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ĮVADAS

Netylančios diskusijos apie tai, ko turėtum mokytis mokykloje, mane
visada glumina. O kalbos „Mokykite to, ko reikės realiame gyvenime“,
„Man to tikrai neprireiks“ apskritai verčia iš koto. Kai tai išgirstu, atidžiai įsižiūriu į pašnekovą – „Ar tikrai matai, kas vyksta aplinkui?“
Baigiau universitetą 1984 metais. Istorijos masteliais – ką tik. Kaip
tik tuo metu pirmą kartą išgirdau apie asmeninį kompiuterį, kaip apie
tolimos ateities stebuklą. Kalbėjo esą kažkada jį turės kiekvienas. Juokas
ėmė. Kam namuose reikalinga skaičiavimo mašina? Ką su ja darysiu?
Ir šis stebuklas ant mano stalo atsirado apie 1993-iuosius. Kas galėjo
universitete 1981–1984 metais mane išmokyti juo naudotis? Kas galėjo
nuspėti, kokių žinių ar įgūdžių man prireiks po 10 metų?
Jei matai, kaip keičiasi pasaulis, požiūriai ir technologijos, tikrai supranti svarbiausią savo tikslą – išmokti mokytis. Nes mokytis tau reikės
kiekvieną savo minutę, iki pat žilos senatvės. Ir nesvarbu, kokie tavo
ateities planai, apie kokią veiklą ar profesiją svajoji. Tai, ką veiksi po
10–15 metų, šiandien neegzistuoja. Niekas šiandien negali tavęs išmokyti
to, ko tau tada prireiks. Niekas.
Bet tu gali. Tu gali parengti save nuostabiai ateičiai, jei išmoksi skaityti ir suprasti, ieškoti ir rasti, klysti ir pasitaisyti. Jei išmoksi svajoti ir
kurti. Štai ko tau reikės tavo gyvenime.
Tam ir skiriamas šis vadovėlis. Tai vadovėlis mokiniui, tau. Mes, šio
vadovėlio autoriai, rašydami kiekvieną žodį, prieš akis matėme savo
mokinių veidus ir girdėjome jų „Kodėl?“ Bandėme atsakyti į kiekvieną
klausimą – tiksliai, trumpai ir aiškiai. Mes pasitelkėme visą savo patirtį,
žinias ir išmintį. Negaila nė minutės iš tų begalinių valandų, kurias paskyrėme šiam darbui. Mes stengėmės matyti rašomą tekstą tavo akimis.
Tavo – kad ir koks būtum. Nes tu ypatingas – turi savo svajonių, tikslų ir
poreikių, savitą mokymosi stilių, tik tau vienam žinomais būdais supranti ir atsimeni informaciją. Šis vadovėlis skiriamas tau, ir mes nuoširdžiai
tikime, kad tikrai atrasi savitą būdą jį skaityti ir suprasti. Viliamės, jog
tai suteiks tau džiaugsmo.
Visų autorių vardu nuoširdžiai tavo
Vilija
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Kaip linksmai
ir efektyviai mokytis
iš šio vadovėlio?

+–

Pirmiausia susipažink su vadovėlio struktūra. Ją perpratęs galėsi
lengvai ir greitai atrasti reikalingus dalykus:
Visada pradedame nuo to, ką jau žinome. Mokantis matematikos tai
itin svarbu. Neturėdamas pamatų, nieko nepastatysi. Todėl įsitikink,
kad žinai pagrindinius faktus ir taisykles, moki tas taisykles taikyti.
Skyreliuose „Pakartok“ ir „Pasitikrink“ vyrauja žalia spalva.
Esi pasirengęs žengti toliau?
Skyrelyje „Susipažink“ rasi apibrėžtas ir paaiškintas visas pagrindines
einamos temos sąvokas, reikiamus žymenis. Šis skyrelis – tolesnių žinių
ir įgūdžių pamatas.
Dar niekas neišmoko matematikos spoksodamas į lentą ar knygą. Reikia spręsti uždavinius. Skyrelis „Išmok“ papildys tavo žinias ir padės
tau susiformuoti pagrindinių, tipinių uždavinių sprendimo įgūdžius.

Išnagrinėjęs skyrelį „Išmok“ jau turėsi nemažai žinių, mokėsi spręsti
daugybę uždavinių. Metas šias žinias ir įgūdžius pritaikyti sudėtingesnėse situacijose, žvelgti giliau, mąstyti plačiau. Tam ir skiriamas
skyrelis „Taikyk“.
Mėlyna yra skyrelių „Susipažink“, „Išmok“ ir „Taikyk“ spalva.
② AD – apskritimo, kurio centras yra taškas O, skersmuo, įbrėžtinio
kampo BCA didumas lygus 30°. Skersmuo AD ir styga BC susikerta taške E. Trikampis ABC yra lygiašonis, AC = BC. Apskaičiuokime kampo DEB didumą.

Sprendimas
∠ DEB = 180° – ∠ D – ∠ DBE,

Nagrinėjame trikampį BED. Reikia rasti jo kampų D ir DBE didumus.

∠ D = 30°,
∠ DBE = ∠ ABD – ∠ ABC,

∠ D remiasi į tą patį lanką kaip ir ∠ C (2 savybė).

∠ ABD = 90°,

∠ ABD remiasi į pusapskritimį (1 savybė).

∠ CAB = ∠ CBA,
∠ ABC = 180° –2∠ BCA = 75°.

Lygiašonio trikampio ABC kampai prie pagrindo yra lygūs.

Taigi ∠ DBE = 90° – 75° = 15°,
∠ DEB = 180° – 30° – 15° = 135°.
Pamėgink.

Šių skyrelių pavyzdžiai pateikiami melsvame fone. Taip juos lengviau
rasi.
Perskaityk kairįjį stulpelį – pavyzdžio sprendimą.

Atsakymas. 135°.

Jei ko nors nesupratai, skaityk dešinįjį stulpelį – detalesnius paaiškinimus.

Apskaičiuok nežinomo kampo x didumą:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Spręsk 6–10 uždavinius (p. 22–23).

Stygų ir liestinių savybės
Stygų savybės
1 savybė

Apskritimo skersmuo, statmenas
stygai, dalija ją į dvi lygias dalis.

AB ⊥ CD, todėl CE = ED.

2 savybė

Jei dvi apskritimo stygos susikerta, tai vienos stygos atkarpų ilgių
sandauga lygi kitos stygos atkarpų ilgių sandaugai.

AE · EC = DE · EB.

17
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Puslapių kraštus puošiančios linijos rodo, kuri teorinė medžiaga,
pavyzdžiai ir uždaviniai neprivalomi besimokantiems bendrąjį
kursą.

Uždaviniai išskirti rusva spalva, o ženkliukas rodo, kad elektroniniame priede rasi daugiau uždavinių.
Elektroniniame priede ieškok ir visų vadovėlio uždavinių atsakymų.
Pasitikrink!
Ko išmokai šiame skyriuje? Artėja kontrolinis darbas ir mokytojas tavo
žinias vertins pažymiu. Gali tam darbui puikiai pasirengti. Tereikia
išspręsti skyrelio ,,Pasitikrink“ uždavinius. O jei nepavyks, tavęs laukia
pagalba elektroniniame priede.
Iššūkis – kvietimas susirungti. Kas nugalės? Uždavinys tave ar tu uždavinį?
Pasėdėti keletą dienų prie vieno sunkesnio uždavinio, bandyti vis naujus sprendimo būdus, ieškoti, klysti ir vėl pradėti iš naujo yra kur kas
naudingiau, nei išspręsti 100 paprastų standartinių uždavinių. Ar tavo
akyse žybsi ugnelės, ar priimsi iššūkį?
„Kartojimas – žinių motina“, – teigia liaudies išmintis. Jei kartosi sistemingai, sugaiši nedaug, o nauda bus neišmatuojama.
Jeigu paaiškės, kad kokios nors taisyklės nežinai, atsiversk vadovėlio
galą ir perskaityk informacinę medžiagą.

Prisimink!
Apskritimo ilgis C = 2πR;
skritulio plotas S = πR 2.

Taip žymimi faktai, kuriuos žinojai, tačiau galbūt primiršai. O čia jų
staiga prireikė.

Įsimink!
sin α = y
cos α = x

Tai nauji, tau dar nežinomi faktai. Juos reikėtų įsiminti, nes jų tikrai
prireiks.

Atkreipk dėmesį!
Taško Aα koordinates sieja
Pitagoro teorema.

Taip žymimi svarbūs faktai, padedantys suprasti įvairias formules ir
taisykles, atsakyti į klausimą „Kodėl?“

Šis ženkliukas rodo, kad elektroniniame priede rasi ne tik užduočių
atsakymus, bet ir sprendimus su paaiškinimais. Pirmiausia pamėgink
išspręsti pats, o jei nepavyks...

Šis ženkliukas rodo, kad verta dirstelėti į elektroninį vadovėlio priedą.
Jame rasi įdomybių:
įrodymų ir išvedimų;
pasakojimų apie aptariamų matematinių faktų istoriją;
vadovėlyje neaptartų uždavinių, teoremų, taisyklių...
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1 SKYRIUS

PLANIMETRIJA

PLOKŠTUMOS VEKTORIAI
REIŠKINIAI
LYGTYS, NELYGYBĖS IR JŲ SISTEMOS
FUNKCIJOS
RODIKLINĖ FUNKCIJA, RODIKLINĖS LYGTYS IR NELYGYBĖS
LOGARITMINĖ FUNKCIJA,
LOGARITMINĖS LYGTYS IR NELYGYBĖS
SKAIČIŲ SEKOS
TRIGONOMETRINĖS FUNKCIJOS

Kodėl verta mokytis planimetrijos
Šiandien pradedi mokytis „Planimetrijos“ skyrių. Planimetrija, arba plokštumos geometrija – viena seniausių matematikos sričių. Jei ketini tapti inžinieriumi arba architektu, dailininku arba statybininku, geometrijos žinių
tau tikrai prireiks profesinėje veikloje. Net jei tavo pasirinktai profesijai jų
nereikės, galėsi savo žinias pritaikyti kasdien. Jeigu išmanysi planimetriją, tavęs neapgaus joks nedorėlis, bandydamas neteisingai apskaičiuoti tau
reikalingų medžiagų kiekį, kai remontuosi savo būstą ar statysi namą.
Tu tikrai mokėsi išmatuoti kambario nišą ir suprojektuoti bei nubraižyti brėžinį, pagal kurį meistras tau pagamins trokštamą baldą. Tavo
daržas ir gėlynas džiugins akis taisyklingomis formomis ir racionaliai
suplanuotomis erdvėmis. Jei sportuosi suprasdamas, kaip veikia prietaisai ir žmogaus kūnas, kodėl tam tikri veiksmai sukelia vienokį
ar kitokį efektą, patirsi mažiau traumų ir daug didesnę sėkmę. Bet
svarbiausia – ne tai. Kad ir ką gyvenime veiktum, tau tikrai prireiks išlavintos vaizduotės, kūrybiškumo, gebėjimo ieškoti, atrasti
ir kurti. Mokydamasis planimetrijos lavini visus šiuos įgūdžius.
Galime aptikti teorijų, kad už žmogaus galvos smegenų veiklą atsakingi kairysis ir dešinysis smegenų pusrutuliai valdo
visiškai skirtingus dalykus. Kairiojo pusrutulio veikla −
loginė-žodinė, dešiniojo – vaizdinė-erdvinė. Nesvarbu,
ar šios teorijos yra tiesa, ar tik mitas, bet labai svarbu,
kad kiekvienas iš mūsų būtų visapusiškas – turėtų
puikiai išlavintą tiek loginį, tiek vaizdinį-erdvinį
mąstymą ir nestokotų kūrybiškumo. Tokie gebėjimai pravers bet kurioje srityje. Geometrija –
vienas iš nedaugelio mokomųjų dalykų, jungiančių abi mąstymo rūšis. Viena vertus,
reikia suprasti formas, dydžius, suvokti
vaizdais pateikiamą informaciją, antra
vertus, gebėti pagrįsti teiginius, iš
prielaidų daryti išvadas. Juk ne veltui įvairios su geometrija susijusios užduotys yra naudojamos
intelekto testuose. Mokydamasis geometrijos mokaisi
mąstyti įvairiais būdais!

Kurį kūną galime padaryti iš šios išklotinės?
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PAKARTOK

Pasitikrink, ar žinai
Pradėdamas mokytis šį skyrių, turi žinoti:
	plokščiųjų geometrinių figūrų ir jų elementų pavadinimus, kampų, trikampių ir keturkampių rūšis;
	trikampio nelygybę, trikampio pusiaukampinės, pusiaukraštinės
ir aukštinės apibrėžtis, pusiaukraštinės savybę;
	stačiojo trikampio smailiojo kampo sinuso, kosinuso ir tangento
apibrėžtis;
	k ampų, susidariusių dvi lygiagrečias tieses perkirtus trečiąja, savybes.

❶	Pasakyk keturkampio ar keturkampių, kuriems būdingos šios savybės, pavadinimus:
a) įstrižainės yra statmenos, o kraštinės – lygios;
b) visi kampai yra lygūs;
c) priešingosios kraštinės yra lygiagrečios;
d) dvi kraštinės yra lygiagrečios, o dvi – nelygiagrečios.

❷	Kurie iš išvardytų teiginių yra neteisingi? Pataisyk juos.

a) Lygiakraščio trikampio vieno kampo didumas lygus 90°.
b) Lygiašonio trikampio visi kampai yra lygūs.
c) Kiekvienas rombas yra lygiagretainis.
d) Kiekvienas lygiagretainis yra rombas.
e) Kiekvieno lygiagretainio bent du kampai yra lygūs.
f) Kvadratas – tai toks stačiakampis, kurio kraštinės yra lygios.

❸	Trikampio ABC pusiaukraštinės AD ir CE susikerta taške O. Kuri lygybė yra teisinga?
A AO : AD = 1 : 2

B AO : AD = 2 : 1

C AO : OD = 1 : 2

D AO : OD = 2 : 1

❹	Ar egzistuoja trikampis, kurio kraštinių ilgiai yra 10 cm, 7 cm ir 2 cm? Kodėl?
❺	Kokia yra kampo A sinuso
reikšmė?

nuso reikšmė?

