
Priedas Nr.3 Užduotys temos „Dviejų dydžių tarpusavio priklausomybės vaizdavimas.“ 

 

Bendri reikalavimai darbui 
 viena užduotis pateikiama viename skaičiuoklės lakšte (lape); 

 lentelės braižomos naudojant įvairius kraštinių stilius, spalvas bei fono spalvas. Būtinai nuspalvinamos 
lentelių antraštės ir langeliai, kuriuose naudojamos formulės; 

 visos diagramos turi turėti: pavadinimą, ašių pavadinimus bei matavimo vienetus; 

 lapo viršutinėje antraštėje turi būti nurodyta mokykla, klasė, jūsų vardas ir pavardė. 

Užduotis 
1. Taškai A ir B priklauso tiesioginio proporcingumo xy 3  grafikui. 

a) Sudarykite lentelę x ir y reikšmėms apskaičiuoti, kai x yra intervale [-5;5] ir kinta žingsniu 0,5. 

b) Nubraižykite tiesioginio proporcingumo xy 3  grafiką  koordinačių plokštumoje. Nurodykite x ir y 

ašių kryptį. Vienetinė padala lygi 1. Rodykite vertikalų ir horizontalų punktyrinį tinklelį.  

c) Apskaičiuokite taško A ordinatę y, kai .2x   

d) Taško B ordinatė .3y  Apskaičiuokite šio taško abscisę x. 

e) Taškus A ir B lentelėje nuspalvinkite žalia spalva. 
f) Taškus A ir B pažymėkite apvaliais geltonais taškais grafike. 

2. Garso sklidimo oru greitį v, priklausantį nuo temperatūros t, galima apskaičiuoti pagal formulę 

;6,0331 tv   čia v – greitis metrais per sekundę, t – temperatūra Celsijaus laipsniais. 

a) Nubraižykite lentelę: temperatūra, garso greitis. Apskaičiuokite, kokiu greičiu sklinda garsas, kai oro 

temperatūra kinta nuo -35C iki 35, 5C žingsniu. 
b) Apskaičiuokite ir žalia spalva lentelėje pažymėkite, kokiai temperatūrai esant garso sklidimo greitis 

būtų lygus 340 m/s? 

c) Nubraižykite formulės tv 6,0331 grafiką. Temperatūros padalos vertė lygi 5C, o greičio – 10 

m/s. Tinklelio nerodykite. Nurodykite horizontalios ir vertikalios ašies kryptį. Nuspalvinkite 
diagramos srities foną pereinamomis spalvomis: nuo mėlynos (šalčio) iki raudonos (šilumos). 

d) Grafike geltonu trikampiu pažymėkite tašką, kuriame garso sklidimo greitis būtų lygus 340 m/s. Prie 
taško rodykite temperatūros ir garso greičio reikšmes. 

3. Akcinė bendrovė ,,Dažytojai“ dažo baldus. Nudažiusi vieną kėdę, bendrovė uždirba 20 Lt. 
a) Užrašykite formulę, kuria remiantis būtų galima apskaičiuoti, kiek litų L uždirbtų bendrovė, jei 

nudažytų k kėdžių. 
b) Remdamiesi ta formule, užpildykite lentelę: 

k  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L            

 

c) Nubraižykite bendrovės uždirbtų pinigų L priklausomybės nuo nudažytų kėdžių skaičiaus k grafiką. 
Uždarbio L padalos vertė lygi 200 Lt. Rodyti punktyrinį horizontalų tinklelį. Duomenis vaizduoti 
stulpeliu (kūgiu, cilindru), kurių fone pavaizduotos kėdės. 

d) Ar dydžiai k ir L yra tiesiogiai (atvirkščiai) proporcingi? Atsakymą parašykite paaiškinimo figūroje. 
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4. Automobilio stabdymo kelio ilgis apskaičiuojamas pagal formulę ;5:200:2 vvs   čia v – automobilio 
greitis (km/h), s – stabdymo kelio ilgis (m).  

a) Nubraižykite lentele: automobilio greitis (km/h), stabdymo kelio ilgis (m).  
b) Apskaičiuokite automobilio  stabdymo kelio ilgį, kai jo greitis kinta nuo 20 km/h iki 160 km/h, 10 

km/h greičiu. 
c) Nubraižykite stabdymo kelio ilgio priklausomybės nuo automobilio greičio grafiką. Stabdymo kelio 

padalos vertė lygi 10 m. Rodyti horizontalų  ir vertikalų mažąjį tinklelį. 
d) Ar automobilis spės sustoti iki kliūties, esančios už 68 m, jeigu jo greitis 80 km/h? Atsakymą 

pagrįskite diagramoje: nupieškite kliūties ribą; išryškinkite 80 km/h greičio tašką; savo pagrindimą 
rašykite paaiškinimo figūroje. 

5. ,,Dažytojai“ gavo užsakymą nudažyti 50 kėdžių. Vienas darbininkas vieną kėdę nudažo per 2 valandas. 
a) Užrašykite formulę, kuria remiantis būtų galima apskaičiuoti laiką t, per kurį bus atliktas užsakymas, 

jei kėdes dažys n darbininkų. 
b) Remdamiesi ta formule, užpildykite lentelę: 

n  5 10 20 25 50 100 

t        

c) Nubraižykite užsakymo atlikimui sugaišto laiko t priklausomybės nuo darbininkų skaičiaus n grafiką. 
Laiko t padalos vertė lygi 1 valanda. Rodyti horizontalų tinklelį. Geltonais X  formos žymekliais 
pažymėti atidėtus taškus. 

d) Ar dydžiai t ir n yra tiesiogiai (atvirkščiai) proporcingi? Atsakymą parašykite paaiškinimo figūroje. 

6. Rytis ir Artūras vienu metu pradėjo čiuožti iš priešingų 180 m ilgio čiuožyklos pusių. Rytis per sekundę 
nučiuožia 9 m, o Artūras – 6 m. 

a) Nubraižykite lentele: laikas (s), Artūro nučiuožtas kelias (m), Ryčio nučiuožtas kelias (m).  
b) Apskaičiuokite berniukų čiuožimo laiką (s) per kurį jie nučiuožią atstumą nuo 0 iki 180 m, kas 4 m. 
c) Nubraižykite Ryčio ir Artūro čiuožimo kelio priklausomybės nuo laiko grafiką. Čiuožimo kelio padalos 

vertė lygi 5 m, laiko padalos vertė – 1s. Rodyti horizontalų  ir vertikalų tinklelį. 
d) Paanalizavę diagramą, atsakykite: 1) po kiek sekundžių berniukai susitiks? 2) kokį atstumą bus 

nučiuožęs Rytis? 3) kokį atstumą bus nučiuožęs Artūras?. Atsakymus pateikite diagramoje: naudokite 
duomenų etiketes, įterpkite figūras (linija, paaiškinimo laukus, iliustracijas ir pan.). 

e) Naudodami figūras, piešimo drobėje nupieškite čiuožyklos schemą. Nubraižykite Ryčio ir Artūro 
nučiuožtus kelius, nurodykite susitikimo tašką bei nurodykite atstumų vertes. 

 


