
LOGARITEMSKA FUNKCIJA - premiki in raztegi 
 

V tej vaji ponovimo premike in raztege logaritemske funkcije. Izvedemo jo, ko dijaki že znajo narisati 

nekaj osnovnih grafov logaritemskih funkcij. Ker naj bi ukaze v Derivu že poznali, so ti navedeni le na 

začetku. Učiteljev uvod je kljub temu potreben, kajti log x v Derivu ni desetiški logaritem, kot smo 

vajeni.  

 

Logaritemsko funkcijo z osnovo a zapišemo z ukazom log(x, a), logaritemsko funkcijo z osnovo e  pa 

z ukazom log x ali ln x. 

Samo vajo lahko izvedemo v različnih oblikah glede na razpoložljiv čas in glede na to, kako dobro 

dijaki poznajo program DERIVE. V prvi obliki dijaki opazujejo učiteljevo demonstracijo in sodelujejo  

s svojimi predlogi. Če pa so dijaki že bolj vešči rokovanja s programom DERIVE, učne liste 

izpolnjujejo sami, bodisi pri pouku ali kot domače delo. Seveda moramo v naslednjih urah njihove 

ugotovitve skupno pregledati. 

Naloge: 

 

1.) Narišite družino funkcij  )ln()( axxf  za a = -1, 0, 1, ..., 5.  

 

- Kakšen je pomen parametra a? Kakšno transformacijo predstavlja v tej družini?  
 

a predstavlja premik po abscisni osi Če je a pozitivno število, je to premik v desno, če je a 

negativno število, je premik v levo. 

- Na sliki ob vsaki krivulji označite, kolikšen je a, in če je mogoče, sliko natisnite na tiskalnik. 

Kako z Derivom 

narišemo graf 

funkcije f(x) = log x ? 

Enostavno: Author, 

Expression, log x, 

OK, Plot, Plot 

 

Ste prepričani, da ste 

narisali graf 

logaritemske funkcije z 

osnovo 10 ? 

 

Seveda

. Zdi se mi, da bo 

nekaj narobe. 
Ne. Če pogledamo  

točko z ordinato 1 

na 

krivulji,…. 

Mislim, da je to graf 

funkcije ln x. 

 



 

 

2.) Narišite družino funkcij xaxf 5log)(   za a = -1, 0, 1, ..., 5. 

 

- Kakšna transformacija je predstavljena? 

 

Razteg s faktorjem a po ordinatni osi. 

 

- Na sliki ob vsaki krivulji označite vrednost parametra a. 

 

 

 
 

3.) Narišite družino funkcij xxf alog)(   za a = -1, 0, 1, ..., 5. 

 

- Zapišite svoje pripombe, opažanja: 



Dijaki naj bi opazili, da funkcije ne bo mogoče narisati, saj osnova ne sme biti negativna ali 

enaka ena. Če vnesemo dane podatke v DERIVE, nam po poenostavljanju izpiše naslednje: 

 

 

- Narišite sliko. 

Slike DERIVE seveda ne nariše. 

 

- Izberite drugačen interval za parameter a  in ponovno narišite družino funkcij.  Na sliki označite 

vrednosti parametra a. 

 

 

 

- Kakšna je transformacija?              

Razteg funkcije ln x s faktorjem
lna

1
po ordinatni osi.  

 

 

4.) Narišite grafa funkcij  2
1 log)( xxf  in xxf log2)(2  .  



 

 

Kaj  opazite? Utemeljite: 

 

Po pravilih za računanje logaritmov je res xx log2log 2  , vendar funkciji nista enaki. 

Razlikujeta se v  definicijskem območju. Definicijsko območje prve funkcije so vsa realna 

števila razen ničle, definicijsko območje druge so pozitivna realna števila. Grafa obeh funkcij 

se ujemata pri pozitivnih vrednostih x. 

5.) Narišite grafa funkcij xxg 2log)( 21   in x
xg 2log

2 2)(  .  

 

 

 



Kaj  opazite? Utemeljite: 

 

Prva funkcija je definirana za vsa realna števila, druga le za pozitivna realna števila. Graf 

prve funkcije je premica y = x. Graf druge funkcije se pri pozitivnih x ujema z grafom prve 

funkcije. 

 