❼	Kokia yra kampo C tangento
reikšmė?

5
A 12

A 34

8
A 17

5
B 13

B 35

8
B 15

C 12
13

C 45

C 15
17

D 12
5

D 43

D 15
8

❽	Kaip vadinami šie kampai:
a) ∠ 1 ir ∠ 2;
b) ∠ 1 ir ∠ 5;
c) ∠ 6 ir ∠ 8;
d) ∠ 2 ir ∠ 5?
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❻	Kokia yra kampo B kosi-

❾	Yra žinoma, kad CD || NE.

Apskaičiuok kampo didumą:

a) AMC;
b) ANE;
c) MNE;
d) BMC.

Pasitikrink, ar moki
Pradėdamas mokytis šį skyrių, turi mokėti:
	taikyti Pitagoro teoremą, trikampio nelygybę, statinio, esančio
prieš 30° kampą, savybę;
	apskaičiuoti trikampių ir keturkampių perimetrus bei plotus;
	apskaičiuoti daugiakampio kampų sumą;
	taikyti panašumo savybes, mokėti apskaičiuoti trikampio ir trapecijos vidurinės linijos ilgį;
	išspręsti statųjį trikampį.

❶	Apskaičiuok AB ilgį:
a)

b)

❷ Apskaičiuok trikampio ABC plotą:
a)

b)

c)

c)

d)

❸	Nurodyk keturkampio rūšį ir apskaičiuok jo plotą, kai:
a) AB = 30,
AD = 15;

b) BD = 12,
AC = 16;

d)

c) AB = 6, AD = 8,
DE = 3;

d) AB = 8, DC = 5,
CE = 4.

❹	Apskaičiuok dvylikakampio kampų sumą.
❺	Trikampio ABC kraštinėse AC ir BC
pažymėti taškai D ir E taip, kad DE || AB.
Apskaičiuok:
a) CD, kai AC = 9, CE = 8, CB = 10;
b) CD, kai AD = 3, CE = 10, EB = 2;
c) AB, kai DE = 6, CD = 7, AC = 12.

❻	Duotas statusis trikampis ABC. Jo AB = c, AC = b, BC = a, ∠ C = 90°.
Apskaičiuok:
a) kampo A didumą (1° tikslumu), kai a = 8, c = 13;
b) kampo B didumą (1° tikslumu), kai a = 8, b = 15;
c) c, kai sin ∠ A = 0,2, a = 7;
d) b, kai cos ∠ B = 0,8, c = 10;
e) a, kai tg ∠ A = 1, c = 4;
f) c (vieneto tikslumu), kai ∠ A = 27°, o b = 16.
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SUSIPAŽINK

Apskritimas,
kampai
ir daugiakampiai
Noli tangere circulos meos!

Neliesk mano apskritimų, t. y. neardyk mano planų!
Archimedas (Archimedes)

Senovės graikai manė, kad apskritimas yra pirmoji tobula, pati gražiausia forma. Žmonės su juo susidurdavo kaskart, kai pažvelgdavo į
dangų ar gėlės žiedą. Rato išradimas iš esmės pakeitė žmonių gyvenimą. Imta kurti vis sudėtingesnes inžinerines konstrukcijas, jungiant
besisukantį ratą su kitais įrenginiais. Todėl buvo tyrinėjamos įvairios
su apskritimu susijusios atkarpos, kampai, daugiakampiai, atrandamos naujos jų savybės. Metas ir tau sužinoti, kaip apskritimo savybės
siejasi su kitų figūrų – kampų, trikampių, keturkampių – savybėmis.

1. Svarbiausios sąvokos
Žymime:
spindulys R;
skersmuo d;
lankas ir jo didumas ∪ AB;
kampas ir jo didumas ∠ABC;
apskritimo ilgis C;
apskritimo lanko ilgis l.
Prisimink!
Apskritimo ilgis C = 2πR;
skritulio plotas S = πR2.

Apskritìmas – figūra, kurią sudaro visi plokštumos taškai, vienodu
atstumu nutolę nuo vieno taško.
Skritulỹs – apskritimo apribota plokštumos dalis.
Apskritìmo ceñtras – taškas, nuo kurio vienodu atstumu nutolę visi
apskritimo taškai.
Stygà – atkarpa, jungianti du apskritimo taškus.
Skersmuõ – styga, einanti per apskritimo centrą.
Spindulỹs – atkarpa, jungianti apskritimo centrą ir bet kurį apskritimo
tašką.
Apskritìmo lañkas – apskritimo dalis tarp dviejų apskritimo taškų.
Pagal apskritimo lanko apibrėžtį tarp taškų A ir B yra du lankai –
mažesnysis AB, kuriam priklauso taškas N, ir didesnysis AB, kuriam
priklauso taškas C. Šiuos lankus žymėsime taip: ∪ ANB ir ∪ ACB. Jeigu
aišku, apie kurį lanką kalbama, vidurinė raidė praleidžiama ir rašoma
∪ AB. Paprastai, jei nenurodyta kitaip, tik dviem raidėmis žymimas
mažesnis iš dviejų lankų.
O – apskritimo centras;
BD, CE – stygos;
OA = OB = OD = R – spinduliai;
BD = d – skersmuo;
∪ ANB, ∪ ACB – apskritimo lankai;
∪ ANB = ∪ AB.
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2. Kampai apskritime
Centrìnis kam̃pas – kampas, kurio viršūnė yra apskritimo centras.
Įbrėžtìnis kam̃pas – kampas, kurio viršūnė yra apskritimo taškas, o
kraštinės kerta apskritimą.
Įsimink!
Centrinio kampo didumas
lygus lanko, į kurį remiasi šis
kampas, didumui.

Apibrėžtìnis kam̃pas – kampas, kurio kraštinės liečia apskritimą.
Centrinio kampo ir apskritimo lanko, į kurį remiasi šis kampas, didumai yra lygūs.

∠ AOB – centrinis kampas;
∠ ACB – įbrėžtinis kampas;
∠ AMB – apibrėžtinis kampas;
∠ AOB = ∪ AB.

Atkreipk dėmesį!
Užrašas ∠ AOB = ∪ AB
reiškia, kad kampo ir lanko
didumai yra lygūs.

Pastaba. Lankas ir jo didumas žymimi vienodai, simboliu ∪. Kampas

ir jo didumas paprastai taip pat žymimi vienodai, simboliu ∠ . Tačiau
kampo didumą galima žymėti ir kitu simboliu, t. y. taip: AMB.

Pavyzdys

Padalykime apskritimą, kurio spindulio ilgis R = 9, į tris lygias dalis
ir apskaičiuokime gautų lankų didumą bei ilgį.

Sprendimas
∠ AOB = ∠ BOC = ∠ COA,

Apskritimą padalijame į dalis taškais A, B ir C ir sujungiame šiuos taškus su apskritimo centru. Jeigu dalys lygios, t. y. jeigu jų lankų didumai
lygūs, tai ir lankus atitinkantys centriniai kampai lygūs.

∠ AOB = 360° : 3 = 120°,
∪ AB = ∪ BC = ∪ AC = 120°.

Pilnutinį 360° kampą padalijame į tris lygias dalis. Gauname tris lygius
centrinius kampus ir juos atitinkančius tris lygius lankus.

C = 2πR = 2π ∙ 9 = 18π.

Apskaičiuojame apskritimo ilgį.

∪ AB = ∪ BC = ∪ AC = l,
l = 18π : 3 = 6π.

Jį padalijame į tris lygias dalis.

Pamėgink.

Atsakymas. 120°; 6π.

❶ Apskritimą, kurio spindulio ilgis R = 6, padalyk į tris dalis santykiu 2 : 4 : 6. Apskaičiuok šių dalių lankų didumus ir ilgius.

❷ Apskritimą, kurio centras O, o spindulio ilgis R = 1, padalyk taš-

kais A, B, C, D, E ir F į šešias lygias dalis. Nustatyk trikampio
ABO rūšį ir apskaičiuok stygų AB, AC ir AD ilgį.
Spręsk 1–2 uždavinius (p. 15).
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3. Daugiakampiai ir apskritimas
Įbrėžtìnis daugiãkampis – daugiakampis, kurio visos viršūnės yra
apskritimo taškai.

Įbrėžtiˋnis triˋkampis ABC

Įbrėžtiˋnis penkiãkampis ABCDE

Ketùrkampis ABCD nėra įbrėžtinis, nes
taškas D nepriklauso apskritimui.

Apibrėžtìnis daugiãkampis – daugiakampis, kurio visos kraštinės
liečia apskritimą.

Apibrėžtiˋnis triˋkampis ABC

Apibrėžtiˋnis ketùrkampis ABCD

Penkiãkampis ABCDE nėra apibrėžtinis,
nes jo kraštinės AE, ED ir DC neliečia
apskritimo.

4. Taisyklingieji daugiakampiai
Įsimink!
Taisyklingojo daugiakampio
kampo didumą galima
apskaičiuoti pagal formulę
α = 180° · n(n – 2) .

Taisykliˋngasis
(lygiakrãštis)
triˋkampis ABC

Taisyklìngasis daugiãkampis – iškilasis daugiakampis, kurio visos
kraštinės lygios ir visi kampai lygūs.
Žinome, kad bet kurio daugiakampio kampų suma lygi 180° ∙ (n – 2);
čia n – daugiakampio kampų skaičius. Kadangi taisyklingojo daugiakampio visi kampai lygūs, tai vieno kampo didumą galima apskaičiuoti
pagal formulę α = 180° · n(n – 2) .

Taisykliˋngasis
ketùrkampis
(kvadrãtas) ABCD

Taisykliˋngasis
šešiãkampis ABCDEF.
Jo kampų suma lygi
180° · (6 – 2) = 720°.
Vieno kampo didumas
α = 720°
= 120°.
6
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Stačiãkampis ABCD
nėra taisyklingasis
keturkampis.
Kodėl?

Ròmbas ABCD nėra
taisyklingasis keturkampis.
Kodėl?

Pamėgink.

❶ Apskaičiuok taisyklingojo aštuoniakampio vieno kampo didumą.
❷ Nubraižyti penki lygūs kvadratai ir jų vir-

šūnės sujungtos atkarpomis, kaip parodyta
brėžinyje. Kokio didumo yra gauto aštuoniakampio kampai? Ar šis aštuoniakampis
yra taisyklingasis?

❸ Apskaičiuok kampo, kurį sudaro taisyklingojo šešiakampio dviejų negretimų kraštinių tęsiniai, didumą.

Spręsk 3–5 uždavinius (p. 15).

UŽDAVINIAI
❶ Brėžinyje

pavaizduotas apskritimas, kurio
centras O. Išvardyk šio apskritimo:

a) pažymėtus taškus;
b) stygas;
c) spindulius;
d) skersmenis.

❸ Išvardyk brėžinyje pa-

vaizduotus įbrėžtinius
daugiakampius.

❷ Brėžinyje pavaizduotas apskritimas, kurio centras O. Taškai A, B, C, D, E, G priklauso apskritimui, o taškas F jam nepriklauso. Parašyk šių
kampų pavadinimus:
a) GFC;
b) AOD;
c) AED;
d) ACB;
e) BOD;
f) EAC;
g) EOA;
h) CFG.

❹ a) Apskaičiuok

taisyklingojo dvidešimtkampio
vieno kampo didumą.

b) Kiek kampų turi taisyklingasis daugiakampis,
jeigu jo vieno kampo didumas lygus 150°?

❺ Daugelis žmonių mėgsta piešti mandalas, t. y. geometrines kompozicijas, kurių pagrindas paprastai yra
apskritimas. Šie piešiniai visada simetriški. Manoma, kad juose atsispindi visatos arba atskirų jos dalių
harmonija ir pilnatvė. Pažvelk į nupieštą mandalą.

a) Kiek piešinyje yra skirtingų apskritimų?
b) Kelių apskritimų matoma tik dalis, t. y. lankas?
c) Kuris taškas yra apskritimo, kurio lankas AOC, centras?
d) Ar piešinyje yra daugiakampių, kurie būtų ir įbrėžtiniai,
ir apibrėžtiniai? Jei yra, tai kurie?
e) Užrašyk bent du įbrėžtinius kampus.
f) Užrašyk bent du apibrėžtinius kampus.
g) Jei nubraižytum kampą BOC, koks būtų jo didumas?
h) Koks būtų kampo ROP didumas?
i) Kiek brėžinyje yra taisyklingųjų daugiakampių? Kokių?
j) Apskaičiuok lankų TK, LN ir CE didumus.
k) Nupiešk savo mandalą.
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IŠMOK

Apskritimas,
kampai
ir daugiakampiai
Šiame skyrelyje išmoksi įbrėžtinių kampų, stygų ir liestinių, įbrėžtinių ir apibrėžtinių daugiakampių savybes. Jos vėliau pravers sprendžiant įvairiausius uždavinius.

1. Įbrėžtinių kampų savybės
Įbrėžtinio kampo teorema
Įbrėžtinio kampo didumas lygus pusei lanko, į kurį remiasi šis kampas, didumo: ∠ ACB = 12   ∪ AB.

Tarkime, kad centrinis kampas AOB ir įbrėžtinis kampas ACB remiasi į tą patį lanką AB. Centrinis kampas matuojamas lanku, į kurį jis
remiasi, t. y. ∠ AOB = ∪ AB, todėl ∠ ACB = 12 ∠ AOB.
Galime įrodyti dvi šios teoremos išvadas – įbrėžtinių kampų savybes:

1 savybė

∠D = ∠C = 90°.

Įbrėžtiniai kampai, kurie remiasi į pusapskritimį, yra statūs.
Įrodymas

Pusapskritimio lanko didumas yra 360° : 2 = 180°. Pagal teoremą įbrėžtinio kampo, kuris remiasi į pusapskritimį, didumas yra 180° : 2 = 90°.
Todėl visi kampai, kurie remiasi į pusapskritimį, yra statūs.
∠ D = ∠ C.

