
Europos Komisijos parama šio leidinio kūrimui nereiškia pritarimo turiniui, kuris atspindi tik autorių 
požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą. 

        

 

Gamtos mokslų is lyginamasis kursas 
P4 skyrius – Įvadas į gamtos mokslų 
praktikumą 

 



Šiame skyriuje jūs rasite: 

 Kiekybės matavimai
 Tarptautinė matų sistema
 Apytiksliai skaičiavimai
 Kintamųjų identifikavimas



Įvadas į gamtos mokslų praktikumą 

Praktiniai eksperimentiniai darbai yra labai svarbi gamtos mokslų studijų dalis. 
Laboratorijose studentui suteikiama galimybė savarankiškai išmatuoti įvairius dydžius, spręsti 
eksperimentinius uždavinius. Jis mokosi eksperimentiškai tirti ir analizuoti gamtos reiškinius, įgyja 
darbo laboratorijoje įgūdžių. 

Atliekant praktinius darbus, giliau suprantamas eksperimento vaidmuo gamtos moksluose, 
mokomasi daryti teisingas išvadas, lyginant teoriją su eksperimentu, mokomasi atskirti tai, kas 
svarbiausia, reikšminga, nuo neesminių, antrinių dalykų. 

Gamtos mokslų praktikumo darbus būtų galima suskirstyti į dvi grupes. 
Vieną sudaro darbai, kurių tikslas yra supažindinti studentus su pagrindiniais tikslių 

matavimų ir gauto rezultato įvertinimo metodais. Dalį šių darbų sudaro tiesioginiai matavimai, 
pvz.,svėrimas, ilgio matavimas mikrometru, kampų matavimas ganiometru ir t.t. Šiuose darbuose 
ypatingas dėmesys skiriamas gauto rezultato paklaidos skaičiavimui. Kitą darbų dalį šioje grupėje 
sudaro netiesioginiai matavimai. Čia matuojamas ne ieškomasis dydis, bet kiti dydžiai, kurie susieti 
su juo tam tikromis priklausomybėmis ir dėsniais. Ieškomasis dydis apskaičiuojamas iš formulės, 
pasinaudojant  tiesioginių matavimų rezultatais, pvz. , kūno judėjimo pagreičio, temperatūrinio 
varžos koeficiento,  lęšių židinio nuotolio,  šviesos bangos ilgio nustatymas. Kadangi šiuose 
darbuose matavimų apimtis gana didelė, gauto rezultato aptarimui skiriamas didesnis dėmesys, nei 
paklaidos įvertinimui. 

Kitą grupę sudaro darbai, kurių tikslas - nuosekliau susipažinti su gamtos reiškiniu ar dėsniu. 
Tai padaryti demonstraciniu eksperimentu paskaitų metu dažniausiai arba neužtenka laiko, arba nėra 
galimybių.  Nors šiuose darbuose taip pat atliekami matavimai, tačiau svarbiausia yra ne jie, o paties 
reiškinio tyrinėjimas ir supratimas. Pvz., laboratoriniame darbe “Elektros lempos šviesos stiprio ir 
savitosios galios nustatymas” yra svarbu ištirti, kaip šviesos stipris priklauso nuo elektros srovės 
galios, o savitoji galia nuo elektros srovės stiprio ir, nustačius šias priklausomybes, padaryti 
apibendrinančias išvadas apie energijos virsmus. Šiuose darbuose paklaidų skaičiavimams skiriamas 
mažesnis dėmesys arba jų nereikalaujama iš viso. 

Dydžių matavimas 

Pagrindinės sąvokos 

Buityje, moksle, technikoje susiduriama su įvairiomis mus supančių kūnų savybėmis. Šios 
savybės atspindi sąveikos tarp kūnų procesus, veikia žmogaus jutimo organus. Todėl, norint aprašyti 
šias savybes, įvedami fizikiniai dydžiai. Fizikinis dydis  - tai kokybiškai bendra, bet kiekybiškai 
individuali fizikinių objektų savybė. Dažniausiai fizikinis dydis nusako kurią nors vieną materijos 
savybę. Pavyzdžiui, darbas apibūdina sąveikaujančių kūnų savybę perduoti vienas kitam tam tikrą 
energijos kiekį; lūžio rodiklis apibūdina šviesos savybę keisti savo sklidimo greitį, pereinant iš 
vienos aplinkos į kitą ir t.t.  

Vienodos skirtingų materialių objektų savybės kiekybiškai yra nusakomos fizikinių dydžių 
skaitinėmis vertėmis.  

Pagal matavimo vienetus ir fizikinę prasmę fizikiniai dydžiai gali būti suskirstyti į tris 
grupes: vienarūšiai, vienavardžiai ir bemačiai. 



Vienarūšiais dydžiais vadinami dydžiai, turintys tą patį matavimo vienetą ir tą pačią fizikinę 
prasmę, t.y. besiskiriantys tik skaitine verte. Pavyzdžiui, fotono masė ir  Žemės masė, šviesos greitis 
ir garso greitis ir t.t. 

Vienavardžiais dydžiais vadinami dydžiai, turintys tą patį matavimo vienetą, bet 
besiskiriantys savo fizikine prasme. Pavyzdžiui, jėgos darbas ir jėgos momentas, šviesis ir 
apšviestumas, difrakcinės gardelės rėžių skaičius ilgio vienete ir lęšio laužiamoji geba. 

Bemačiais dydžiais vadinami dydžiai, kurių skaitinės vertės nepriklauso nuo matavimo 
vienetų sistemos pasirinkimo. Pavyzdžiui, trinties koeficientas, medžiagos santykinė dielektrinė 
skvarba, šviesos lūžio rodiklis. 

Tarpusavyje galima lyginti tik to paties dydžio skaitines vertes. Tokiu būdu, kokybiškai tas 
pats fizikinis dydis gali turėti skirtingas kiekybines vertes. Pavyzdžiui, šviesos greitis vakuume 
apytiksliai lygus  300000 km/s,  garso greitis ore - 330 m/s. 

