia, kad 8 balų žemės drebėjimas išskirtų 1,000 kartų daugiau energijos 
nei 6 balų žemės drebėjimas; arba 1,000,000 kartų daugiau energijos negu 4 
dydžio energija 

 
 

II. Garso intensyvumas 
● Garso intensyvumo matavimo vienetas yra vadinamas Decibelu 
● Garsai gali skirtis nuo labia tylių (pvz., uodo garsas) iki labia garsių (pvz., 

sprogimas) 
● Logaritmai naudojami pavaizduoti decibelams išlaiko viską pagrįstoje skalėje 

III. pH Matavimas 
● pH matavimai buvo plačiai naudojami skysčių rūgštingumui įvertinti 
● pH apibrėžiamas kaip bendras vandenilio jonų aktyvumo tirpale atvirkštinės 

vertės logaritmas 
IV. Augimas (natūralus logaritmas) 

● Darydami prielaidą, kad palūkanų normos nuolat didėja, galime panaudoti 
natūralųjį logaritmą, kad apskaičiuotume, kokia yra santaupų/investicijų/BVP 
augimo numanoma palūkanų norma 

 
Panaudokite savo žinias: 

I. Įvertinkite kiekvieną iš šių dalykų: 
● 푙표푔 16 
● 푙표푔 64 
● 푙표푔  
● 푙표푔 81 

● 푙표푔  

II. Įvertinkite kiekvieną iš šių dalykų: 
● 푙표푔 1,000 
● 푙표푔 0.0001 
● 푙푛  
● 푙푛√푒 
● 푙표푔 1 

III. Supaprastinkite kiekvieną iš šių veiksmų: 
● 푙표푔 (푚 푛 ) 



● 푙표푔 ( ) 

● 푙푛√푚푛 
● 푙표푔 (( )

 
) 

IV. Perrašykite sekančius veiksmus kaip vieną logaritmą su koeficientu 1: 
● 3푙표푔 푚 - 5푙표푔 푛 
● 2푙표푔(푚) + 10푙표푔(푛) 
● 7푙푛(푚+n) – 3ln(푛) + 푙푛(푚) 

 
 
 
 
Šaltiniai: 
https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/Alg/ExpFunctions.aspx 
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/richter-scale 
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ph-measurement 
 