2 savybė

Įbrėžtiniai kampai, kurie remiasi į tą patį lanką, yra lygūs.
Įrodymas

∠ C ir ∠ D remiasi į lanką AB. Tada ∠ C = 12   ∪ AB, ∠ D = 12   ∪ AB.
∠ C = ∠ D.

Pavyzdžiai

① Į apskritimą, kurio centras yra taškas O, įbrėžto kampo ABC didumas lygus 35°. Apskaičiuokime:
a) centrinio kampo AOC didumą;
b) įbrėžtinio kampo ADC didumą.

1
  ∪ AC,
2

a) ∠ ABC =
∪ AC = 2∠ ABC = 2 ∙ 35° = 70°,
∠ AOC = ∪ AC = 70°;
b) ∠ ADC = ∠ ABC = 35°.

Sprendimas
Remiamės įbrėžtinio kampo teorema.

∠ ABC remiasi į lanką AC. Į šį lanką remiasi ir įbrėžtinis kampas ADC,
taigi pagal įbrėžtinių kampų 2 savybę jie yra lygūs.
Atsakymas. a) 70°; b) 35°.
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② AD – apskritimo, kurio centras yra taškas O, skersmuo, įbrėžtinio
kampo BCA didumas lygus 30°. Skersmuo AD ir styga BC susikerta taške E. Trikampis ABC yra lygiašonis (AC = BC). Apskaičiuokime kampo DEB didumą.

Sprendimas
∠ DEB = 180° – ∠ D – ∠ DBE,

Nagrinėjame trikampį BED. Reikia rasti jo kampų D ir DBE didumus.

∠ D = 30°,
∠ DBE = ∠ ABD – ∠ ABC,

∠ D remiasi į tą patį lanką kaip ir ∠ C (2 savybė).

∠ ABD = 90°,

∠ ABD remiasi į pusapskritimį (1 savybė).

∠ CAB = ∠ CBA,

Lygiašonio trikampio ABC kampai prie pagrindo yra lygūs.

∠ ABC = 180° –2∠ BCA = 75°.

Trikampio ABC kampų suma lygi 180°.

∠ DEB = 180° – 30° – 15° = 135°.

Atsakymas. 135°.

Taigi ∠ DBE = 90° – 75° = 15°,

Pamėgink.

Apskaičiuok nežinomo kampo x didumą:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Spręsk 6–10 uždavinius (p. 22–23).

2. Stygų ir liestinių savybės
Stygų savybės
1 savybė

Apskritimo skersmuo, statmenas
stygai, dalija ją į dvi lygias dalis.

AB ⊥ CD, todėl CE = ED.

2 savybė

Jei dvi apskritimo stygos susikerta, tai vienos stygos atkarpų ilgių
sandauga lygi kitos stygos atkarpų ilgių sandaugai.

AE · EC = DE · EB.
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Pavyzdys

Apskritimo, kurio centras yra taškas O, skersmuo AB yra statmenas
stygai CD ir kerta ją taške E. AE = 12,5, EB = 8. Apskaičiuokime
stygos CD ilgį.

Sprendimas
AB ⊥ CD, todėl CE = ED = x;
CE ∙ ED = AE ∙ EB,
x ∙ x = 12,5 ∙ 8, x2 = 100,
x = 10, nes pagal sąlygą x > 0.
CD = CE + ED = 2x = 20.
Pamėgink.

Remiamės stygų 1 savybe.
Taikome stygų 2 savybę.
Atsakymas. 20.
Remdamasis brėžinio duomenimis, apskaičiuok x:
a)

b)

c)

AB = 11

R = 7,5

Spręsk 11–13 uždavinius (p. 23–24).

Liestinių savybės
1 savybė

Apskritimo liestinė yra statmena per lietimosi tašką A nubrėžtam spinduliui OA.

AB ⊥ OA.
Pavyzdžiai

2 savybė

Apskritimo liestinių, nubrėžtų iš
to paties taško A, atkarpos iki lietimosi taškų B ir C yra lygios.

AB = AC.

① Į apskritimą, kurio centras yra taškas O, įbrėžto kampo ADC didumas lygus 40°. Apskaičiuokime apibrėžtinio kampo ABC didumą.

Sprendimas
∪ AC = 2∠ ADC = 80°,
∠ AOC = ∪ AC = 80°,
∠ OAB = ∠ OCB = 90°,
∠ ABC = 360° – 80° – 90° – 90° =

Remiamės įbrėžtinio kampo teorema.
Taikome centrinio kampo savybę.
Remiamės liestinių 1 savybe.
Keturkampio kampų suma lygi 360°.

= 100°.

Atsakymas. 100°.
Spręsk 14–15 uždavinius (p. 24).
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② Iš taško F, esančio šalia apskritimo, nubrėžtos dvi tiesės. Viena

jų liečia apskritimą taške A, kita jį kerta taškuose B ir C. Įrodykime, kad FA2 = FB · FC.

Sprendimas
Brėžinį papildome atkarpomis AB, OA ir OC.

1. Sakykime, ∠ FAC = α.
∠ OAF = 90°,

Taikome liestinių 1 savybę.

∠OAC = 90° – α, ∠OCA = 90° – α,

Lygiašonio trikampio OAC kampai prie pagrindo yra lygūs.

∠AOC = 180° – (90° – α) – (90° – α) = 2α,

Trikampio kampų suma lygi 180°.

∪ AC = 2α,

Remiamės centrinio kampo savybe.

∠ CBA =

1
∠ AOC
2

Taikome įbrėžtinio kampo teoremą.

= α,

∠ FAC = ∠ CBA.
2.

FAB ~

Trikampiai yra panašūs pagal du kampus, nes ∠ FAC = ∠ CBA,
o ∠ F – abiem trikampiams bendras.

FCA.

FA
FB
3.	 FC
= FA
.

Panašiųjų trikampių atitinkamosios kraštinės yra proporcingos.

FA2 = FB ∙ FC.

Pagal proporcijos taisyklę
FA · FA = FC · FB.

Pamėgink.

Įsimink!
FA2 = FB · FC.

Apskaičiuok x, kai:
a) AD = 9,
AC = 4;

b) AM = 12,
AK = 8;

c) R = 6, AC = 8,
AT = x.

Spręsk 16–17 uždavinius (p. 24).
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3. Įbrėžtiniai ir apibrėžtiniai daugiakampiai
Apie kiekvieną taisyklingąjį daugiakampį galima apibrėžti apskritimą
ir į kiekvieną taisyklingąjį daugiakampį galima įbrėžti apskritimą. Tų
apskritimų centrai sutampa. Šios savybės neturi netaisyklingieji daugiakampiai. Tik į kai kuriuos iš jų galima įbrėžti apskritimą arba apie
kai kuriuos iš jų apibrėžti apskritimą. Todėl svarbu išsiaiškinti, kada
tai galima padaryti.

Įbrėžtinių ir apibrėžtinių trikampių savybės
Apie kiekvieną trikampį galima apibrėžti vienintelį apskritimą. Jo
centras yra trikampio kraštinių vidurio statmenų sankirtos taškas.
Apie smailųjį trikampį apibrėžto
apskritimo centras yra trikampio
viduje.

Apie statųjį trikampį apibrėžto
apskritimo centras yra įžambinės vidurio taškas.

Apie bukąjį trikampį apibrėžto
apskritimo centras yra trikampio išorėje.

Į kiekvieną trikampį galima
įbrėžti vienintelį apskritimą.
Jo centras yra trikampio pusiaukampinių sankirtos taškas.

Pavyzdžiai

① Į apskritimą, kurio spindulio ilgis 6 cm, įbrėžtas statusis trikam-

pis. Jo trumpesniojo statinio ilgis lygus 4 cm. Apskaičiuokime šio
trikampio plotą.

Sprendimas
AB = 2R = 12 cm,
AC = 4 cm.

Į apskritimą įbrėžto stačiojo trikampio įžambinė yra apskritimo skersmuo.

AC 2 + BC 2 = AB2,

Taikome Pitagoro teoremą.

4 2 + BC 2 = 122,

Įrašome kraštinių ilgių reikšmes.

BC = 122 – 42 = 128 = 8 2 (cm).

Išreiškiame BC.

= AC 2· BC = 4 · 82 2 =
= 16 2 (cm2).

Taikome stačiojo trikampio ploto formulę S = 12   ab.

S

ABC
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Atsakymas. 16 2 cm2.

② Apie apskritimą, kurio spindulio ilgis lygus 6, apibrėžtas lygiašonis trikampis ABC (AB = BC). Jo perimetras lygus 64, o aukštinės
BD ilgis lygus 16. Apskaičiuokime trikampio pagrindo AC ilgį.

Sprendimas
Žinome, kad lygiašonio trikampio aukštinė, pusiaukampinė ir pusiaukraštinė, nubrėžtos į pagrindą, sutampa. Įbrėžtinio apskritimo centras
yra pusiaukampinių sankirtos taškas, todėl jis priklauso atkarpai BD.
OD = OE = OF = 6,
OB = BD – OD = 16 – 6 = 10.
BEO yra statusis.

Apskritimo spinduliai lygūs.
Remiamės liestinių 1 savybe.

BE + OE = OB ,
BE 2 = 102 – 62 = 64,

Trikampiui BEO taikome Pitagoro teoremą.

BF = BE = 8.

Remiamės liestinių 2 savybe.

2

2

2

Pažymime:
CE = CD = DA = AF = x.
x + 8 + x + 8 + x + x = 64,
AB

BC

4x + 16 = 64,
x = 12.
AC = 2x = 24.

AC

CE = CD ir DA = AF pagal liestinių 2 savybę. CD = DA (lygiašonio
trikampio savybė).
Sudarome lygtį ir ją išsprendžiame.

PABC

Atsakymas. 24.
Pamėgink.

❶ Stačiojo trikampio statinių ilgiai 6 cm ir 8 cm. Apskaičiuok į šį
trikampį įbrėžto ir apie jį apibrėžto apskritimų spindulių ilgius.

❷ Į lygiašonį trikampį ABC įbrėžtas apskritimas, kurio centras yra

taškas O; ∠ OAB = 20°. Apskaičiuok trikampio ABC kampų didumus.
Spręsk 18–19 uždavinius (p. 24–25).

Įbrėžtinių ir apibrėžtinių keturkampių savybės
Jeigu į apskritimą galima įbrėžti keturkampį, tai jo priešingųjų kampų suma lygi 180° ir
atvirkščiai – jeigu keturkampio
priešingųjų kampų suma lygi
180°, tai apie jį galima apibrėžti
apskritimą.

∠ A + ∠ C = 180°,
∠ B + ∠ D = 180°.

Jeigu apie apskritimą galima apibrėžti keturkampį, tai jo priešingųjų kraštinių ilgių sumos yra
lygios ir atvirkščiai – jeigu keturkampio priešingųjų kraštinių
ilgių sumos yra lygios, tai į jį galima įbrėžti apskritimą.

AB + CD = BC + AD.
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Pavyzdžiai

① Į apskritimą įbrėžtas keturkampis ABCD. Jo ∠ B = 50°, ∠ C = 100°.
Apskaičiuokime kampų A ir D didumus.

Sprendimas
∠ A + ∠ C = 180°,
∠ B + ∠ D = 180°,
∠ A = 180° – 100° = 80°,
∠ D = 180° – ∠ B = 130°.

Įbrėžtinio keturkampio priešingųjų kampų suma lygi 180°.
Atsakymas. ∠ A = 80°, ∠ D = 130°.

② Į keturkampį ABCD įbrėžtas apskritimas. AB = 9, BC = 6, CD = 5.
Apskaičiuokime keturkampio kraštinės AD ilgį.

Sprendimas
Apibrėžtinio keturkampio priešingųjų kraštinių ilgių sumos yra lygios.

AD + BC = AB + CD,
AD + 6 = 9 + 5,
AD = 8.

Atsakymas. 8.

Pamėgink.

❶ Į apskritimą įbrėžtas keturkampis ABCD, kurio ∠ A = 50°, o ∠ B =
= 3∠ D. Kuris keturkampio kampas yra didžiausias?

❷ Apie apskritimą apibrėžtas keturkampis ABCD; AB = 8, BC = 2CD,
AD = CD + 4. Apskaičiuok keturkampio perimetrą.

Spręsk 20–22 uždavinius (p. 25).

UŽDAVINIAI
❻ Pagal brėžinio duomenis apskaičiuok nežinomus kampų ar lankų didumus:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

❼ a) Apskritimo centras O yra įbrėžtinio kampo ACB (∠ ACB = 60°) pusiaukampinėje CD (D – apskritimo taškas). Įrodyk, kad trikampis BOD yra lygiakraštis.
b) Apskritimo centras O yra įbrėžtinio kampo ACB pusiaukampinėje CD (D –
apskritimo taškas), ∠ DOB = 50°. Apskaičiuok kampo ACB didumą.

❽ a) Apskritimo ilgis lygus 16π. Kokio didumo ir ilgio lanko galus jungia 8

2

ilgio styga?
b) Apskritimo styga jungia 120° lanko, kurio ilgis lygus 3π, galus. Apskaičiuok
šios stygos ilgį.

❾ a) Apskritimo skersmens BD skirtingose pusėse pažymėti du apskritimo taškai

A ir C. Yra žinoma, kad ∪ AD = 70°, ∠ DBC = 35°. Įrodyk, kad AD = DC.
b) Apskritimo skersmens BD skirtingose pusėse pažymėti du apskritimo taškai
A ir C. Yra žinoma, kad AB = BC. Įrodyk, kad trikampiai ABD ir CBD lygūs.

❿ a) Taškas O – apskritimo centras, A ir B – apskritimo taškai, ∠ AOB = 128°.
Apskaičiuok kampo OBC didumą, kai C – apskritimo taškas, o ∠ CAO = 20°.
(Išnagrinėk du atvejus.)
b) A ir B – apskritimo taškai, styga AB lygi apskritimo spinduliui. Apskaičiuok
kampo ACB didumą, kai C – apskritimo taškas. (Išnagrinėk du atvejus.)