Tarp bandymais atliekamų fizikinių dydžių vertinimų svarbią vietą užima matavimai. 
Matavimu vadinamas pažintinis procesas, kurio metu matuojamasis fizikinis dydis 

lyginamas su priimta už vienetą jo verte. 
Pagal apibrėžimą galime parašyti: 

A=n B,  
čia A - matuojamasis dydis, n - matuojamojo dydžio skaitinė vertė, B - matavimo vienetas 

Tai pagrindinė matavimų lygtis. 
Fizikiniai dydžiai yra žymimi graikiškos ir lotyniškos abėcėlės raidėmis. 1lentelėje 

pateikiama graikiška ir lotyniška abėcėlė. 

1 lentelė.  Graikiška ir lotyniška abėcėlė 

Graikiška abėcėlė Lotyniška abėcėlė 
A   alfa A  a a 
B   beta B  b bė 
   gama C  c cė 
   delta D  d dė 
   epsilon E  e ė 
   dzeta F  f ef 
   eta G  g gė 
   teta H  h ha 
   jota I  i i 
   kapa J  j jot 
   lambda K  k ka 
   mi(miu) L  l el 
   ni (niu) M  m em 
   ksi N  n en 
   omikron O  o o 
   pi P  p pė 
   ro Q  q kū 
   sigma R  r er 
   tau S  s es 
   ipsilon T  t tė 
   fi U  u ū 



   chi V  v vė 
   psi W  w dabl-vė 
   omega X  x iksas 

Y  y igrekas 
Z  z zė 

Matavimų klasifikavimas 

Yra dvi pagrindinės matavimo rūšys: tiesioginiai matavimai ir netiesioginiai matavimai. 
Tiesioginis matavimas - tai procesas, kurio metu matuojamojo dydžio skaitinė vertė 

gaunama vienkartiniu stebėjimu arba nuskaitymu nuo prietaisų skalės. Šiai grupei priskiriami 
matavimai, atliekami iš anksto atitinkamais vienetais sugraduotais  prietaisais bei tiesiogiai lyginant 
matuojamą fizikinį dydį su jo matais: ilgio matavimas liniuote, slankmačiu, mikrometru; laiko - 
laikrodžiu, sekundometru; masės - svirtinėmis svarstyklėmis su svareliais; temperatūros - 
termometru ir t.t. Matavimo rezultatai visuomet yra netikslūs dėl matavimo prietaisų netobulumo, 
dėl kintančių išorinių sąlygų, dėl mūsų jutimo organų ribotų galimybių ir kt. 

Netiesioginiai matavimai. Akivaizdu, kad  ne visus dydžius galima išmatuoti tiesiogiai. 
Dažnai rezultatas gaunamas tiesiogiai matuojant kelis skirtingus dydžius, susietus  su matuojamuoju 
fizikiniais dėsningumais pagrįsta funkcine priklausomybe. Tokie matavimai vadinami 
netiesioginiais. 
Pavyzdžiui, kūno kinetinė energija, kurios negalima išmatuoti tiesiogiai, lengvai randama iš 
formulės 

Ek = m v
2

2

, 

išmatavus kūno masę m  ir jo greitį v. 
Kai kurių fizikinių dydžių reikšmes galima rasti abiem būdais. Pavyzdžiui, rutuliuko tūrį 

galima išmatuoti tiesiogiai, panardinus  į matavimo cilindrą su vandeniu, arba netiesiogiai - pagal 
formulę d3/ 6, išmatavus skersmenį d. 

Matavimų vienetai 

Turi būti tiek matavimo vienetų, kiek yra fizikinių dydžių. Tokį didelį fizikinių dydžių 
skaičių galima sumažinti, kadangi dauguma jų yra tarpusavyje susieti tam tikromis 
priklausomybėmis. Todėl vienus dydžius išreiškus kitais, apsiribojama mažesniu fizikinių dydžių 
skaičiumi. 

Iš visos fizikinių dydžių įvairovės kai kurie  gali būti išskirti kaip pagrindiniai. Pagrindinių 
dydžių matavimo vienetai taip pat vadinami pagrindiniais vienetais. Fizikiniai dydžiai, kurių 
vienetai nustatomi pagrindinių dydžių funkcine priklausomybe, vadinami išvestiniais fizikiniais 
dydžiais. Išvestinių dydžių matavimo vienetai nustatomi apibrėžiančiosiomis lygtimis. Pavyzdžiui, 
apibrėžiančiosiomis lygtimis gali būti: 

greičiui v=  / t; 
darbui A = F s; 
inercijos momentui  I = m r2 . 

Pagrindinių ir išvestinių dydžių matavimo vienetų visuma sudaro fizikinių dydžių matavimo 
vienetų sistemą. 



Tarptautinė vienetų sistema (SI) 

1956 metais Tarptautinis matų ir svarsčių komitetas nutarė įvesti Tarptautinę vienetų sistemą 
(SI). Šis nutarimas papildomai buvo svarstomas 1960 metais XI -je  Generalinėje matų ir svarsčių 
konferencijoje. Tarptautinė vienetų sistema nacionaliniu standartu įvesta SSRS, Čekijoje, 
Norvegijoje ir kitose šalyse. Vengrijoje ir Prancūzijoje SI sistema įteisinta vyriausybiniu dekretu. 
Vokietijoje matavimo vienetus, nustatytus Matų ir svarsčių valdybos, taip pat reglamentuoja 
Tarptautinė vienetų sistema.  Lietuvoje Tarptautinė fizikinių dydžių matavimo sistema tapo 
privaloma 1980 metais. 

Pagrindiniai šios sistemos vienetai yra: metras, kilogramas, sekundė, amperas, Kelvinas ir 
kandela. Papildomi - radianas, steradianas. Sutrumpintai sistema žymima lotyniškomis raidėmis SI ( 
sistema internacionalinė ). 2 lentelėje pateikti pagrindiniai ir papildomi SI vienetai. 

