
Acudimos as páxinas web seguentes para o seu estudo: 

http://descartes.cnice.mecd.es/Analisis/Funcion_exponencial/la_funcion_exponencial.htm 

A FUNCIÓN EXPOÑENCIAL 

 Práctica na aula de informática 

Instruccións previas para os alumnos. 

    A maneira de desenvolver esta actividade será dobre: no teu caderno de clase e no computador. 

    Avanza pola pantalla utilizando o cursor situado na parte lateral dereita, lendo o desenvolvemento da 

actividade. Cando se che expoña un exercicio indica no teu caderno o seu número e as consecuencias 

obtidas. 

    Cando a actividade se che expoña exercicios para que os resolvas no teu caderno aparecerán en cor 

verde, mentras que se os exercicios son para resolvelos no teu computador aparecerán en cor vermello. 

    Espero que estos exercicios (10 prácticas) axúdenche a entender mellor a función expoñencial. 

 

A función expoñencial no mundo que nos rodea. 

       As amebas (busca nun diccionario información sobre elas) seres unicelulares, reprodúcense 

parténdose en dous, fenómeno coñecido como bipartición. 

    A bipartición se produce máis ou menos rápido según as condicións do medio no que se atopen.  

    1ª Práctica. Supoñamos que inicialmente temos unha soa ameba e que a bipartición se produce cada 

hora, calcula o número de amebas que se van reproducindo e completa esta táboa: 

Tempo en 

horas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amebas                     

    O exemplo plantexado é un caso de comportamento asimilable á función expoñencial. 

 

Crecemento dunha poboacion. 

    Imaxino que unha vez construida a táboa chegarias á conclusión de que ao cabo de x horas o número 

total de amebas será de: 

y = 2^x se ao comenzo so había unha ameba. 
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  2ª Práctica. Supoñamos que inicialmente temos 20  amebas e que a bipartición se produce cada hora, 

calcula o número de amebas que se van reproducindo e completa esta táboa: 

Tempo en 

horas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amebas                     

Intenta obter a expresión da nova función. 

   Este é un dos moitos exemplos que poden darse de crecemento dunha poboación. A poboación podía ser 

de persoas, prantas, etc pero a lei de crecemento terá sempre a mesma forma: 

y = k.a^x 

donde o crecemento peculiar de cada poboación ven dado polo valor da constante a. O expoñente x 

indicará a unidade de tempo tida en conta. 

Compara a expresión xeral co teu caso particular. 

 

Xeralización. 

A función y = a^x con a>0 chámase FUNCIÓN EXPOÑENCIAL Nun primeiro momento imos a estudiala 

para valores de a>1. 

3ª Práctica. Inicialmente traballaremos con a = 2 y k=1. 

 Da valores positivos á variable independente x. Observa o comportamento da función. 

A continuación da valores negativos. Observa o  comportamento da función. 

¿A función é crecente ou decrecente?¿Que lle ocorre ao tender x a menos infinito? 

 (gráfica interactiva) 

     Cando manexes suficientemente esta aplicación, cambia o valor de a (eso sí, sempre maior que un) e 

repite o proceso. 

    Finalmente cambia o valor de k (eso sí, sempre positivo), repite e observa as variacións que se 

producen. 

  

4ª Práctica. Compara  esas funcións e anota no teu caderno os seus parecidos e diferenzas.    

 

Desintegración radiactiva. 

       Pero se únicamente estudiásemos os crecementos a nosa actividade estaría incompleta. 



As sustancias radioactivas como o uranio, se desintegran transformándose noutras sustancias e fanno con 

maior ou menor rapidez según da sustancia da que se trate. 

    5ª Práctica. Supoñamos que temos un kilogramo de uranio que se desintegra reducíndose a metade cada 

ano. O resto da sustancia non desaparece senon que se transforma noutra sustancia química distinta. 

Rechea a táboa.  

Tempo en 

anos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Masa de 

uranio 
                    

    O novo exemplo plantexado é tamén un caso de comportamento asimilable á función expoñencial 

aunque algo distinto ao anteriormente visto. 

    Imaxino que non precisarás repetir o proceso anterior para chegar á expresión xeral. 

6º Práctica. Apunta no teu caderno a expresión da nova función. 

 

Xeralización. 

     Imos a estudiala para valores de 0<a<1. 

7ª Práctica. Inicialmente traballaremos con a = 1/2 e k = 1. 

 Da valores positivos á variable independente x. Observa o comportamento da función. 

A continuación da valores negativos. Observa o comportamento da función. 

¿A función é crecente ou decrecente?¿Que lle ocorre ao tender x a máis infinito? 

  (gráfica interactiva) 

    Cando manexes suficientemente esta aplicación, cambia o valor de a (iso se os valores son 

comprendidos entre cero e un) e repite o proceso anterior. 

    Finalmente cambia o valor de k (iso se é, sempre positivo),repite o procedimento e observa as 

variacións que se producen. 

 8ª Práctica. ¿Que ocorre para a = 1?. 

 

Dominio da función expoñencial. 

    Despois de traballar nas dúas esceas, primeiro coa función expoñencial con a>1 e logo con 0<a<1. 

9ª Práctica. ¿Cal é o dominio de devandita función?.¿É o mesmo en ambos os casos?. 



    Recomendoche volver cara atrás no caso de dubida e que varíes os valores de x nas esceas. 

 

Asíntota da función expoñencial. 

    Despois de traballar nas dúas esceas, primeiro coa función expoñencial con a>1 e logo con 0<a<1. 

10ª Práctica. ¿Que ocorre ao achegarse os valores de x ao infinito?.Comproba este fenómeno para distintos 

valores de a con a>1 e con 0<a<1. Se o precisas move cos cursores a posición do eixo vertical para 

observar mellor o fenómeno. 

 (gráfica interactiva) 

Dícese que o eixo OX é unha asíntota horizontal da función 
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ACTIVIDADE  11    A FUNCIÓN LOGARÍTMICA COMO INVERSA DA EXPOÑENCIAL 

                                                

    Sexan  f(x) = 2 e g(x) 

 
  a) Utilizando a calculadora constrúe as seguintes táboas (na de g(x), considera como valores 
     de x os obtidos na táboa anterior para f(x) e como valores de g(x) os x da funcion f(x))  
  

x -2 -1 0 1 2 3 .... x             .... 
f(x)                g(x)               

  
  b) Representa gráficamente as funcións f e g. Á vista das gráficas  
      ¿cales son o dominio e a imaxe de f(x) ? ¿cales son o dominio e a imaxe de g(x) ? 
      ¿ Observas algunha relación entre eles ? ¿ Observas algunha relación entre as gráficas?. 
 

 

 

 As funcións f(x) e g(x) teñen os seus respectivos puntos, simétricos respecto á recta y = 

x, coma poderas comprobar.  
A unha función tal como g(x) chamarémola  función logarítmica de base"2" asociada a  

función expoñencial f(x) da mesma base. 
 

 

As funcións expoñencial e logarítmica dise que son unha inversa da outra. Gráficamente 
obsérvase vendo que son simétricas respecto á recta y = x, coma se ve na escea. 
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