⓫ Apskaičiuok x:
a)

b)

c)

d)

AB = 19

AB = 12

⓬ Pagal brėžinio duomenis apskaičiuok šiuos dydžius:
a) CD;

R = 6, CM : MD : AM = 4 : 1 : 6

b) AK;

c) R;

CK = 3, CD = 15

BA = 8, DM : MC : AM = 6 : 1 : 2

d) MB.

CD = 8, R = 5
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⓭ Styga CD kerta apskritimo skersmenį AB stačiuoju kampu taške E. Apskaičiuok:
a) stygos CD ilgį, kai apskritimo spindulio ilgis 5 cm, o atkarpos BE ilgis 2 cm;
b) atkarpų, į kurias styga CD dalija skersmenį AB, ilgius, kai stygos ilgis 24 cm,
o apskritimo spindulio ilgis 13 cm.

⓮ Pagal brėžinio duomenis apskaičiuok kampo x didumą:
a)

b)

       
d)

c)

          
e)

                  

f)

           

⓯ a) Apibrėžtinio kampo ABC kraštinės liečia apskritimą taškuose A ir C. Apskritimo spindulio ilgis 7 dm, o centrinio kampo AOC didumas 120°. Apskaičiuok trikampio ABC perimetrą.
b) Apibrėžtinio kampo ABC kraštinės liečia apskritimą taškuose A ir C. Keturkampio ABCO (O – apskritimo centras) perimetras 36 cm, AO : OB = 1 : 2 .
Apskaičiuok atkarpos OB ilgį.

⓰ FA – apskritimo liestinė, FB – kirstinė. Apskaičiuok:
a)
b)
c)
d)

AF, kai BC = 16, CF = 9;
BC, kai FC = 8, AF = 12;
AF, kai BF = 20, CF = 4;
BF, kai BC = 18, AF = 12.

⓱ Brėžinyje pavaizduotas taisyklingojo daugiakampio fragmentas. Remdamasis

brėžinio duomenimis, apskaičiuok kampo x didumą ir nustatyk, kiek kraštinių
turi daugiakampis.
a)
b)
c)
d)

⓲ a) Stačiojo trikampio ABC (∠ C = 90°) perimetras lygus 90. Į šį trikampį įbrėž-

tas apskritimas liečia įžambinę taške E, AE = 36, EB = 5. Apskaičiuok į trikampį įbrėžto ir apie trikampį apibrėžto apskritimų spindulių ilgius.
b) Apie statųjį trikampį apibrėžto apskritimo spindulys yra 6,5 cm ilgio, o į
trikampį įbrėžto apskritimo spindulys – 2 cm ilgio. Apskaičiuok trikampio
plotą.
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⓳ Remdamasis brėžinio duomenimis, rask nežinomą šio kampo didumą:
a) ABC;

b) OAC;

c) ABC;

d) BAC;

e) BOC;

f) OAB.

⓴ Apskaičiuok keturkampio ABCD kampų didumus:
a)

b)

AD || BC

c)

d)

     ∠ A : ∠ C = 2 : 3,
     ∠ B : ∠ D = 4 : 5

AD || BC

 Į keturkampį ABCD įbrėžtas apskritimas. Remdamasis brėžinio duomenimis,
apskaičiuok:
a) PABCD;

b) SABCD;

ABCD – stačioji trapecija, BA = 10

c) AB;

AB = 31 CD, BC = AD = 8

d) SABCD.

ABCD – trapecija,
r = 4, AB = CD = 10

 a) Stačiosios trapecijos ABCD (BC || AD) šoninės kraštinės AB ilgis 12 m, kraštinės CD ilgis 13 m. Į šią trapeciją įbrėžtas apskritimas. Apskaičiuok:
1) apskritimo spindulio ilgį;
2) trapecijos perimetrą;
3) trapecijos plotą.

b) Lygiašonės trapecijos (BC || AD) šoninės kraštinės ilgis 25 mm. Į trapeciją
įbrėžto apskritimo ilgis 24π mm. Apskaičiuok:
1) trapecijos aukštinės ilgį;
2) trapecijos trumpesniojo pagrindo ilgį;
3) trapecijos plotą.
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TAIKYK

Apskritimas,
kampai
ir daugiakampiai
Šiame skyrelyje ne tik išmoksi taikyti geometrinių figūrų savybes,
spręsdamas planimetrijos uždavinius, bet ir ,,atrasi“ naujų, dar nežinomų savybių, pabandysi pritaikyti savo žinias, spręsdamas su realiomis gyvenimiškomis situacijomis susijusias problemas.
Pavyzdys

Apie taisyklingąjį šešiakampį, kurio kraštinės ilgis a, apibrėžtas apskritimas ir į šešiakampį įbrėžtas apskritimas.
Abiejų apskritimų spindulių ilgius R ir r išreikškime šešiakampio kraštinės ilgiu.
Sprendimas

OA = OB = OC = OD = OE = OF = R,

Apskritimo spinduliai yra lygūs.

AB = BC = CD = DE = EF = FA,

Taisyklingojo daugiakampio kraštinės yra lygios.

=

AOB = BOC =
EOF = FOA,

COD =

Trikampiai yra lygūs pagal tris kraštines.

DOE =

∠ AOB = 360°
= 60°,
6

∠ OAB = ∠ ABO = 180° –2∠ AOB = 60°,
todėl trikampis AOB yra lygiakraštis, t. y.
AB = AO = BO = a; R = a.

AG = GB = AB
   = a2 .
2

Lygiakraščio trikampio AOB aukštinė ir pusiaukraštinė,
išvestos iš tos pačios viršūnės, sutampa.

AG 2 + GO2 = AO2,

Stačiajam trikampiui AGO taikome Pitagoro teoremą.

()

GO = a2 – a2

2

=

2
a2 – a =
4

3a2
4

Pamėgink.

= 23a .

Atsakymas. R = a, r = 3a .
2

❶ Apie lygiakraštį trikampį, kurio kraštinės

ilgis a, apibrėžtas apskritimas ir į trikampį įbrėžtas apskritimas. Abiejų apskritimų
spindulių ilgius R ir r išreikšk trikampio
kraštinės ilgiu.

❷ Apie kvadratą, kurio kraštinės ilgis a, api-

brėžtas apskritimas ir į kvadratą įbrėžtas
apskritimas. Abiejų apskritimų spindulių
ilgius R ir r išreikšk kvadrato kraštinės
ilgiu.
Spręsk 23–27 uždavinius (p. 28–29).
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Pavyzdžiai

① Trikampio

kraštinių ilgiai yra AB = c, AC = b, BC = a,
į trikampį įbrėžto apskritimo spindulio ilgis lygus r.

Įrodykime, kad S = rp; čia p = P2 – trikampio pusperimetris.

Sprendimas
∠ OEB = ∠ OFC = ∠ OGA = 90°,
nes OE = OF = OG = r,
o AB, BC ir AC – apskritimo liestinės.

Remiamės liestinių 1 savybe.

S

Trikampį ABC sudaro trys trikampiai: AOB, AOC ir BOC.

ABC

=S

AOB

+S

AOC

+S

BOC

=

= AB 2· OE + BC 2· OF + AC 2· OG =
= AB2 · r + BC2 · r + AC2 · r =

+ AC)
= r · P 2ABC = rp.
= r(AB + BC
2

Taikome trikampio ploto formulę S = 12 ah.
Pertvarkome gautą ploto išraišką.
Pastaba. Šią ploto formulę

galima taikyti kiekvienam
daugiakampiui, į kurį yra
įbrėžtas apskritimas.

Apibrėžto apie apskritimą
daugiakampio plotas
S = rp.

② Trikampio

kraštinių ilgiai yra AB = c, AC = b, BC = a,
apie trikampį apibrėžto apskritimo spindulio ilgis lygus R.
Įrodykime, kad S = abc
.
4R

Sprendimas
OA = OB = OC = R.

Brėžiame trikampio aukštinę CD iš viršūnės C į kraštinę AB ir
aukštinę OE iš taško O į kraštinę AC.

∠ ABC = 12 ∠ AOC.

Taikome įbrėžtinio kampo teoremą.

∠ COE = 12 ∠ AOC = ∠ ABC.
COE ~
CO
CB

CBD,

CE
= CD
,

CB · AC
· CE
· AC
CD = CBCO
= CO 2 = CB
.
2 · CO

S

ABC

· AC
= AB 2· CD = AB
· CB
= abc
.
2 · CO
4R
2

Trikampis AOC yra lygiašonis, jo aukštinė sutampa su pusiaukampine ir pusiaukraštine.
Trikampiai panašūs pagal du lygius kampus:
∠ COE = ∠ DBC, ∠ OEC = ∠ BDC = 90°.
Panašiųjų trikampių atitinkamosios kraštinės yra proporcingos.
Išreiškiame CD.
Taikome trikampio ploto
formulę S = 12 ah.

Įbrėžto į apskritimą
trikampio plotas
S = abc
.
4R

ABC yra smailusis. Gauta
formulė tinka bet kokiam trikampiui. Pamėgink tai įrodyti.

Pastaba. Čia pateiktas įrodymas, kai
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Pamėgink.

❶ Sakykime, stačiojo trikampio statinių ilgiai yra a ir b, o įžambinės
ilgis yra c. Įrodyk, kad į šį trikampį įbrėžto apskritimo spindulio
ilgis r = a + 2b – c .

❷ Į statųjį trikampį įbrėžto apskritimo spindulio ilgis yra r, o apie

šį trikampį apibrėžto apskritimo spindulio ilgis – R. Įrodyk, kad
šio trikampio perimetras P = 2r + 4R.
Spręsk 28–45 uždavinius (p. 29–31).

UŽDAVINIAI
 Brėžiniuose pavaizduoti taisyklingieji daugiakampiai ir į juos įbrėžti arba apie
juos apibrėžti apskritimai. Apskritimų spindulio ilgis 6 cm. Apskaičiuok kiekvienos nuspalvintos figūros plotą:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

 Brėžiniuose pavaizduoti taisyklingieji daugiakampiai ir į juos įbrėžti arba apie

juos apibrėžti apskritimai. Apskritimų (jeigu brėžinyje yra du apskritimai –
mažesniojo) spindulio ilgis lygus 1. Apskaičiuok kiekvienos figūros nenuspalvintos dalies plotą:

a)

b)

c)

d)

e)

 Brėžiniuose pavaizduoti taisyklingieji daugiakampiai ir (arba) apskritimų lankai. Remdamasis brėžinio duomenimis, apskaičiuok nuspalvintos dalies plotą:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

 a) Taisyklingojo šešiakampio kraštinės ilgis 8 dm. Į šį šešiakampį įbrėžtas apskritimas, o į apskritimą – kvadratas. Apskaičiuok kvadrato perimetrą.

b) Į kvadratą, kurio kraštinės ilgis 6 3 cm, įbrėžtas apskritimas. Apie šį apskritimą apibrėžtas taisyklingasis trikampis. Apskaičiuok trikampio plotą.
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f)

 a)

Apskritimo spindulio ilgis 3 cm. Apskaičiuok:

1) į apskritimą įbrėžto lygiakraščio trikampio kraštinės ilgį;
2) apie apskritimą apibrėžto lygiakraščio trikampio perimetrą;
3) į apskritimą įbrėžto kvadrato plotą;
4) apie apskritimą apibrėžto taisyklingojo šešiakampio kraštinės ilgį.
b) Lygiakraščio trikampio kraštinės ilgis 12 cm. Apskaičiuok:
1) skritulio, kurį riboja į trikampį įbrėžtas apskritimas
(vadinkime jį C1), plotą;
2) apie trikampį apibrėžto apskritimo (vadinkime jį C2) ilgį;
3) į apskritimą C1 įbrėžto taisyklingojo šešiakampio perimetrą;
4) apie apskritimą C2 apibrėžto kvadrato plotą.

 a)

Lygiašonio trikampio ABC pagrindo ilgis 10 cm, šoninės kraštinės
ilgis 13 cm. Apskaičiuok:
1) į trikampį įbrėžto apskritimo ilgį;
2) apie trikampį apibrėžto apskritimo spindulio ilgį.
b) Trikampio kraštinių ilgiai 13 cm, 20 cm ir 21 cm. Apskaičiuok:
1) skritulio, kurį riboja į trikampį įbrėžtas apskritimas, plotą;
2) apie trikampį apibrėžto apskritimo ilgį.

 a)

Rombo perimetras lygus 16, o į rombą įbrėžto apskritimo skersmens
ilgis lygus 3. Apskaičiuok rombo plotą.
b) Apie apskritimą apibrėžtos lygiašonės trapecijos pagrindų ilgiai 4 cm
ir 16 cm. Apskaičiuok apskritimo spindulio ilgį ir trapecijos plotą.

 ABCD – stačiakampis. Apskritimų lankai DE ir EF nubrėžti iš centrų C
ir A. Apskaičiuok atkarpos BC ilgį.

 Apskritimai, kurių spinduliai r = 1 ir R = 2, liečiasi taške M. ABCD –
kvadratas. Apskaičiuok jo kraštinės ilgį.

 Du lygūs apskritimai kertasi, kaip parodyta brėžinyje. Apskritimų spindulio ilgis 2 cm. Yra žinoma, kad trijų figūrų plotai lygūs: S1 = S2 = S3.
Apskaičiuok šiuos plotus.

 BCDA – pusskritulis. Kokio didumo yra kampas DMC?
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 ABCD – lygiagretainis, kurio gretimų kraštinių ilgiai yra a ir b
(a > b). Įrodyk, kad MN = a – b.

 Per kiek laiko laikrodžio minutinės rodyklės galas nubrėžia lanką, lygų rodyklės ilgiui?
 Apskaičiuok penkiakampės žvaigždės nurodytų kampų didumus.

 Rąsto

skersmens ilgis 30 cm. Kiek 2 cm storio ir 20 cm pločio
lentų pavyks išpjauti iš šio rąsto, jei nuspręsta pirmiausia iš rąsto
išpjauti 20 cm pločio stačiakampį gretasienį, paskui jį supjaustyti
2 cm storio juostomis?

 Apie stačiojo trikampio formos gėlyną, kurio matmenys nurody-

ti brėžinyje, nuspręsta trinkelėmis išgrįsti 1 m pločio taką. Kiek
kvadratinių metrų trinkelių teks nupirkti? (Atsakymą suapvalink
iki vienetų.)