2 lentelė. Pagrindiniai ir papildomi SI vienetai. 
Dydžio pavadinimas  Simbolis Vienetas 

Pavadinimas Žymėjimas 
Pagrindiniai vienetai 

Ilgis  metras m 
Masė m kilogramas kg 
Laikas t sekundė s 
Elektros srovės stipris I amperas A 
Termodinaminė temperatūra T Kelvinas K 
Medžiagos kiekis  molis mol 
Šviesos stipris I kandela cd 

Papildomi  vienetai 
Plokščiasis kampas  radianas rad 
Erdvinis kampas  steradianas sr 

Pagrindinių ir papildomų  SI  vienetų apibrėžimai: 
Metras - lygus atstumui, kurį nusklinda šviesa vakuume per 1/ 299792455 sekundės. 
Kilogramas - lygus tarptautinio kilogramo etalono masei. 
Kilogramo etalonas - 39 mm skersmens ir tokio pat aukščio platinos ir iridžio lydinio ritinys. 
Sekundė - lygi cezio -133( 133Cs) spinduliavimo 9 192 631 770 periodų, vykstant perėjimams tarp 
jo pagrindinės būsenos dviejų supersmulkių lygmenų. 
Amperas - lygus tokio stiprio srovei, kuriai tekant vakuume esančiais 1 m atstumu vienas nuo kito 
dviem be galo ilgais labai plonais lygiagrečiais laidais kiekvieno laido metras yra veikiamas 2  10-7 
N jėga. 
Kelvinas - lygus trigubo vandens taško termodinaminės temperatūros 1/ 273,13 daliai. 
Molis - lygus medžiagos kiekiui tokios sistemos, kurioje yra tiek struktūrinių elementų, kiek yra 
atomų 0,012 kg masės anglies 12C  izotope. 
Kandela - lygi šviesos stipriui šaltinio, skleidžiančio apibrėžta kryptimi monochromatinį 5,40 1014 
Hz dažnio  ir 1/ 683 W/sr spinduliuotės stiprio spinduliavimą. 
Radianas - lygus kampui tarp dviejų apskritimo spindulių, kai lanko ilgis tarp jų lygus spinduliui. 
Steradianas - lygus erdviniam kampui, kurio viršūnė yra sferos centre, o sferos paviršiuje 

išpjauna plotą, lygų sferos spindulio kvadratui. 
Be pagrindinių ir papildomų SI vienetų, vartojami ir išvestiniai vienetai. Jie pateikti 3 

lentelėje. 



3 lentelė. Išvestiniai SI vienetai 

Dydžio pavadinimas Simbolis Vienetas 
Pavadinimas Žymėji 

mas 
Erdvės ir laiko dydžiai 

Plotas S kvadratinis metras m2 
Tūris V kubinis metras m3 
Greitis v metras sekundei m/s 
Pagreitis a metras sekundei kvadratu m/s2

Dažnis (periodinio proceso)  hercas Hz 
Sukimosi dažnis  sekundė minus pirmuoju 

laipsniu 
s-1 

Kampinis greitis  radianas sekundei rad/s 
Kampinis pagreitis  radianas sekundei kvadratu rad/s2 

Mechanikos dydžiai 
Tankis  kilogramas kubiniam metrui kg/m3 
Impulsas (judėjimo kiekis) p kilogramas metras sekundei kgm/s 
Jėga, svoris F , P niutonas N 
Jėgos momentas M niutonas metras Nm 
Slėgis, mechaninis įtempimas , paskalis Pa 
Darbas, energija A, E džaulis J 
Galia P vatas W 
Inercijos momentas I kilogramas metras kvadratu kgm2 
Paviršiaus įtempimas  niutonas metrui N/m 
Judesio kiekio momentas L kilogramas metras kvadratu 

sekundei 
kg m2/ s 

Akustikos dydžiai 
Garso galia P vatas W 
Garso intensyvumas I vatas kvardatiniam metrui W/ m2

Garso slėgis p paskalis Pa 
Šilumos dydžiai 

Šilumos kiekis Q džaulis J 
Savitoji šiluma c džaulis kilogramui kelvinui J/(kg K) 
Savitoji lydymosi,garavimo,degimo 
šiluma 

L, , q džaulis kilogramui J /kg 

Temperatūrinis koeficientas  kelvinas minus pirmuoju 
laipsniu 

K-1 

Elektros ir magnetizmo dydžiai 
Elektros srovės tankis j amperas kvadratiniam metrui A/ m2 
Elektros krūvis q kulonas C 
Elektros krūvio tankis  kulonas kubiniam metrui C/m3 
Elektros krūvio paviršinis tankis  kulonas kvadratiniam metrui C/m2 
Elektros įtampa, potencialas, 
potencialų skirtumas,elektrovara 

U, , ,  voltas V 



Elektrinio lauko stipris E voltas metrui V/ m 
Elektrinė talpa C faradas F 
Elektrinė konstanta 0 faradas metrui F/ m 
Elektrinė varža R, r omas  
Savitoji varža  omas metras  m 
Elektrinis laidumas  simensas S 
Savitasis laidumas  simensas metrui S/m 
Magnetinis srautas  veberis Wb 
Magnetinė indukcija B tesla T 
Induktyvumas L henris H 
 Magnetinė konstanta 0 henris metrui H/ m 
Elektromagnetinė energija W džaulis J 
Aktyvioji galia P vatas W 
Pilnutinė galia  U,P voltas amperas VA 

Optikos dydžiai 
Šviesos srautas  liumenas m
Apšviestumas E liuksas x
Skaistis B nitas nt 
Šviesis S liumenas kvadratiniam metrui m/ m2

Laužiamoji geba D dioptrija D 
Jonizuojančios  spinduliuotės dydžiai 

Sugertoji dozė D grėjus Gy 
Sugertosios dozės galia N grėjus sekundei Gy/ s 
Nuklido aktyvumas a bekerelis Bq 

Dešimtainiai kartotiniai ir daliniai vienetai 

Kartu su pagrindiniais SI vienetais vartojami kartotiniai ir daliniai vienetai, kurie gaunami SI 
vienetus dauginant iš 10n.  Čia n sveikas skaičius. Kai kuriais atvejais daugiklis 10n pakeičiamas 
matavimo vienetu su tam tikru priešdėliu (4 lentelė). 

