
Hei, 3.un 4.klašu matemātiķi 2019./20.māc.gadā 
II un III kārtas uzdevumu atrisinājumi. 

 
II  kārtas atris. 

1)  Anna uzrakstīja divciparu skaitli, Oskars – trīsciparu skaitli, kuru pierakstā 
izmantoti visi dažādie nepāra cipari. Jana aprēķināja abu skaitļu starpību. 
Kādu lielāko un kādu mazāko rezultātu varēja iegūt Jana? 
Atr. Lielākā starpība 975 – 13 = 962;  
       mazākā starpība 135 – 97 = 38. 

2) No skaitļa 3 var iegūt skaitli 1,  veicot divu veidu pārveidojumus: 
a) reizinot to ar 3 vai  
b) nodzēšot pēdējo ciparu, 
Parādi, kā ar šādiem pārveidojumiem  no skaitļa 7 var iegūt skaitli 9! 

Atr. Piem. 7∙3 =21→2→2∙3 =6→6∙3 =18→1→1∙3 = 3→3∙3 =9 
3) Rita, Vita un Lita ir trīnītes (piedzimušas vienā dienā). Māsa Zita ir 4 gadus 

vecāka. Kurš no sekojošiem skaitļiem var būt visu 4 bērnu vecumu summa 
A) 12;    B)  15;   C)   19;   D) 21 gads? Cik gadu bērniem? 

Atr.        Var pieņemt bērnu vecumus:   
1 + 1+ 1+1 +5 = 9 gadi; neder. 
2 + 2 + 2 + 2 +6 = 12 gadi; der 
3 + 3 + 3 + 7 = 16 gadi; neder 
4 + 4 + 4 + 8 = 20 gadi; neder 
5 + 5 + 5 + 9 =24 gadi; neder 

Var arī spriest, ka gadu skaits ir vai nu pāra skaitļi vai nepāra skaitļi, un to 
summa var būt tikai pāra skaitlis , tātad 12 gadi. 

4) Skaitļi 1;  5;  8;  9;  10;  12;  15  jāsadala grupās (divās vai vairākās), lai skaitļu 
summas visās grupās būtu vienādas. Cik veidos vari izpildīt uzdevumu? 
Atr. Skaitļu summa 1+ 5 + 8 + 9 + 10 + 12 + 15 = 60.  
To var sadalīt 2 grupās pa 30; tātad 15 + 5 +10 un 12 +8 + 9 +1 
 vai 3 grupās pa 20; tātad 15 +5;     12 + 8    un   10 +9 + 1 
4 grupās pa 15 nevar sadalīt, jo 15 var dabūt tikai no 15 un 10 +5. 

5) Jānis no sērkociņiem veidoja figūras. Sākumā izveidoja vienu kvadrātu, tad 
pielika klāt sērkociņus, lai veidotos 3 kvadrāti, pēc tam 6 kvadrāti un tā tālāk. 
Vēro, cik sērkociņu jāpieliek klāt katrā reizē! Cik sērkociņu Jānim vajadzēja 
10. figūras salikšanai? 

 

Atr. 1.figūra salikta no 4 sērkociņiem, 2.figūru iegūst pieliekot 6 
sērkociņus, 3.figūru iegūst, 2. fig. pieliekot 8 sērkociņus u.t.t.10.figūras 
salikšanai vajadzēs 130 sērkociņus.  Jārēķina katra darbība atsevišķi:  
1)4;   2) 4 + 6 = 10; 3) 10 +8=18; 4) 18+ 10=28; 5) 28 +12=30; … līdz 
10.figūrai. 

 
 

III  kārtas atris. 
1)  Annai ir 9 kartītes. Uz katras kartītes uzrakstīts viens cipars no 1 līdz 9. Cik 

un kādus divciparu pāra skaitļus Anna var salikt  ar šīm kartītēm? Skaitļi nav 
jāsaliek vienlaicīgi. 
Atr. Ir 9 desmiti un katrā desmitā ir 4 pāra skaitļi (jo nav cipars 
0). Nav divi vienādi cipari. 22, 44, 66, 88 nevar salikt. Anna var 
salikt 4 x 9 – 4 =32 skaitļus. 

2) Elektrības skaitītājs pašlaik rāda 0 6 7 8 5 9, kur visi cipari ir dažādi. Kāds būs 
nākamais skaitītāja rādījums, kur arī visi cipari būs dažādi? 
Atr. 067859 nākamais būs  067891 

3) Kā, izmantojot četrlitru un pieclitru kannas, no krāna spainī var ieliet tieši 3 
litrus ūdens?  
Atr.1) 2 reizes ielej spainī pa 4 litriem, pēc tam no spaiņa izlej 5 
litrus 5 litru kannā. Spainī paliks 3 litri ūdens.                                
2)Pielej 5 litru kannu un no tās atlej 4 litrus ūdens 4 litru kannā. 
Atlikušo 1 litru lej spainī. Tā dara vēl 2 reizes un spainī būs 3 litri 
ūdens 

4) Tev jānopērk audums, lai varētu pašūt 2m 50 cm garu un 1m 60cm platu 
palagu. Veikalā ir 80cm plats audums. Cik daudz auduma tu pirksi un cik par 
to būs jāmaksā, ja 1m auduma maksā 2 eiro? 
Atr. Lai dabūtu 1m 60cm platu palagu, jāsašuj kopā 2 auduma 
gabali. Katram auduma gabalam jābūt 2m 50cm gariem. Jāpērk 
5m auduma, kas maksā 10 eiro. 

5) Uzzīmē riņķa līniju un trijstūri tā, lai tiem būtu 
a) 0; b) 1; c) 2; d) 3; e) 4; f) 5;  g) 6 kopēji punkti! Atceries, ka zīmējot jālieto 

cirkulis un lineāls! 
Šo uzdevumu visi bija izpildījuši pareizi, tikai pie katra zīmējuma jāpieraksta 
paskaidrojums, kas tur zīmēts 
 
 