 Ritinio formos vamzdžiai sandėliuojami taisyklingojo šešiakampio formos rietuvėmis, kaip parodyta brėžinyje. Vieno vamzdžio
skersmuo yra 10 cm ilgio.

a) Kiek vamzdžių sudaro rietuvę, jei vienoje šešiakampio kraštinėje
yra 5 vamzdžiai?
b) Apskaičiuok brėžinyje matomą vienos rietuvės galo plotą.
c) Kiek vamzdžių tilptų rietuvėje, jeigu vienoje jos kraštinėje būtų
14 vamzdžių?
d) Išvesk formulę vamzdžių rietuvėje skaičiui nustatyti, jei vienoje
šešiakampio kraštinėje telpa n vamzdžių.

 Taisyklingojo aštuoniakampio formos parketo detalė pagaminta
iš 8 lygių tamsesnio ąžuolo kvadratų. Kitos detalės dalys yra iš
šviesesnio ąžuolo.
a) Apskaičiuok kampo x didumą.
b) Kurios medienos – šviesesnės ar tamsesnės – reikės daugiau
šiam parketui sudėti ir kiek procentų (1 % tikslumu) daugiau?
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 Parketas

sudėtas iš taisyklingųjų aštuoniakampių ir kvadratų,
kaip parodyta brėžinyje. Apskaičiuok vieno aštuoniakampio plotą, jei kvadrato kraštinė yra 10 cm ilgio.

 Aldona

sumanė pagal popierinę iškarpą pasisiūti sijoną. Ji sužinojo, kad iškarpa daroma taip: iš to paties centro nubrėžiami
du pusapskritimiai. Didesniojo pusapskritimio spindulys lygus
mažesniojo pusapskritimo spindulio ir sijono ilgio l sumai. Tada
brėžinyje 30° kampu nubrėžiamos dvi linijos ir atliekamos dalys
nukerpamos. Likusios iškarpos mažesniojo lanko ilgis turi būti
lygus pusei Aldonos liemens apimties.
a) Apskaičiuok abiejų pusapskritimių spindulių ilgius 1 cm tikslumu, jei Aldonos liemens apimtis 64 cm, o sijono ilgis 50 cm.
b) Sijoną kerpant pagal iškarpą, audinys sulenkiamas pusiau ir ties
lenkimo linija padedama iškarpa, kaip parodyta brėžinyje. Kokio mažiausio ilgio ir pločio audinio gabalo reikės sijonui pasiūti? (Prie apskaičiuoto ilgio ir pločio pridėk po 2 cm siūlėms.)
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cm skersmens vienodi rąstai sudėti į rietuvę, kaip parodyta
brėžinyje. Apskaičiuok rietuvės aukštį.

 Didesnysis dantratis turi 32 dantis, o mažesnysis – 18. Didesnysis

dantratis pasisuko 60° kampu. Kokiu kampu pasisuko mažesnysis
dantratis?

 Brėžinyje

pavaizduotas dviračio fragmentas. Dviratininkas per
minutę apsuka pedalus tiksliai 80 kartų. Kokiu greičiu važiuoja
dviratininkas?
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PASITIKRINK

Apskritimas,
kampai
ir daugiakampiai

Jei mokaisi bendrąjį kursą, baigdamas šį skyrių turi:
	mokėti atpažinti centrinius ir įbrėžtinius kampus, rasti jų didumus;
	žinoti, kad įbrėžtiniai kampai, kurie remiasi į tą patį lanką, yra lygūs;
	žinoti ir mokėti taikyti apskritimo liestinės savybę.
Jei mokaisi išplėstinį kursą, dar turi:
	žinoti įbrėžto į trikampį ir apibrėžto apie trikampį apskritimo savybes;
	žinoti įbrėžto į apskritimą ir apibrėžto apie apskritimą keturkampio savybes;
	žinoti taisyklingojo daugiakampio sąvoką;
	mokėti taikyti įbrėžtų į apskritimą ir apibrėžtų apie apskritimą daugiakampių
savybes, spręsdamas uždavinius.

1 variantas

❶ Apskaičiuok nežinomą kampo x didumą:
a)

b)

❷ Apibrėžtinio kampo ABC viršūnė
nutolusi nuo apskritimo centro O
13 dm atstumu, o BC = 12 dm.
Apskaičiuok apskritimo ilgį.

c)

d)

❸ Apskaičiuok pavaizduoto keturkampio ABCD
perimetrą.

❺ Į statųjį trikampį įbrėžto apskritimo skersmens ilgis lygus 10, o trikampio
plotas lygus 210. Apskaičiuok:
a) trikampio perimetrą;
b) trikampio įžambinės ilgį.

❻Į

taisyklingąjį trikampį įbrėžtas apskritimas, o į apskritimą – kvadratas.
Kiek kartų trikampio plotas didesnis už kvadrato?
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❹ Apskaičiuok pavaizduoto keturkampio ABCD
kampų didumus.

❼ Apskaičiuok nuspalvintos figūros plotą, kai:

a) A1A2 A3A4 A5A6 – taisyklingasis šešiakampis,
kurio kraštinės ilgis 6 cm;

b) apskritimų lankų AC ir BC centrai yra taškuose B
ir A, o AB = a.

2 variantas

❶ Apskaičiuok nežinomą kampo x didumą:
a)

b)

c)

d)

❷ Apskritimo styga CD, kurios ilgis 12 cm, kerta skersmenį AB stačiuoju
kampu taške E. Apskaičiuok apskritimo spindulio ilgį, kai OE = 4,5 cm.

❸ Į trapeciją, kurios plotas lygus 156, įbrėžtas apskritimas. Jo spindulio
ilgis lygus 6. Apskaičiuok trapecijos perimetrą.

❹ Apskaičiuok pavaizduoto keturkampio ABCD kampų didumus.

❺ Lygiašonio trikampio ABC pagrindo ilgis 24 cm, šoninės kraštinės ilgis
13 cm. Apskaičiuok:
a) į trikampį įbrėžto apskritimo ilgį;
b) apie trikampį apibrėžto apskritimo spindulio ilgį.

❻ Į apskritimą įbrėžtas kvadratas ir lygiakraštis trikampis. Kiek kartų kvadrato perimetras didesnis už trikampio?

❼ Apskaičiuok figūros nuspalvintos dalies plotą.

❽ Kvadrato plotas lygus 64. Apskaičiuok apskritimo spindulio ilgį.

33

SUSIPAŽINK

Trigonometrija
geometrijoje
Jau moki išspręsti statųjį trikampį, t. y. žinodamas kai kurių kraštinių ilgius ar kampų didumus, rasti nežinomus kraštinių ilgius ar
kampų didumus. Tai gali padaryti remdamasis Pitagoro teorema ir
stačiojo trikampio smailiųjų kampų trigonometrinėmis funkcijomis.
Tačiau ne visi trikampiai turi statųjį kampą. Šiame skyriuje išmoksi spręsti ir tuos trikampius, kurie stačiojo kampo neturi – susipažinsi su bukojo kampo trigonometrinėmis funkcijomis ir teoremomis, siejančiomis bet kokio trikampio kraštines ir kampus.

1. Svarbiausios sąvokos
Vienetìnis apskritìmas – apskritimas, kurio centras
yra koordinačių pradžios taškas, o spindulio ilgis lygus 1.
Pósūkio kam̃pas – kampas α, kuriuo reikia pasukti vienetinio apskritimo spindulį OA, kad taškas
A(1; 0) sutaptų su apskritimo tašku Aα(xα; yα).
Įsimink!
sin α = yα,
cos α = xα.

Jau žinome, kaip apskaičiuoti smailiojo kampo α
sinusą ir kosinusą. Iš smailiojo trikampio OBAα
α – posūkio kampas

y
Aα B
sin α = OA
= 1α = yα,
α

OB
= x1α = xα.
cos α = OA
α

Praplėsime apibrėžtį, pritaikydami ją ir bukajam
kampui 0° α 180°. Nesvarbu, koks yra kampas α
(smailusis ar bukasis), jo sìnusas – taško Aα ordinatė yα, o kòsinusas – taško Aα abscisė xα.

Pavyzdžiai

① Brėžinyje pavaizduotas vienetinis apskritimas ir kampas α. Rem-

damiesi brėžinio duomenimis, nustatykime kampo α sinuso ir
kosinuso reikšmes.

Sprendimas
a) Kampo α sinusas ir kosinusas yra taško Aα ordinatė ir abscisė, todėl
sin α = 12 , cos α = – 23 .
Atsakymas. sin α = 12 ; cos α = –   23 .
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Sprendimas
b) Taško Aα ordinatė aiški, o abscisę galime apskaičiuoti pagal Pitagoro
teoremą:
xα2 + 0,82 = 12,
xα2 = 0,36,
xα1 = –0,6, xα2 = 0,6.
Kadangi kampas α yra bukasis, iš brėžinio matyti, kad xα reikšmė neigiama.
Taigi sin α = 0,8, cos α = –0,6.
Atsakymas. sin α = 0,8; cos α = –0,6.

② Apskaičiuokime 135° posūkio kampo sinusą ir kosinusą.

Sprendimas
AαOB yra statusis;
∠ AαOB = 180° – 135° = 45°,
∠ OAα B = 180° – 90° – 45° = 45°.
BAα = OB,
BAα = a, OB = a,
a2 + a2 = 1,

∠ AαOB yra gretutinis 135° kampui.
Trikampio kampų suma lygi 180°.
Trikampis AαOB lygiašonis,
nes turi du lygius kampus.
Statinių ilgius pažymime a.
Pritaikome Pitagoro teoremą.

Atkreipk dėmesį!
Taško Aα koordinates
ir apskritimo spindulį
sieja Pitagoro teorema.

a = ± 12 = ± 22 .
yα = 22 ; xα = – 22 .

Trikampio AαOB statinių ilgiai yra vienodi, bet taško Aα koordinačių
ženklai skiriasi. Juos nustatome iš brėžinio.
Atsakymas. sin 135° = 22 ; cos 135° = – 22 .

Pamėgink.

❶ Pagal brėžinio duomenis apskaičiuok kampo α sinusą ir kosinusą:
a)

b)

❷ Apskaičiuok posūkio kampo sinusą ir kosinusą:
a) 120°;

b) 150°.

Spręsk 46–49 uždavinius (p. 37).
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2. Kampo sinuso ir kosinuso reikšmės
Atlikdamas užduotį, pastebėjai:
1. Taško Aα koordinates ir apskritimo spindulį sieja Pitagoro teorema. Šios koordinatės – kampo α sinuso ir
kosinuso reikšmės. Jei xα = cos α, o yα = sin α ir pagal
Pitagoro teoremą yα2 + xα2 = 1, tai sin2 α + cos2 α = 1.

2. Smailiojo kampo ir sinuso, ir kosinuso reikšmė yra
teigiama. Bukojo kampo sinuso reikšmė yra teigiama,
o kosinuso – neigiama.
Jei kampas β yra bukasis, tai β = 180° – α (žr. brėžinį).
Aα BO = AβCO, todėl xβ = –xα ir yβ = yα.
Taigi cos β = cos (180° – α) = –cos α,
		
sin β = sin (180° – α) = sin α.
Atlikdamas užduotį, apskaičiavai kai kurių bukųjų kampų sinusus ir
kosinusus. Jų reikšmes surašykime į lentelę ir ją papildykime smailiųjų
kampų trigonometrinių funkcijų reikšmėmis. Spręsdami uždavinius, naudosimės šia lentele:
Įsimink!
sin2 α + cos2 α = 1,
sin (180° – α) = sin α,
cos (180° – α) = –cos α.

Pavyzdys

0°

30°

45°

60°

90°

120°

135°

150°

180°

sin α

0

1
2

2
2

3
2

1

3
2

2
2

1
2

0

cos α

1

3
2

2
2

1
2

0

–   12

–   22

–   23

–1

9
Yra žinoma, kad sin α = 41
, o kampas α yra bukasis. Apskaičiuokime:
a) kampo α kosinusą;
b) kampo β, gretutinio kampui α, sinusą ir kosinusą.

Sprendimas
a) sin α + cos α = 1,
2

(419 )

2

2

+ cos2 α = 1,

Į tapatybę sin2 α + cos2 α = 1 įrašome kampo α sinuso reikšmę ir išreiškiame kosinusą.

,
cos2 α = 1600
1681
cos α = –  40
;
41

b) β = 180° – α,
sin β = sin (180° – α) =

Išsprendę šią lygtį, gauname dvi reikšmes – teigiamąją ir neigiamąją:
cos α = ±  40
. Kadangi kampas yra bukasis, pasirenkame neigiamąją reikšmę.
41
Gretutinių kampų suma lygi 180°.

9
= sin α = 41
,

cos β = cos (180° – α) =
= –cos α = 40
.
41
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9
; b) sin β = 41
; cos β = 40
.
Atsakymas. a) cos α = –  40
41
41

Pamėgink.

Apskaičiuok kampui α gretutinio kampo kosinusą, žinodamas, kad
kampas α yra bukasis ir sin α = 0,6.
Spręsk 50–52 uždavinius (p. 37).

UŽDAVINIAI
 Skaičiuotuvu apskaičiuok tūkstantųjų tikslumu kampo sinusą ir kosinusą:
a) 50°;

b) 130°;

c) 135°;

d) 35°;

e) 101°;

f) 79°.

 Skaičiuotuvu apskaičiuok kampo α (0°
a) cos α = 0,123;
e) cos α = –0,135;

α 180°) didumą 1° tikslumu, kai:
b) sin α = 0,866;
c) cos α = –0,321;
f) sin α = 0,707;
g) cos α = 0,999;

d) sin α = 0,006;
h) sin α = 0,991.

 Kokia yra kampo α sinuso ir kosinuso reikšmė, kai:

(

)

a) Aα –   22 ; 22 ;

(

)

b) Aα –   12 ; 23 ;

c) Aα(0,6; 0,8);

d) Aα(–0,8; 0,6)?