4 lentelė. Priešdėliai ir daugikliai vienetams sudaryti 
Sudarant kartotinius vienetus Sudarant dalinius vienetus 

Daugiklis Žymėjimas Priešdėlis Daugiklis Žymėjimas Priešdėlis 
101 da deka 10-1 d deci 
102 h hekto 10-2 c centi 
103 k kilo 10-3 m mili 
106 M mega 10-6  mikro 
109 G giga 10-9 n nano 
1012 T tera 10-12 p piko 
1015 P peta 10-15 f femto 
1018 E eksa 10-18 a ato 

Kartotiniai ir daliniai vienetai nėra SI vienetai. 
Priešdėliai hekto, deka, deci, centi naudojami tik sudarant plačiai paplitusius ir praktikoje 

vartojamus vienetus. Pavyzdžiui, hektaras, dekalitras, centimetras. 



Negalima naudoti dviejų priešdėlių iš karto. Pavyzdžiui, 109 m=1 Gm,  bet ne     109m =106 
103m = 1 Mkm. 

Jei naudojamas sudėtingas išvestinis vienetas, tai priešdėlis prijungiamas prie pirmojo 
dauginamojo vieneto, esančio trupmenos skaitiklyje. Pavyzdžiui, kPa s/m, bet ne Pa ks/m. Tais 
atvejais, kai vienetai plačiai paplitę praktikoje, galima priešdėlį prijungti prie vieneto, esančio 
vardiklyje. Pavyzdžiui, kV/ cm,  A/mm2. 

Kartotiniai ir daliniai vienetai parenkami taip, kad fizikinio dydžio skaitinės vertės būtų 
intervale nuo 0.1 iki 1000.  Kartotinius ir dalinius vienetus patartina rašyti tik galutiniame rezultate, 
o skaičiavimuose  vartoti  SI vienetus, priešdėlius pakeičiant daugikliais 10n.

Be dešimtainių kartotinių ir dalinių vienetų vartojami kartotiniai ir daliniai laiko ir plokščiojo 
kampo vienetai, kurie nėra dešimtainiai. Pavyzdžiui, laiko vienetai: minutė, valanda, para; 
plokščiojo kampo vienetai: laipsnis, minutė, sekundė. Taip pat vartojami ir vienetai, įgavę platų 
pritaikymą, pavyzdžiui, savaitė, mėnuo, metai, amžius. Nesisteminiai vienetai, kaip antai laiko 
(minutė, valanda, para), plokščiojo kampo (laipsnis, minutė, sekundė), ilgio (šviesmetis), masės 
(atominis masės vienetas) ir kt nevartojami  su priešdėliais. Nesisteminiai  vienetai  ir jų  ryšys su SI 
vienetais  pateikti 5 lentelėje. 

5 lentelė. Nesisteminiai vienetai ir jų ryšys su SI vienetais 

Dydžio pavadinimas Matavimo vienetas 
Pavadinimas Žymėjimas Ryšys su SI 

vienetais 
Masė tona,  

centneris, 
atominis masės vienetas 

t 
cnt 

u (a.m.v.)

103 kg 
100 kg 

1,6610-27kg 
Laikas minutė 

valanda 
para 

min. 
h 

para 

60 s 
3600 s 
86400 s 

Plokščias kampas laipsnis 
minutė 
sekundė 

 
 
 

1,7410-2 rad 
2,9110-4 rad 
4,8510-6 rad 

Tūris litras  10-3 m3 
Ilgis astronominis vienetas 

šviesmetis 
parsekas 
angstremas 

ua 
ly 
pc 
 

1,50 1011m 
9,461015m 
3,091016m 

10-10m
Plotas hektaras 

aras 
ha 
a 

104m2

100 m2 
Energija elektronvoltas eV 1,610-19 J 
Darbas vatvalandė Wh 3,6 103J 
Slėgis atmosfera atm 105Pa 
Reaktyvinė galia varas var 
Jėga jėgos kilogramas kG 9,8 N 
Temperatūra Celsijaus laipsniai C 



Papildomos studijos: 
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_redefinition_of_the_SI_base_units 
https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CIPM/CIPM2017-EN.pdf?page=23 

Apytiksliai skaičiavimai 

Skaičiuoti tiksliau, negu leidžia užduoties daviniai - beprasmiška. 
Sprendžiant įvairius uždavinius nagrinėjamų dydžių skaitinės vertės dažniausiai yra 

apytikrės. Daugelis konstantų irgi būna apytikrės. Pavyzdžiui, praktiškai naudojama laisvojo kritimo 
pagreičio vertė yra  9,81 m/s2,  apskritimo ilgio ir jo skersmens santykis - 3,14, elektrono masė - 
9,1110-31kg. Matuojant tiksliau,  šių  dydžių  vertės gaunamos tokios: g = 9,80665 m/s2,  = 3,1416, 
me=9,10610-31kg. Ir šios vertės yra apytikslės. Todėl skaičiuojant turi būti imamos tokios dydžių ir 
konstantų vertės, kurios atitiktų reikalaujamą darbo tikslumą. 

Apytiksliuose skaičiavimuose užrašas 15,8 skiriasi nuo 15,80. Parašymas 15,8 reiškia, kad 
tikri tik sveikų ir dešimtųjų dalių skaitmenys, t.y. tikroji skaičiaus vertė gali turėti nukrypimus nuo 
15,75 iki 15,84. Parašymas 15,80 reiškia, kad tikros dešimtosios ir šimtosios dalys, t.y. tikrasis 
skaičius gali kisti nuo 15,795 iki 15,804. 

Skaičiaus reikšminiais skaitmenimis vadinami visi skaitmenys, išskyrus skaičiaus priekyje 
esančius nulius. Pavyzdžiui, skaičiuje 0,0708 - trys reikšminiai skaitmenys. Pirmieji du nuliai 
skaičiaus kairėje - nereikšminiai, nulis tarp septynių ir aštuonių - reikšminis. Skaičiuje 6100 - keturi 
reikšminiai skaitmenys. Užrašymas 6,1103 reiškia, kad yra tik du reikšminiai skaitmenys ( šeši ir 
vienas). Nuliai, parašyti sveiko skaičiaus gale vietoj nežinomų skaitmenų ir reiškiantys tik skaičiaus 
eilę, nėra reikšminiai. Tokiais atvejais nulių skaičiaus gale geriau nerašyti, o pakeisti juos daugikliu 
10n.  

Pavyzdžiui, jeigu dydžio skaitinė vertė 4200  100, tai tą skaičių reikėtų rašyti taip: 42 102 
arba 4,2 103. Toks užrašas pabrėžia, kad skaičiuje yra du reikšminiai skaitmenys. 

Skaičių apvalinimo taisyklės 

Apvalinant paliekamos tik tikros skaičiaus reikšmės, visos kitos atmetamos. 
Pirma taisyklė: 
Apvalinama, atmetant skaitmenis, jeigu pirmasis iš atmetamų skaitmenų yra mažesnis už 5 

(apvalinama į mažesniąją pusę). 
Pavyzdžiui,   73,42  73; 

 806,03  806; 
 442  440. 

Antra taisyklė: 
Jeigu pirmasis iš atmetamų skaitmenų didesnis  už 5, tai paskutinis skaitmuo padidinamas 

vienetu. 
Paskutinis skaitmuo padidinamas vienetu ir tuomet, kai pirmas iš atmetamų skaitmenų lygus 

5, o po jo yra vienas arba daugiau nelygių nuliui skaitmenų. 
Pavyzdžiui, 35,852  35,85, 

35,852  35,9, 
35,852  36. 

Trečia taisyklė: 



Jeigu atmetamas skaitmuo lygus 5, o po jo nėra reikšminių skaitmenų, tai apvalinama iki 
lyginio skaitmens, t.y. paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs, jeigu jis lyginis, ir padidinamas vienetu, 
jeigu jis nelyginis. 

Pavyzdžiui,  0,435  0,44; 
0,465  0,46. 

Tokiu būdu apvalinant daug kartų, padidinti skaičiai bus sutinkami taip pat dažnai, kaip ir 
sumažinti. 

Ketvirta taisyklė: 
Jeigu apvalinant reikia atmesti kelis skaitmenis, tai apvalinama ne etapais, atmetant po vieną 

iš eilės, o iš karto atmetami visi nereikalingi. Priešingu atveju apvalinimas gali būti klaidingas. 
Pavyzdžiui, 

skaičių 565,46 reikia suapvalinti iki trijų reikšminių skaitmenų: 
teisingai:  565,46  565;  
klaidingai: čia pirmas etapas 565,46  565,5;  

antras etapas  565,5  566. 

Matematinių skaičiavimų apvalinimo taisyklės 

Jeigu ne visi skaičiai baigiasi ta pačia skiltimi, tai skaičiavimų palengvinimui jie apvalinami. 
Tai atliekame pagal 1, 2,  3, 4 taisykles, paliekant po kablelio vienu skaitmeniu daugiau negu yra 
mažiausiai tiksliame skaičiuje. 

Pavyzdžiui, 
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 Sudedant arba atimant apytikslius skaičius rezultate po kablelio paliekama tiek skaitmenų,
kiek jų yra dėmenyje su mažiausiu dešimtainių ženklų skaičiumi. 

Pavyzdžiui, 
 23,2 + 0,442 + 7,247  23,2 + 0,44 + 7,25  30,89  30,9. 

 Dauginant ir dalinant rezultate paliekama tiek reikšminių skaitmenų, kiek jų yra duomenyje
su mažiausiu reikšminių skaitmenų skaičiumi. 

Pavyzdžiui, 
30,9  1,8364  30,9 1,84 = 56,856  56,9. 
56,9  2,412  56,9  2,41 = 23,609  23,6. 

Daugybos ir dalybos atveju taikoma viena išimties taisyklė: 
 Jeigu vienas iš dauginamųjų prasideda vienetu, o kitas, turintis mažiausiai reikšminių

skaitmenų,  kokiu nors kitu skaitmeniu, tai rezultate paliekama vienu skaitmeniu daugiau negu jų 
buvo skaičiuje su mažiausiai reikšminių skaitmenų. 

Pavyzdžiui, 
13,27  0,84  13,3  0,84  11,2  ( bet ne 11). 

 Keliant laipsniu rezultate paliekama tiek reikšminių skaitmenų, kiek jų yra  laipsnio
pagrinde. 

Pavyzdžiui, 
(11,38)2 = 129,5044  129,5; 
2163  101105 . 

 Traukiant šaknį rezultate paliekama tiek reikšminių skaitmenų, kiek jų yra pošaknyje.
Pavyzdžiui,

5,12 = 1,724  1,72. 



 Logaritmuojant skaičių reikia imti tiek ženklų, kiek jų yra duotame skaičiuje.
Pavyzdžiui,

lg 77,23  2,8878  2,888. 
 Atliekant tarpinius skaičiavimus reikia  palikti vienu skaitmeniu daugiau, negu nurodyta

matematinių skaičiavimų apvalinimo taisyklėse. Tas atsarginis skaitmuo galutiniame rezultate yra 
atmetamas. 

Pavyzdžiui, 
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Matavimų paklaidos 

Paklaidų klasifikavimas 

Paklaidos dažniausiai skirstomos į tris grupes: stambios paklaidos, sisteminės paklaidos ir 
atsitiktinės paklaidos. 

 Stambios paklaidos padaromos  dėl aparatūros gedimų, staiga pasikeitusių matavimo sąlygų, 
eksperimentatoriaus žemos kvalifikacijos, jo atidumo stokos. Pvz., neteisingai apskaičiavęs prietaiso 
skalės vienos padalos vertę, gauna neteisingus duomenis; būdamas neatidus, vietoje 54 užrašo 64 ir 
t.t. Stambios paklaidos nevertinamos. Jos šalinamos, atidžiai atliekant  pakartotinus matavimus ir 
skaičiavimus, pasitelkus pagalbon aukštesnės kvalifikacijos eksperimentatorių. 

Sisteminių paklaidų priežastis yra matavimo prietaisų netobulumas ir matavimo metodikos 
trūkumai. Šios paklaidos atsiranda dėl netobulos matavimo prietaisų konstrukcijos ir jų pagaminimo 
netikslumų, pavyzdžiui, nedidelis svirtinių svarstyklių pečių skirtumas. Sisteminių paklaidų atveju 
atliekant  pakartotinus matavimus, duomenys nukrypsta nuo tiksliosios vertės į vieną ir tą pačią 
pusę. Sisteminės paklaidos mažinamos, tikrinant prietaisus, tobulinant  teoriją ir eksperimento 
metodiką bei lyginant to paties dydžio matavimus skirtingais metodais.  