 Remdamasis pavaizduotais vienetiniais apskritimais, nustatyk kampo α sinuso ir kosinuso reikšmę:
a)

b)

OM = 178

     
d)

c)

     

e)

     
 Ar gali to paties kampo sinusas ir kosinusas būti:

KN = 21

f)

OM = 53

KM = 34

     

a) sin α = 12 , cos α = 12 ;

7
19 ;
b) sin α = 20
, cos α = 20

5;
c) sin α = 12
, cos α = –  13
13

165
113 ?
d) sin α = 200
, cos α = 200

 Apskaičiuok:

a) cos α, kai sin α = 23 , o 0°

c) cos α, kai sin α = 25 , o 90°

α
α

90°;
180°;

b) sin α, kai cos α = –  23 , o 90°
d) sin α, kai cos α = 15 , o 0°

α

α

180°;

90°.

 Pavaizduok kampus vienetiniame apskritime ir įrodyk šias formules, kai α d (0°; 90°):
a) sin (90° – α) = cos α;

b) cos (90° – α) = sin α;

c) sin (90° + α) = cos α;

d) cos (90° + α) = –sin α.
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IŠMOK

Trigonometrija
geometrijoje
Šiame skyrelyje išmoksi remtis naujomis trikampio ir lygiagretainio
ploto formulėmis, sinusų ir kosinusų teoremomis. Jos vėliau pravers
sprendžiant įvairius uždavinius.

1. Trikampio plotas
Trikampio ploto teorema

Įsimink!

Trikampio plotas lygus dviejų kraštinių ilgių ir kampo tarp jų sinuso
sandaugos pusei:

S    = 12 ab sin γ.

S

ABC

= 12 AB · AC sin ∠ A.

Ši teorema galioja bet kokiam trikampiui.
Trikampio ploto formulę galima užrašyti kitaip – imti kitų trikampio kraštinių ilgius, įvairiai žymėti kraštines ir kampus:
S

ABC

= 12 AC · BC sin ∠ C = 12 AB · BC sin ∠ B = 12 ab sin γ.

Užrašant trikampio ploto formulę, neturi reikšmės, kurių dviejų
kraštinių ilgiai imami, svarbu, kad būtų skaičiuojamas kampo tarp
pasirinktų kraštinių sinusas.
Pastaba. Lygiagretainis sudarytas iš

Įsimink!
S = ab sin α.

dviejų lygių trikampių, todėl jo plotas
dvigubai didesnis negu trikampio, taigi lygiagretainio plotą galima išreikšti
formule S = ab sin α.
Įrodymas
1 atvejis

Kampas A – smailusis.
∠ A = α, BD = h – trikampio ABC aukštinė.
ABD yra statusis.
Stačiajam trikampiui taikome sinuso apibrėžtį ir išreiškiame atkarpos
BD ilgį:
h
sin α = AB
;

h = AB sin α.
Taikome trikampio ploto formulę S = 12 ah:
S
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  A BC

= 12 AC · h = 12 AC · AB sin α.

2 atvejis
Kampas A – bukasis.
Šiuo atveju trikampio aukštinė BD = h yra už trikampio ABC ribų.
ABD yra statusis. Stačiajam trikampiui taikome sinuso apibrėžtį ir
išreiškiame atkarpos BD ilgį:
h
sin β = AB
;
h = AB sin β.
Tačiau sin β = sin (180° – α) = sin α, todėl h = AB sin α.
Taikome trikampio ploto formulę S = 12 ah:

S
Pamėgink.

  A BC

= 12 AC · h = 12 AC · AB sin α.

❶ Įsitikink, kad trikampio ploto formulė S

  A BC

teisinga ir tada, kai kampas A yra statusis.

= 12 AB · AC sin ∠ A

❷ Remdamasis formule S = 12 ah, įrodyk, kad:

Pavyzdys

S

ABC

=

1
AB
2

a) S

KLM

b) S

KLM

= 12 KL · LM sin ∠ L;

= 12 KM · KL sin ∠ K.

Trikampio ABC kampo B didumas 45°, kraštinių ilgiai AB = 8 2 ,
BC = 5. Apskaičiuokime trikampio ABC plotą.
Sprendimas

· BC sin ∠ B =

= 12 · 8 2 · 5 · 22 = 20.

Pamėgink.

Į trikampio ploto formulę įrašome duotas kraštinių ilgių reikšmes, o iš
lentelių – sin 45° reikšmę.
Atsakymas. 20.

❶ Remdamasis brėžiniu, apskaičiuok pavaizduotos figūros plotą:
a)

b)

c)

❷ Trikampio plotas lygus 120, o dviejų kraštinių ilgiai lygūs 15 ir 16.
Kokio didumo kampą sudaro šios kraštinės?

❸ Lygiagretainio kraštinių ilgiai 8 ir 2

2 , o vieno kampo didumas

135°. Apskaičiuok lygiagretainio plotą.

❹ Lygiagretainio įstrižainių ilgiai 14 cm ir 16 cm, kampo tarp įstrižainių didumas 45°. Apskaičiuok lygiagretainio plotą.

Spręsk 53 uždavinį (p. 43).
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2. Sinusų teorema
Sinusų teorema
Trikampio kraštinių ilgiai yra proporcingi prieš jas esančių kampų
sinusams:
a
sin ∠ A

= sinb∠ B = sinc∠ C .

Įrodymas
Remiamės jau įrodyta trikampio ploto formule:
S

ABC

1
a
2

= 12   BC ∙ AC sin ∠ C = 12   AC ∙ AB sin ∠ A = 12   BC ∙ AB sin ∠ B, arba

∙ b sin γ = 12 b ∙ c sin α = 12 a ∙ c sin β.

Padauginame šias lygybes iš 2:
a ∙ b sin γ = b ∙ c sin α = a ∙ c sin β.
Gautas lygybes padalijame iš reiškinio a ∙ b ∙ c:
a ∙ b sin γ
a∙b∙c

= ba∙ ∙c bsin∙ cα = aa∙ ∙c bsin∙ cβ .
Suprastinę gauname:
sin γ
c

= sina α   = sinb β   .
Trupmenas „apverčiame“ ir užrašome tvarkingiau:
a
sin α

= sinb β = sinc γ   .

Sinusų teoremos išvados:
1. sina∠ A = sinb∠ B = sin c∠ C = 2R;
čia R – apie trikampį apibrėžto apskritimo spindulio ilgis.
2. Trikampyje prieš didesnį kampą yra ilgesnė kraštinė, prieš ilgesnę
kraštinę yra didesnis kampas.

Įsimink!
a
sin α

= sinb β = sinc γ    = 2R.

Pavyzdys

Trikampio ABC kampo A didumas 45°, kampo B didumas 60°, o kraštinės BC ilgis 8 cm. Apskaičiuokime kraštinės AC ilgį.
Sprendimas

BC
sin ∠ A
8
sin 45°

AC =

= sinAC∠ B ,

Trikampiui ABC taikome sinusų teoremą.

= sinAC60° ,

8 sin 60°
sin 45°

= 4 6 (cm).

=

8·

3
2
2
2

=

Atsakymas. AC = 4 6 cm.
Pamėgink.
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Išreiškiame AC.

Remdamasis brėžiniu, apskaičiuok nežinomą kraštinės ilgį x dešimtųjų tikslumu:
a)
b)

Pavyzdys

Trikampio ABC kampo A didumas lygus 30°, kraštinės BC ilgis lygus
8, o kraštinės AC ilgis lygus 8 2 . Apskaičiuokime kampo B didumą.
Sprendimas

BC
sin ∠ A

= sinAC∠ B ,

8
sin 30°

8 2
= sin
,
∠B

Trikampiui ABC taikome sinusų teoremą.

sin ∠ B = 22 .

Išreiškiame kampo B sinusą.

∠ B = 45° arba ∠ B = 135°.

Kampo B didumas lygus 45° arba 135°, nes 22 = sin 45° =
= sin (180° – 45°) = sin 135°.
Atsakymas. 45° arba 135°.

Pamėgink.

Apskaičiuok trikampio ABC nežinomą kampo x didumą 1° tikslumu:
a)
b)

c) AC = 10, BC = 8, ∠ A = 35°, ∠ C = x.
Spręsk 54 uždavinį (p. 43).

3. Kosinusų teorema
Kosinusų teorema
Trikampio kraštinės ilgio kvadratas lygus kitų dviejų kraštinių ilgių
kvadratų sumai minus dviguba tų kraštinių ilgių ir kampo tarp jų
kosinuso sandauga:
a2 = b2 + c2 – 2bc cos ∠ A.

Įsimink!
a2 = b2 + c2 – 2bc cos ∠ A.

Ši teorema galioja bet kokiam trikampiui. Ja remiantis galima apskaičiuoti kiekvienos trikampio kraštinės ilgio kvadratą. Atkreipiame
dėmesį, kad dešiniojoje lygybės pusėje rašomas tas kampas, kuris yra
priešais kairiojoje lygybės pusėje nurodytą kraštinę. Taigi teoremą galima užrašyti ir taip:
b2 = a2 + c2 – 2ac cos ∠ B arba c2 = a2 + b2 – 2ab cos ∠ C.
Norint įrodyti kosinusų teoremą, reikia išnagrinėti tris atvejus:
1) kampas yra bukasis,
2) kampas yra smailusis,
3) kampas yra statusis.
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Įrodymas
Tarkime, kad kampas A yra smailusis.
Pažymėkime: CD = h, AD = x. Tada DB = c – x.
Iš stačiojo trikampio ACD
cos ∠ A = bx ,

x = b cos ∠ A. (1)
Pitagoro teoremą iš pradžių taikome stačiajam trikampiui ACD:
b2 = x2 + h2, (2)
paskui stačiajam trikampiui BCD:
a2 = (c – x)2 + h2. (3)
Iš 2-osios lygybės išreiškiame h2:
h2 = b 2 – x2 .
Šią reikšmę įrašome į 3-iąją lygybę:
a2 = (c – x)2 + b2 – x2,
a2 = c2 – 2cx + x2 + b2 – x2,
a2 = c2 – 2cx + b2.
Vietoj x įrašome jo išraišką iš 1-osios lygybės:
a2 = b2 + c2 – 2bc cos ∠ A.
Įrodyta.

Pamėgink.

❶ Tarkime, kad trikampio KLM kam-

pas K yra bukasis. Remdamasis
brėžinyje nurodytais žymenimis ir
lygybe cos (180° – α) = –cos α, įrodyk kosinusų teoremą:
k2 = m2 + l2 – 2ml cos ∠ K.

❷ Įsitikink, kad ši teorema yra teisinga, kai kampas K statusis.

Pavyzdys

Trikampio ABC kampo B didumas lygus 45°, kraštinės AB ilgis lygus
8 2 , BC ilgis lygus 5. Apskaičiuokime kraštinės AC ilgį.
Sprendimas

AC   2 =
= AB  2 + BC   2 – 2 ∙ AB ∙ BC ∙ cos ∠B =

Taikome kosinusų teoremą b2 = a2 + c2 – 2ac cos ∠ B.

= (8 2 )2 + 52 – 2 ∙ 8 2 ∙ 5 ∙ cos 45° =
= 128 + 25 – 80 2 ∙ 22 = 73.
AC = 73.

Atsakymas. 73 .

Pamėgink.

❶ Apskaičiuok nežinomą kraštinės ilgį x:
a)

42

b)

❷ Apskaičiuok nežinomą kampo didumą x (1° tikslumu):
a)

b)

c) AC = 4, AB = 4 2 , BC = 4 3 , ∠ B = x.
Spręsk 55–58 uždavinius (p. 44).

UŽDAVINIAI
 Apskaičiuok pavaizduotos figūros plotą:
a)

sin α = 0,8

d)

b)

c)

          ABCD – trapecija
          sin α = 0,6, tg β = 0,8

      ABCD – lygiagretainis

e)

f)

          ABCD – trapecija
          sin α = 0,8

      ABCD – rombas

 Apskaičiuok tikslias šių dydžių reikšmes:
a) AB;

b) cos β;

c) OC;

sin α = 0,5
∠ B > 90°

d) sin ∠ B;

e) cos ∠ B;

f) R.
∠ B > 90°
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Išmok. Trigonometrija geometrijoje

 Apskaičiuok mažiausio kampo didumą 1° tikslumu:
a)

b)

c)

d)

 a) Trikampio kraštinių ilgiai susiję nelygybe c2 > a2 + b2. Įrodyk, kad trikampis yra bukasis.

b) Ilgiausios trikampio kraštinės ilgis yra c, be to, šio trikampio kraštinių
ilgiai susiję nelygybe c2 < a2 + b2. Įrodyk, kad trikampis yra smailusis.

 Žinomi trikampio ABC kraštinių ilgiai. Ar šis trikampis turi bukąjį kampą?
Jei turi, tai kurį?
a) AB = 6, BC = 7, AC = 12;

b) AB = 17, BC = 22, AC = 15.

 Žinomi

dviejų trikampio ABC kraštinių ilgiai. Koks galėtų būti trečiosios
kraštinės ilgis, kad trikampio kampas A būtų bukasis?
a) AB = 7, BC = 11;
b) BC = 15, AC = 12.

 Pasirink, kurią teoremą (sinusų ar kosinusų) taikysi, ir šimtųjų tikslumu apskaičiuok nežinomą atkarpos ilgį x:
a)

b)

            

e)

c)

d)

ABCD – trapecija

f)

ABCD – rombas
BD = 12, AC = x

g)

h)

CD – pusiaukampinė

 Apskaičiuok kampo α didumą 1° tikslumu:
a)

b)

c)

e)

f)

     

d)

      
ABCD – lygiagretainis
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ABCD – lygiagretainis
BD = x

 Apskaičiuok trikampio ABC plotą vienetų tikslumu:
a)

     
d)

b)

c)

     

   

e)

f)
BD = 15

     

     

 Apskaičiuok trikampio ABC perimetrą ir plotą dešimtųjų tikslumu, kai:
a) AC = 17, BC = 21, ∠ C = 30°;

b) AC = 22, AB = 24, ∠ B = 30°.