Atsitiktinių paklaidų priežastys yra atsitiktiniai ir nekontroliuojami trikdžiai, kurių  įtakos 
matavimo rezultatui tiesiogiai įvertinti negalime. Tų trikdžių yra labai daug, jų prigimtis įvairi ir 
poveikis matavimų rezultatui yra skirtingas. Pvz., skalės padalų atskaičiavimai priklauso nuo to, kur 
yra stebėtojo akis (1 pav.). B atveju matavimo vertė yra sumažinta, o C atveju - padidinta. 

1 pav.  Skalės padalų atskaičiavimo priklausomybė nuo akies padėties 

 

  

A

B 

C 





Jautrių svirtinių svarstyklių parodymams įtakos gali turėti dulkelės, nusėdusios ant lėkštelės 
sveriant, vieno iš svirčių peties pailgėjimas dėl netoli esančios eksperimentatoriaus rankos ir pan. 

Atsitiktinėms paklaidoms galioja tikimybės dėsniai, ir yra vienoda tikimybė suklysti į abi 
puses nuo tikrosios matuojamojo dydžio vertės. 

Tuo būdu, atsitiktinių paklaidų esminis skirtumas, lyginant su sisteminėmis, yra tas, kad, 
atliekant pakartotinus matavimus, rezultatas nukrypsta į abi puses nuo tikrosios vertės. Atsitiktinių 
paklaidų įtaka įvertinama, tam tikru būdu apdorojant fizikinio dydžio matavimų duomenis. Galima 
pabandyti pašalinti stipriausiai veikiančius trikdžius, bet  visiškai jų pašalinti neįmanoma. 

Atsitiktines paklaidas galima sumažinti daug kartų kartojant matavimus. 
Priminsime, kad pagal išraiškos formą paklaidos yra skirstomos į absoliutines ir santykines. 
Tegu po kelių ilgio matavimų buvo gauta: 

 = (2,000  0,001) m .
Šiuo atveju 1 mm paklaida yra patenkinama, bet jeigu su tokia pat  paklaida išmatuotume 3 

mm rutulio skersmenį, tai gautas rezultatas būtų nepatenkinamas. Iš šio pavyzdžio matyti, kad 
absoliutinė paklaida nepilnai apibūdina matavimų kokybę. Santykinė paklaida   apibūdina 
matavimų tikslumą ir parodo, kurią matuojamojo dydžio dalį sudaro absoliutinė paklaida. 

Pateiktame pavyzdyje pirmuoju atveju ilgio matavimo santykinė paklaida 
1 = 0,001: 2 100% = 0,05%, 

antruoju atveju 
2 = 1: 3  100% = 33%, 

nors absoliutinės paklaidos buvo vienodos. 

Tiesioginių matavimų paklaidos 

Išmatuotos fizikinio dydžio vertės x nuokrypį nuo tikrosios jo vertės x0 apibūdina matavimo 
paklaida, kuri išreiškiama matuojamojo dydžio vienetais: 

x = x - x0. 
Tai absoliutinė paklaida. 
Kadangi tikrosios vertės x0 nežinome, matavimo paklaidos x taip pat nežinome, tačiau, 

atsižvelgę į jos atsiradimo priežastis, galime ją įvertinti. Paklaidos įvertinamos dvejopai: arba 
nurodant didžiausią galimą paklaidos absoliutinę vertę x, kuriai 

x x, 
arba paklaidos vertę xp ir tikimybę P, kad  

x xp . 
Dydis P vadinamas pasikliaujamąja tikimybe, o xp - pasikliaujamuoju intervalu. 
Šiuo atveju išmatuoto dydžio X vertė užrašoma, nurodant pasikliaujamąjį intervalą ir 

patikimumo koeficientą: 
X = x  xp,  P. 

Tuo būdu, fizikiniam matavimui keliami du pagrindiniai reikalavimai: 
1) nustatyti verčių intervalą xp, kuriame yra tikroji matuojamojo dydžio vertė;
2) nurodyti intervalo patikimumą, t.y. tikimybę P, kad tikroji matuojamojo dydžio vertė yra tame
intervale.

Matavimo santykinė paklaida 



 =  x
x0



išreiškia matavimo paklaidą matuojamojo dydžio dalimis arba procentais. 
Tiesioginiams matavimams naudojamą prietaisą charakterizuoja redukuotoji paklaida , kuri 
išreiškia didžiausią matavimo paklaidą x ( dažniausiai prietaiso 1 -os padalos vertė) 
viršutinės matavimo ribos Nm dalimis:  

 = x / Nm .  
Redukuotoji paklaida, išreikšta procentais, vadinama tikslumo klase. Pvz., tikslumo klasė 0,5 
reiškia, kad, atsilenkus prietaiso rodyklei per visą skalę, matavimo santykinė paklaida yra 0,5%. 

Kita prietaiso charakteristika, jautris S, skaitine verte lygi skaičiui padalų, per kurias 
atsilenkia rodyklė, matuojamam dydžiui pasikeitus vienetu: 

S = N / y ,  
čia y - matuojamo dydžio pokytis, N - rodyklės atsilenkimas, išmatuotas padalų skaičiumi. 

Jautriui atvirkščias dydis vadinamas prietaiso skalės padalos verte . Jis rodo, kiek pakinta 
matuojamas dydis, prietaiso rodyklei pasislinkus per vieną padalą. 

y0=
1
S

 y
N


 . 

Netiesioginių matavimų paklaidos 

Tais atvejais, kai fizikinio dydžio negalima išmatuoti tiesiogiai, naudojami netiesioginiai 
matavimai.  

Tegu fizikinis dydis z yra tiesiogiai matuojamų dydžių a, b .... funkcija: 
z= f(a,b, ...) .  