 Trikampio dviejų kraštinių ilgių skirtumas lygus 7, kampo tarp šių kraštinių didumas 60°. Apskaičiuok trikampio plotą, kai:
a) trečiosios kraštinės ilgis lygus 13;
b) trikampio perimetras lygus 110.

 Ar egzistuoja toks trikampis ABC, kurio kraštinių ilgiai ar kampų didumai lygūs:
a) AB = 20, BC = 38, AC = 17;

b) AB = 4, BC = 5, AC = 8;

c) AC = 13, BC = 12, ∠ A = 100°;

d) AB = 14, AC = 29, ∠ B = 100°?

 Trikampio dviejų kraštinių ilgiai yra 15 cm ir 14 cm. Apskaičiuok trikampio perimetrą, kai trikampio plotas lygus:
a) 84 cm2;

b) 63 cm2.

 Du apskritimai kertasi taškuose A ir B. Pirmojo apskritimo centras – taškas C, o

spindulio ilgis R = 7 cm. Antrojo apskritimo centras – taškas D, o spindulio ilgis
r = 5 cm. Bendros stygos AB ilgis 9 cm. Apskaičiuok:
a) atkarpos CD ilgį dešimtųjų tikslumu;
b) kampo ACD didumą vieno laipsnio tikslumu;
c) trikampio ACD plotą dešimtųjų tikslumu;
d) abiejų apskritimų ribojamos jų bendrosios dalies plotą vienetų tikslumu.

 Duotas trikampis ABC. Jo AB = 6, BC = a, ∠ A = 30°.

a) Pažymėk AC = x ir sudaryk lygtį x reikšmei apskaičiuoti.
b) Rask dvi galimas AC reikšmes, kai a = 4.
c) Nustatyk, su kuriomis a reikšmėmis trikampis ABC gali būti vienintelis.

 Įrodyk, kad rombo plotas S = P
didumas.

2

sin α
;
16

čia P – rombo perimetras, α – rombo kampo

 Įrodyk, kad iškilojo lygiagretainio plotas S = 12   d1d2 sin α; čia d1, d2 – lygiagretainio
įstrižainių ilgiai, α – kampo tarp įstrižainių didumas.

 Įrodyk, kad:

a) bet kurio iškilojo keturkampio plotas lygus įstrižainių ilgių ir kampo tarp jų sinuso
sandaugos pusei;
b) trikampis yra lygiašonis, jeigu jo kraštinių ilgius ir kampus sieja lygybė a = 2bc cos γ.
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TAIKYK

Trigonometrija
geometrijoje
Štai ir baigtas vidurinės mokyklos planimetrijos kursas. Daug sužinojai, tačiau dar daugiau liko nežinoma. Šimtai įdomiausių faktų, plokščiųjų figūrų savybių šiame kurse nenagrinėjama. Vis dėlto, remdamasis tuo, ką žinai, gali išspręsti daugybę pačių įvairiausių matematinių
ir gyvenimiškų problemų. Todėl šiame skyrelyje apibendrinsime įgytas žinias, paminėsime keletą pamirštų ar negirdėtų planimetrijos
faktų ir mokysimės taikyti šias žinias, spręsdami uždavinius.

1. Trikampių sprendimas
Išspręsti trikampį – tai rasti visų jo kraštinių ilgius ir visų kampų didumus. Sinusų ir kosinusų teoremas jau taikei ieškodamas nežinomų
trikampio elementų. Apibendrinsime šias žinias, išskirdami keturis
atvejus.
Pamėgink.

❶ atvejis

Žinomas trikampio kraštinės ilgis ir bet kurių dviejų kampų didumas.
1. Apskaičiuojame trečio kampo didumą (trikampio kampų suma lygi
180°).
2. Remdamiesi sinusų teorema, randame kitų dviejų kraštinių ilgius.
Išspręsk trikampį, kurio α = 40°, γ = 95°, a = 16.

❷ atvejis

Žinomi dviejų trikampio kraštinių ilgiai ir kampo tarp jų didumas.
1. Taikydami kosinusų teoremą, randame kraštinės, esančios prieš žinomą kampą, ilgį.
2. Remdamiesi sinusų teorema, apskaičiuojame dar vieno kampo didumą.
3. Trečio kampo didumą sužinome iš trikampio kampų sumos.
Išspręsk trikampį, kurio α = 40°, b = 9, c = 11.

❸ atvejis

Žinomi trijų trikampio kraštinių ilgiai.
1. Taikydami kosinusų teoremą, apskaičiuojame bet kurio kampo (geriausiai – kampo prieš ilgiausią kraštinę) didumą.
2. Remdamiesi sinusų arba kosinusų teorema, randame dar vieno
kampo didumą.
3. Trečio kampo didumą sužinome iš trikampio kampų sumos.
Išspręsk trikampį, kurio a = 10, b = 9, c = 11.
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❹ atvejis

Žinomi dviejų trikampio kraštinių ilgiai ir kampo prie vienos iš jų didumas.
1. Pagal sinusų teoremą randame kampo prie kitos kraštinės sinusą.
Atsargiai! Žinome tik sinusą, taigi kampas gali būti smailusis arba bukasis.
Turime patikrinti abu atvejus!
2. Iš trikampio kampų sumos randame trečio kampo didumą.
3. Taikydami sinusų ar kosinusų teoremą, apskaičiuojame trečios kraštinės
ilgį.
Išspręsk trikampį, kurio:
a) β = 80°, b = 9, c = 11;

b) β = 20°, b = 9, c = 11.
Spręsk 71–73 uždavinius (p. 48).

2. Kitos plokščiųjų figūrų savybės
Herono formulė trikampio plotui apskaičiuoti
Šią formulę patogu taikyti, kai žinomi visų trikampio kraštinių ilgiai a, b ir c.
Apskaičiuojame pusę perimetro: p = a + 2b + c   .
Trikampio plotas S = p(p – a)(p – b)(p – c) .

Trikampio pusiaukampinių savybė
Trikampio kampo pusiaukampinė dalija prieš tą kampą esančią kraštinę į
atkarpas, proporcingas prie jo esančioms kraštinėms:
AB
AD

BC
= DC
.

Talio teorema
Jeigu lygiagrečiosios tiesės kerta kampo kraštines, tai vienoje kampo kraštinėje atkirstos atkarpos yra proporcingos kitoje kampo kraštinėje atkirstoms
atkarpoms, t. y.
jeigu MN || BC, tai AM
= AN
.
AB
AC

Atvirkštinė Talio teorema
Jeigu tiesės kerta kampo kraštines ir vienoje kampo kraštinėje atkirstos atkarpos yra proporcingos kitoje kampo kraštinėje atkirstoms atkarpoms, tai
tos tiesės yra lygiagrečios, t. y.
jeigu AM
= AN
, tai MN || BC.
AB
AC
Pamėgink.

Apskaičiuok x:
a)

b)

c)
∠1 = ∠2

Spręsk 74–75 uždavinius (p. 48).
Visas plokščiųjų figūrų savybes taikyk spręsdamas 76–87 uždavinius (p. 48–49).
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Taikyk. Trigonometrija geometrijoje

UŽDAVINIAI
 Nežinomus trikampio kraštinių ilgius apskaičiuok dešimtųjų tikslumu, o kampų didumus – 1° tikslumu, kai:
a) AB = 10, AC = 8, ∠ A = 25°;
c) AC = 7, ∠ A = 43°, ∠ B = 52°;
e) AB = 9, AC = 10, ∠ C = 80°;
g) KL = 7, LM = 8, KM = 14;
i) KL = 7, KM = 8, ∠ M = 34°;

 Nustatyk trikampio ABC rūšį, kai:
a) AB = 3 2 , BC = 3, ∠ A = 45°;
c) AB = 14, BC = 13, AC = 20;

b) AB = 15, BC = 11, AC = 8;
d) AB = 15, BC = 18, ∠ C = 36°;
f) KM = 6, LM = 8, ∠ M = 50°;
h) KM = 9, ∠ K = 110°, ∠ M = 20°;
j) KL = 8, KM = 9, ∠ M = 70°.
b) AB = 6, AC = 8, ∠ B = 50°;
d) AB = BC = 15, AC = 25.

 Žinomi

trikampio kraštinių ilgiai. Apskaičiuok trikampio plotą, ilgiausios
aukštinės ilgį, įbrėžto ir apibrėžto apskritimų spindulių ilgius.
a) a = 10, b = 12, c = 14;
b) a = 13, b = 14, c = 15.

 Kampą, kurio viršūnė yra taškas A, kerta trys lygiagrečios tiesės: vieną kampo
kraštinę – taškuose A1, A2 ir A3, o kitą – taškuose B1, B2 ir B3. Apskaičiuok:

a) B1B2 ir B2B3, kai AA1 = 6, A1A2 = 8, A2 A3 = 9, AB1 = 2;
b) A2 A3, kai AB1 = 2, B1B3 = 6, B2B3 = 4, AA1 = 3.

 Taškas D pažymėtas trikampio ABC kraštinėje AC taip, kad atkarpa BD yra šio
trikampio pusiaukampinė. Apskaičiuok:
a) AD, jei AB = 6, BC = 9, AC = 7;

b) DC, jei AB = 10, AC = 15, BC = 8.

 Į apskritimą, kurio spindulio ilgis 2 cm, įbrėžtas trikampis ABC; ∠ A = 45°.
Apskaičiuok trikampio kraštinės BC ilgį.

 Trikampio ABC kraštinės AC ilgis 14 dm, ∠ B = 120°. Apskaičiuok apie šį trikampį apibrėžto skritulio plotą.

 Į 4 cm spindulio apskritimą įbrėžtas trikampis ABC. Apskaičiuok trikampio
plotą, kai:

a) ∠ B = 60°, AB : BC = 1 : 2;

b) ∠ C = 30°, AC : BC = 3 :

3.

 Apie

lygiašonį trikampį ABC apibrėžtas apskritimas, kurio spindulio ilgis
5 mm. Apskaičiuok trikampio perimetrą ir plotą, kai:
a) trikampio šoninės kraštinės ilgis 6 mm;
b) trikampio pagrindo ilgis 8 mm.

 a) Stačiojo trikampio stačiojo kampo pusiaukampinė dalija įžambinę į 15 cm ir

20 cm ilgio atkarpas. Apskaičiuok trikampio statinių ilgius ir plotą.
b) Stačiojo trikampio smailiojo kampo pusiaukampinė dalija statinį į 4 cm ir
5 cm ilgio atkarpas. Apskaičiuok trikampio plotą.

 Stačiojo trikampio statinių ilgiai 5 cm ir 12 cm. Taškas A dalija ilgesnįjį statinį
pusiau, o taškai B ir C – trikampio įžambinę į tris lygias dalis. Apskaičiuok:
a) trikampio ABC plotą;
b) trikampio ABC perimetrą.
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 Į statųjį lygiašonį trikampį įbrėžtas lygiakraštis trikampis taip, kad dvi lygiakraščio trikampio viršūnės yra stačiojo trikampio įžambinėje, o trečioji viršūnė
sutampa su stačiojo kampo viršūne. Apskaičiuok lygiakraščio ir stačiojo trikampių plotų santykį.

 Apskaičiuok, kuri lygiakraščio trikampio
dalis yra nuspalvinta.

 Lygiagretainio plotas lygus 36. Apskaičiuok
nuspalvintos dalies plotą.

 Jonui įdomu, kaip, neplaukiant per upę, nu-

statyti jos plotį. Viename upės krante Jonas
aptiko du medžius (A ir B), augančius vienas
nuo kito 100 m atstumu. Stovėdamas prie
medžio A, Jonas mato kitame upės krante
esantį medį C 45° kampu, o stovėdamas prie
medžio B – 65° kampu. Ar gali Jonas nustatyti upės plotį? Jeigu gali, padėk jam apskaičiuoti upės plotį 0,1 m tikslumu.

 Kalno

viršūnė iš vieno taško matoma 25°
kampu, o iš kito taško, esančio 150 m arčiau
kalno, – 30° kampu (žr. pav.). Apskaičiuok
kalno aukštį 1 m tikslumu.

 Nuo miesto A iki miesto C yra 34,6 km, o

nuo miesto B iki miesto C – 40 km. Keliai,
jungiantys miestą C su miestais A ir B, sudaro 60° kampą (žr. pav.). Iš miesto C tuo
pačiu metu išvyksta du dviratininkai: vienas
24 km/h greičiu į miestą A, kitas 15 km/h
greičiu į miestą B.
a) Koks atstumas bus tarp dviratininkų po 40 min?
b) Po kiek minučių atstumas tarp dviratininkų bus lygus 21 km?
c) Pailsėję abu dviratininkai tuo pačiu metu pradeda važiuoti pradiniais greičiais iš miestų A ir B į miestą C. Po kiek minučių atstumas tarp dviratininkų bus lygus 21 km?

49

PASITIKRINK

Trigonometrija
geometrijoje
Jei mokaisi bendrąjį kursą, baigdamas šį skyrių turi:
žinoti ir mokėti taikyti sinusų teoremą;
žinoti ir mokėti taikyti kosinusų teoremą;
žinoti ir mokėti taikyti trikampio ploto formulę, kai žinomi dviejų kraštinių ilgiai ir kampo tarp tų kraštinių didumas;
mokėti taikyti šią formulę, apskaičiuodamas keturkampio plotą.
Jei mokaisi išplėstinį kursą, dar turi:
mokėti taikyti trigonometrinius sąryšius, spręsdamas sudėtingesnius uždavinius;
žinoti Talio teoremą ir trikampio pusiaukampinių savybę.

1 variantas

❶ Remdamasis pavaizduotu vienetiniu apskritimu, nustatyk posūkio kampo α
sinusą ir kosinusą:
a)

b)

OR = 0,5

❷ Apskaičiuok pavaizduoto trikampio ABC plotą.

❸ Apskaičiuok kampo B didumą 1° tikslumu:
a)

b)

❹ Apskaičiuok kraštinės AB ilgį dešimtųjų tikslumu:
a)
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b)

❺ Nežinomus trikampio kraštinių ilgius apskaičiuok šimtųjų tikslumu,
o nežinomus kampų didumus – 1° tikslumu:
a) AC = 17, BC = 16, ∠ C = 40°;
b) AB = 7, AC = 9, ∠ B = 85°;

c) AB = 7, BC = 6, ∠ A = 25°.