Netiesiogiai išmatuoto dydžio z paklaida priklauso nuo tiesiogiai išmatuotų dydžių ( a,b,...) 
paklaidų. Kiekvieno tiesiogiai matuojamo dydžio įtaka z tikslumui priklauso nuo jų funkcinio ryšio. 
Pavyzdžiui,  jeigu cilindro tūrio formulėje  V= R2H dydis R pakeltas kvadratu, o H pirmuoju 
laipsniu, tai, esant tam pačiam matavimo tikslumui, H dydžio įtaka V tūrio paklaidai bus mažesnė už 
R dydžio. 
Netiesioginių matavimų absoliutinės paklaidos gaunamos taip: 
 duotoji išraiška z = f(a,b, ... ) diferencijuojama ( kintamieji - tiesiogiai išmatuoti dydžiai a, b, ... );
 diferencialo ženklas pakeičiamas paklaidos ženklu ;
 nariai su a, b, ...  atitinkamai grupuojami ir rašomos jų absoliutinės vertės.

   z   f(a,b,  ...)
 a

  a +   f(a,  b,  ...)
  b

  b + ...  .max 






Pavyzdžiai. 
1. V =a  b  c;

dV = (b c)da + (ac)db + (ab)dc; 
V = b ca + a cb +a bc. 

2. V = R2 H;
dV = 2R H  dR + R2 dH; 
V = 2R H  R + R2 H. 

Įvertinant netiesiogiai išmatuoto dydžio z paklaidą, dažnai patogiau iš pradžių apskaičiuoti 
šio dydžio santykinę paklaidą , o po to absoliutinę z. 



Pagal apibrėžimą santykinė paklaida lygi: 
 = z / z. 

Rezultato santykinę paklaidą galima nustatyti taip: 
 funkcija z=f(a,b, ...) išlogaritmuojama natūriniu pagrindu;
 gauta išraiška diferencijuojama (kintamieji - tiesiogiai išmatuoti dydžiai a, b, ... );
 diferencialo ženklas pakeičiamas paklaidos ženklu ;
 nariai su a, b, ... atitinkamai grupuojami ir rašomos jų absoliutinės vertės.

  



max

max=  z
z f(a,  b,  ...)

 f(a,b,  ...)
 a

   a +
f(a,b,  ...)

 f(a,  b,  ...)
 b

   b+...  .
 

1 1

zmax = max z. 
Pavyzdžiai: 

1. Q =  U
R

 t
2

; 

ln Q = 2ln U + ln t - ln R; 
   Q
Q

 = 2 U
U

 + R
R

 +  t
t

. 

2. g =  4
T

2

2

 l ;

ln g = ln 4 + 2 ln  + ln  - 2 ln T; 
   g
g

 =  2  +   + 2  T
T







 .

Tokiu būdu, gavome maksimalią santykinę max  ir absoliutinę zmax paklaidą. Tai tokia 
didžiausia netiesiogiai matuojama dydžio z paklaida, kuri būtų, jei visų tiesiogiai matuojamų dydžių 
paklaidos keistų z vertę į tą pačią pusę. Taip apskaičiuota dydžio z paklaida yra didesnė už realią, 
nes tikimybė, kad visų išmatuotų dydžių paklaidos bus tokio ženklo, jog rezultato paklaida būtų 
didžiausia, yra tuo mažesnė, kuo didesnis tiesiogiai matuojamųjų dydžių skaičius.  

Netiesioginių matavimų kai kurios paklaidų įvertinimo formulės pateiktos 6 ir 7 lentelėse. 

6 lentelė. Netiesioginių matavimų paklaidos. Vieno kintamojo funkcija 
Eil. 
Nr. 

Funkcija Absoliutinė paklaida Santykinė paklaida 

1. 
nA nA A

A

2. 
An nAn-1A n A

A


3. 
An

1
1

n
 A An

 - 1



  

1
n

A
A


4. sin A (cos A) A (ctg A) A 
5. cos A (sin A) A (tg A) A 

6. 
tg A A

cos A2
2A

sin 2A



7. 
ctg A A

sin A2
2A

sin 2A

8. 
ln A A

A
A

A ln A
9. eA eAA A 

7 lentelė. Netiesioginių matavimų paklaidos. Kelių kintamųjų funkcija 
Didžiausia  paklaida Vidutinė kvadratinė paklaida 

Eil. 
Nr. 

Funkc
ija Absoliutinė Santykinė Absoliutinė Santykinė 

1. A  B A + B  A +  B
A  B

 A B   A B
2 

A  B

2 


2. A  B AB+BA  A

A
+ B

B
A B2

B
2

A
2   A B

A B






 





2 2

3. A/B A B +  B A
B2

   A
A

+ B
B


A

2

2

2

4 B
2

B
A
B

   A B
A B




















2 2

4. AnBm.
.....Ck 
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n A

A
m B
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k
C

C
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Kintamųjų nustatymas 

Kintamasis yra bet koks veiksnys, galintis turėti įtakos eksperimentinei situacijai. Veiksnys, kuriuo 
yra manipuliuojama tyrimo metu vadinamas nepriklausomu kintamuoju. Nuo nepriklausomo 
kintamojo priklausantis veiksnys yra vadinamas priklausomu kintamuoju. 



Linijinė diagrama rodo, kaip keičiasi priklausomas ir nepriklausomas kintamasis. 

Linijinių diagramų brėžiniai iš duomenų lentelių: 
1. Nustatykite nepriklausomą ir priklausomą kintamąjį.
2. Nustatykite nubraižomo nepriklausomo kintamojo diapazoną.
3. Nuspręskite, ar (0,0) yra tinkamas duomenų atskaitos taškas.
4. Išskleiskite duomenis kiek įmanoma.
5. Skaičiuokite ir pažymėkite horizontalią ašį.
6. Pakartokite 2–5 veiksmus priklausomam kintamajam.
7. Nubraižykite duomenų taškus grafike.
8. Nubrėžkite tinkamiausią tiesią liniją arba lygią kreivę, kuri eina per kuo daugiau duomenų taškų.
Nenaudokite tiesių linijų segmentų, jungiančių taškus.
9. Suteikite grafikui pavadinimą, aiškiai nurodantį, ką vaizduoja grafikas.

Užduotis 1: 
Nurodytų gryno aukso grynuolių tūrio masės vertės pateiktos 1 lentelėje: 

Tūris (cm3) Masė (g) 
1.0 19.4 
2.0 38.6 



3.0 58.1 
4.0 77.4 
5.0 96.5 

a) Nubraižykite masės ir tūrio santykį iš lentelėje pateiktų verčių ir nubrėžkite geriausiai visus
taškus atitinkančią kreivę

b) Apibūdinkite gautą kreivę.
c) Pagal grafiką nustatykite koks ryšys egzistuoja tarp gryno aukso grynuolių masės ir jų tūrio?
d) Kokia šio grafiko nuolydžio vertė? Įtraukite tinkamus vienetus.
e) Parašykite lygtį, rodančią masę kaip aukso tūrio funkciją.
f) Aprašykite ir paaiškinkite tiesės nuolydį.

Užduotis 2: 
Vilkite duomenų taškus ir jų paklaidų juostas ir stebėkite, kaip geriausiai tinka daugianario kreivė. 
Jūs pasirenkate tinkamumo tipą: linijinis, kvadratinis arba kubinis. Sumažinta chi kvadrato statistika 
parodo, kada tinka. Arba galite pabandyti rasti tinkamiausią rankiniu būdu koreguodami tinkamumo 
parametrus. 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/curve-fitting 

Paklaidų juosta - naudojama nurodant diagramos duomenų neapibrėžtumą (pusė paklaidos juostos 
ilgio yra lygi vienam standartiniam nuokrypiui) 

Sprendimas 1. 



a) 
b) tiesi linija, c) linijinė priklausomybė, d) nuolydis  = 19 g/cm3, e) m = (19 
g/cm3) V, f) Kiekvieno kubinio centimetro gryno aukso masė yra 19 g. 

Judėjimo diagramos 

Atstumas - tai visas objekto kelio ilgis, net jei objektas juda daugeliu krypčių. 
Vektorius – matematinis dydis, apibūdinamas reikšme ir kryptimi erdvėje 
intervãlas (lot. intervallum), paprasčiausia realiųjų skaičių aibė. 
Dydis/didumas - matas (piešiant vektorius vektoriaus dydis yra proporcingas to vektoriaus ilgiui) 
Poslinkis - padėties pasikeitimas, jis turi kryptį, tai yra vektorius 
Judėjimą galima apibūdinti naudojant duomenų lentelę, judesio diagramą ir grafiką. 



Diagrama, rodanti, kaip laikui bėgant keičiasi objekto greitis 

 Jei linija yra horizontali, greitis yra pastovus (nėra pagreičio)

 Jei linija pasvirusi aukštyn, tada objektas įsibėgėja

 Jei linija krinta žemyn, objektas lėtėja

Objekto įveiktą atstumą galima rasti nustatant plotą po grafiku 

Atstumas grafike („Engineeringtoolbox com“) 



Įveiktas atstumas-plotas, esantis v-t diagramoje, tiesios linijos viduje, abscisės ašis ir laikas t atitinka 
įveiktą atstumą. Ši savybė tinka bet kokiems judesiams. 

Stačiakampio aukštis yra vidutinis greitis. 

Skaičiavimas: t 



Objekto pagreitis 

 Pagreitis (m/s2) = greičio pokytis (m/s) : laikas (s) 

 Linijų nuolydis yra proporcingas pagreičiui - kuo nuožulnesnis nuolydis, tuo greičiau

keičiasi greitis

 Tiesios linijos reiškia pastovų greitį

 Plotas po grafiku nurodo mums įveiktą atstumą

 Linijos, kurių nuolydis žemyn, turi neigiamus nuolydžius, todėl galima teigti, kad jų

pagreitis yra neigiamas: tai tas pats, kas lėtėjimas

 Jei linijos nuolydis pasikeičia, kūno pagreitis turi keistis:



o Linija su pastoviu gradientu reiškia pastovų pagreitį (tiesinis judėjimas)

o Išlenkta linija reiškia kintantį pagreitį - mažėja (jei nuolydis mažėja) arba didėja (jei
gradientas tampa didelis)

Pagreičio grafiko radimas iš greičio grafiko 

Papildomoms studijoms: 

https://sciencing.com/analyze-graphs-8482849.html 



Greičio ir laiko grafikas su Geogebra: https://www.geogebra.org/m/jsvPpNxT 

Užduotis: 
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-man.html?simulation=moving-
man 

Išvestiniai skaičiavimai fizikoje 

Daugelis fizinių procesų aprašomi lygtimis, kuriose yra išvestinių priemonių, vadinamų 
diferencialinėmis lygtimis. Fizikai ypač rūpi tai, kaip laikui bėgant kinta ir vystosi kiekiai, o „laiko 
išvestinės“ sąvoka - kintamumo greitis laikui bėgant - yra būtina norint tiksliai apibrėžti kelias 
svarbias sąvokas. Visų pirma, objekto padėties laiko išvestinės reikšmingos Niutono fizikoje: 

 Greitis – kūno įveiktas atstumas per laiko vienetą.

 pagreitis yra objekto greičio išvestinė (laiko atžvilgiu), tai yra antroji objekto padėties
išvestinė (laiko atžvilgiu).
Pavyzdžiui, jei objekto padėtį tiesėje nurodo

x(t) = 16t2 + 16t + 5 (m) 
tada objekto greitis yra 

v (t) = 32 t + 16  (m/s) 

o objekto pagreitis yra

a (t) = 32  (is constant)  (m/s2) 

Bendrai 



Diferencialinė lygtis yra funkcijų rinkinio ir jų išvestinių santykis. 

Paprastoji diferencialinė lygtis yra diferencialinė lygtis, susiejanti vieno kintamojo funkcijas su jų 
išvestinėmis priemonėmis to kintamojo atžvilgiu (diferencialineje lygtyje yra tik vienas 
nepriklausomas kintamasis). 

Dalinių išvestinių lygtis yra diferencialinė lygtis, susiejanti daugiau nei vieno kintamojo funkcijas su 
jų dalinėmis išvestinėmis. Diferencialinės lygtys natūraliai atsiranda fiziniuose moksluose, 
matematiniame modeliavime ir pačioje matematikoje. Pavyzdžiui, antrasis Niutono dėsnis, 
apibūdinantis pagreičio ir jėgos santykį, gali būti nurodytas kaip įprasta diferencialinė lygtis 

Pavyzdžiui: 

Šaltiniai: 

Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fundamental of Physics, Willey, 2013. ISBN: 978-1-118-23072-
5. 
Young, H.D., Freedman, R.A.: University Physics with Modern Physics, Global Edition, Pearson 
2019. 
Fyzika pro gymnázia, Prometheus 2020. High-school physics textbooks. 