❻ Nustatyk trikampio ABC rūšį, kai:
a) AB = 10, BC = 11, AC = 14;

b) AB = 16 3 , BC = 16, ∠ A = 30°.

❼Į

apskritimą, kurio spindulio ilgis 6 mm, įbrėžtas trikampis ABC.
Trikampio kraštinės AB ilgis 8 mm, kampo A didumas 40°. Apskaičiuok
trikampio ABC perimetrą 1 mm tikslumu ir plotą 1 mm2 tikslumu.

2 variantas

❶ Remdamasis pavaizduotu vienetiniu apskritimu, nustatyk:
a) posūkio kampo kosinusą;
b) posūkio kampo didumą.

25
311
, cos α = 313
? Atsakymą
❷ Ar egzistuoja toks kampas α, kurio sin α = 313

paaiškink.

❸ Apskaičiuok kraštinės, pažymėtos x, ilgį dešimtųjų tikslumu:
a)

b)

❹ Trikampio ABC kampo C didumas 60°, o AB = AC + 2 = BC – 1.
Apskaičiuok trikampio plotą.

❺ Į 8 cm spindulio apskritimą įbrėžtas lygiašonis trikampis, kurio kampo
prieš pagrindą didumas 45°. Apskaičiuok šio trikampio pagrindo ilgį.

❻ Į apskritimą, kurio spindulio ilgis 6 cm, įbrėžtas trikampis. Trikampio

dviejų kraštinių ilgiai yra 8 cm ir 10 cm. Apskaičiuok šio trikampio
plotą 1 cm2 tikslumu. Į kokio ilgio atkarpas (0,1 cm tikslumu) šio trikampio pusiaukampinė dalija ilgiausią kraštinę?

❼ Ant kalvos stovi 25 m aukščio bokštas. Nuo jo

viršūnės nutiestas 100 m ilgio lyninis kelias. Iš
taško, kuriame įtvirtintas lynas, bokšto viršūnė matoma 45° kampu (žr. pav.). Kokiu kampu
(1° tikslumu) iš lyno įtvirtinimo taško matoma
kalvos viršūnė?
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AR PRIIMSI IŠŠŪKĮ?
❶ Lygiašonės trapecijos ABCD kampas A prie ilgesniojo pagrindo AB lygus 60°.

DE – trapecijos aukštinė, nubrėžta į ilgesnįjį pagrindą. Atkarpa CE ir trapecijos įstrižainė susikerta taške O; DO : OB = 3 : 4. Apskaičiuok BD : CD.

❷ Apskritimo stygos AC ilgis 12 cm, stygos BC ilgis 4

3 cm, o centrinio kampo
BOC didumas 60°. Apskaičiuok trikampio ABC plotą.

❸ ABCD – stačiakampis, AD = 12, AB = 6. Lygiakraščio trikampio AED kraštinės AE ir ED kerta stačiakampio kraštinę BC atitinkamai taškuose G ir F.
Apskaičiuok į trikampį EGF įbrėžto apskritimo spindulio ilgį.

❹ ABCD – stačiakampis. Lygiakraščio trikampio AED kraštinės AE ir ED kerta
stačiakampio kraštinę BC atitinkamai taškuose G ir F. Koks turi būti stačiakampio kraštinių AB ir AD kraštinių ilgių santykis, kad į trapeciją AGFD
būtų galima įbrėžti apskritimą?

❺ Dideliame

lygiakraščio trikampio formos žemės sklype nutarta pastatyti
namą ir nuo jo statmenai į kiekvieną sklypo kraštą nutiesti po tiesų taką.
Kur reikia statyti namą, kad visų trijų takų ilgių suma būtų mažiausia?

❻ Trikampio ABC kraštinių ilgiai žymimi BC = a, AC = b, AB = c, o kampų A

ir B didumai tenkina sąlygą 3∠ A + 2∠ B = 180°. Įrodyk, kad a2 + bc – c2 = 0.

❼ Įbrėžto į trikampį apskritimo spindulio ilgis lygus 1, o to trikampio kraštinių
ilgiai – sveikieji skaičiai. Įrodyk, kad tie skaičiai yra 3, 4 ir 5.

❽ Trikampyje ABC, kurio kampai α, β = 60° ir γ, nubrėžtos pusiaukampinės
AD ir CE. Jos susikerta taške O. Įrodyk, kad OD = OE.

❾ Plokštumoje nubraižytas kvadratas, kurio kraštinės ilgis a. Pasukus šį kvadratą 30° kampu apie kurią nors jo viršūnę, gaunamas kitas kvadratas. Apskaičiuok keturkampio, ribojančio bendrąją kvadratų dalį, perimetrą.

❿ Apskritimas liečia dvi trikampio kraštines ir dvi jo pusiaukraštines. Įrodyk,
kad šis trikampis yra lygiašonis.

⓫ Taisyklingojo trikampio kraštinės ilgis lygus a. Nubrėžtas apskritimas, kurio

centras sutampa su trikampio centru, o spindulio ilgis yra a3   . Apskaičiuok už
apskritimo esančių trikampio dalių plotą.

⓬ Apskritimo spindulio ilgis lygus R. Iš taško A, esančio šalia skritulio, kurį
riboja apskritimas, nubrėžtos dvi kirstinės: viena eina per centrą, o kitos atstumas iki centro lygus R2   . Apskaičiuok tarp kirstinių esančios skritulio dalies
plotą.
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KARTOJIMO UŽDAVINIAI
I dalis. Pasirink, tavo nuomone, teisingą atsakymą.

❶2

+ 2101
4101

101

=

A 2–101;

B 2–100;

C 1;

D 2101.

❷ Skaičių 360, išskaidytą pirminiais daugikliais, užrašome taip: ambncr. Apskaičiuok a + b + c – mnr.

A4

B6

C8

D 11

❸ Lygiakraščio trikampio aukštinės ilgis lygus 4. Apskaičiuok apibrėžto apie šį
trikampį apskritimo spindulio ilgį.
A 83

B 8 33

C 43

D 4 33

❹ Lukas 40 mylių dviračiu nuvažiavo per 5 valandas, o grįžo atgal per 4 valandas. Koks yra visos kelionės vidutinis greitis myliomis per valandą?
A 20
9

B 40
9

C 92

D 80
9

❺ Skaičiai v, w, x, y ir z yra iš eilės einantys nelyginiai sveikieji skaičiai (nebūtinai čia nurodyta tvarka). Yra žinoma, kad x – 4 = z, y + 6 = x ir w > v. Kurios
nelygybės gali būti teisingos?
Ay<x<v<z<w
Cy<v<x<z<w

Bv<z<y<x<w
Dy<z<v<x<w

❻ Jei a < b < c, tai kuris iš pateiktų reiškinių yra neigiamas?
A (c – b)3

B (a – b)2

C ab –– cc

D (a – b)(c – b)

II dalis. Išspręsk uždavinius.

❼ Skaičius x yra skaičių 2, 3 ir 8 mažiausiasis bendrasis kartotinis. Koks mažiausias triženklis skaičius dalijasi iš skaičiaus x?

❽ Iš žodžio GĖRIS raidžių atsitiktinai parenkamos trys raidės ir sudaromas
raidžių rinkinys. Kokia tikimybė, kad jis prasidės balse, o baigsis priebalse?

❾ Jei x = –3, tai –(–(–(–x + 2))) = ?
❿ Apskaičiuok c – r, kai 12(m + n)(c – r) = 72 ir 3(m + n) = 9.
⓫ Stačiojo trikampio ABC (∠ C = 90°) aukštinė CD dalija įžambinę į 9 cm ir
4 cm ilgio atkarpas (žr. pav.). Apskaičiuok CD ilgį.

⓬ Apskaičiuok 3(a + b), jei 3a = 4b ir b = 1,25.
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Planimetrija

⓭ Akmuo buvo mestas aukštyn iš bokšto viršūnės. Akmens pakilimo aukštis

h (metrais) nuo Žemės paviršiaus, praėjus laikui t (sekundėmis) nuo metimo
momento, apskaičiuojamas pagal formulę h(t) = –16t2 + 64t + 32. 80 metrų
aukštyje akmuo buvo du kartus – kildamas ir leisdamasis. Kiek sekundžių
skiria šiuos du momentus?

⓮ Statinėje telpa 12 kibirų vandens. Prie namo stovi 5 tokios statinės. Viena

pilna vandens, į dvi jo įpilta po 6 kibirus, į kitas dvi – po 8 kibirus. Kiek
kibirų vandens dar reikia įpilti, kad visos statinės būtų pilnos?

⓯ Penkių skirtingų dviženklių skaičių aritmetinis vidurkis lygus 20. Koks gali
būti didžiausias skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio iš šių skaičių?

⓰ Lentelėje pateiktas mokyklos mokinių skaičius:
Klasių skaičius
Mokinių skaičius klasėje

2
30

3
26

3
29

5
27

1
32

Kiek vidutiniškai mokinių mokosi vienoje klasėje?

⓱ Jei iš pirmosios lentynos 15 knygų perdėtume į antrąją, tai abiejose lentynose

jų būtų po lygiai. Jei iš antrosios lentynos 15 knygų perdėtume į pirmąją, tai
pirmojoje jų būtų 3 kartus daugiau negu antrojoje. Kiek knygų yra kiekvienoje lentynoje?
2x – 3y = 1,
⓲ Išspręsk tiesinių lygčių sistemą 5x + 2y = 12.

⓳ Akvariumo ilgis 8 dm, plotis 110 cm. Įmetus akmenį į akvariumą, vanduo
jame pakilo 5 cm. Apskaičiuok akmens tūrį.

⓴ Nubraižyk funkcijos f(x) = x2 – 2x – 8 grafiką. Su kuria x reikšme funkcija
įgyja mažiausią reikšmę?

 Lygties x2 – 11x + q = 0 vienas sprendinys lygus 5. Apskaičiuok kitą sprendinį
ir koeficientą q.

 Dviejose parduotuvėse „Skanučių“ ledų porcija kainavo vienodai. Savaitgalį

pirmoji parduotuvė šiems ledams suteikė 30 % nuolaidą, o antroji paskelbė
akciją „Tris porcijas perki, ketvirtą gauni nemokamai“. Kotryna nori nusipirkti 8 porcijas ledų. Kurioje parduotuvėje jai apsimoka pirkti? Kiek procentų, pritaikius nuolaidą, atpigo ledai antrojoje parduotuvėje?

 Kiek gramų cukraus ir kiek gramų vandens reikia paimti, norint gauti 3 kilogramus 40 % cukraus sirupo?

 Metami du standartiniai lošimo kauleliai – baltas ir raudonas – ir žiūrima,
kiek akučių iškrito. Apskaičiuok tikimybę, kad balto kaulelio iškritusių akučių skaičius yra pirminis, o raudono – sudėtinis.

 Durys atsirakina tam tikra tvarka paspaudus tris skaitmenimis pažymėtus
mygtukus. Kokia tikimybė, kad kodas bus atspėtas pirmuoju bandymu, jei:
a) visi skaitmenys yra skirtingi;
b) visi skaitmenys yra nelyginiai ir skirtingi;
c) visi skaitmenys yra nelyginiai, bet nebūtinai skirtingi?

 Kūgio aukštinės ir sudaromosios ilgių santykis 4 : 5, o pagrindo spindulio
ilgis 12 cm. Apskaičiuok kūgio paviršiaus plotą.
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Kaip apskaičiuoti Žemės spindulio ilgį?
Ar žinai, kokio ilgio yra Žemės spindulys? Kaip jį galima apskaičiuoti?
Pirmasis žmogus, atlikęs šiuos skaičiavimus, buvo senovės Graĩkijos
matematikas ir astronomas Eratostenas (Eratosthenēs, 276–194 pr. Kr.).
Jis skaičiavo stebėdamas Saulę ir šešėlių ilgius tą pačią metų dieną skirtinguose Egìpto miestuose.
Panašiu būdu tiksliau apskaičiuoti būtų galima ir šiomis dienomis.
Padarę prielaidą, kad Žemė yra rutulio formos, Žemės spindulio ilgį galėtume sužinoti ir taip (žr. pav.):
1) apskaičiuoti AC ir BD ilgius;
2) išmatuoti kampus ACD ir BDC;
3) trikampiui OCD pritaikyti sinusų teoremą:
OD
sin α

OC
= sin
,
β

R + h2
sin α

= Rsin+ hβ1 ,

R sin β + h2 sin β = R sin α + h1 sin α,
α – h2 sin β
.
R = h1 sin
sin β – sin α

Jeigu h1 = h2, tai α = β ir trikampis OCD yra lygiašonis, E – atkarpos
CD = a vidurio taškas. Tada
cos α =

CE
CO

=

a
2 ,
R + h1

1 cos α
R = a –22h
.
cos α

Žemės spindulio ilgį būtų galima apskaičiuoti ir atliekant bandymą
mokyklos stadione, pavyzdžiui, tarp dviejų stulpų, kurių kiekvieno
aukštis 2 m, ištempiant 100 m ilgio virvę ir išmatuojant kampą tarp
virvės ir stulpo. Šio kampo didumas turėtų būti α ≈ 89,99955034°. Tai
nustatyti būtų gana sudėtinga. Šiuo būdu apskaičiuotas Žemės spindulio
ilgis būtų apytiksliai lygus 6371 km.

Užduotys
❶ Tarkime, kad tau reikia išmatuoti namo aukštį neužlipant ant sto-

go. Sugalvok, kaip tai padaryti, ir pagrįsk savo planą matematiniais
faktais.

❷ Sugalvok ir pagrįsk matematiškai, kaip reikėtų išmatuoti upės plotį
jos neperplaukiant.

❸ Futbolo vartų plotis 7,32 m. Futbolininkas stovi 50 m atstumu nuo

vartų. Kokiu kampu jis gali spirti kamuolį, kad pataikytų į vartus?
Patyrinėk, kaip kinta šis kampas keičiantis futbolininko padėčiai
futbolo aikštėje.
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