
                                  5.klase 

 

                                  3.kārta 
                                                                 1.uzdevums. 

Uz kalkulatora izpildi darbības, to apgriez un nolasi un pieraksti rezultātu! 

1) 47×5×11×2 ; 

2) 218+26×134 ; 

3) 198×197-3×423 ; 

4) 119×3×16 ; 

5) 73×14+41×37+22×179 - 570 . 

 
2.uzdevums. 

Kas tā par spēli? 

 

1.Spēles rašanās laiks -1972.gads 

2. Tās autors-arhitekts. 

3. Augstskolas pasniedzējs. 

4. Ja to spēlēsi bez sistēmas, tad, lai sasniegtu mērķi, būs nepieciešams miljoniem gadu. 

5. Tā ārējais izskats ir regulārs daudzskaldnis. 

6. Spēle sastāv no 27 vienādiem  sešu krāsu kubiņiem. 

8. Spēlei ir autora vārds 

 

3.uzdevums. 

Izvēlies pareizo atbildi: 
 1.Kādi mēdz būt mūsdienu fotoaparāti? 

A) ciparu; 

B) skaitļu; 

C) formulu; 

D) logaritmiskie. 

 2. Kādi auto eksistē? 

A) ciparu; 

B) skaitļu; 

C) formulu; 

D) logaritmiskie.   
 

 3.Kādus skaitļus izmanto skaitīšanai? 

A) dabiskos; 

B) naturālos; 

C) mākslīgos; 

D) īstos. 
 

 4.Cik dalītāju pirmskaitlim? 

A) 1; 

B) 2; 

C) 3; 

D) daudz. 
 

 5.Cik reižu palielināsies divciparu skaitlis, ja tam labajā pusē pierakstīs tādu pašu skaitli? 

A) 10 reizes; 

B) 11 reizes; 

C) 100 reizes; 

D) 101 reizi 
 

 

 

4. uzdevums 

Ziemassvētkos pie vecmāmiņas ciemojās 15 mazbērnu. Mazmeitu skaits ir tieši puse no mazdēlu skaita. 

Cik mazmeitu un mazdēlu vecmāmiņai? 
 

 

5.uzdevums 

Atrast skaitli, kas, dalot ar 2, dod atlikumu 1; dalot ar 3, dod atlikumu 2, dalot ar 4, dod atlikumu 3, 

dalot ar 5, dod atlikumu 4; dalot ar 6, dod atlikumu 5, bet ar 7 dalās bez atlikuma. 

 



6.uzdevums. 

 
Ierakstīt tukšajos aplīšos skaitļus no 1 līdz 9,  

lai katru  četru apļu skaitļu summa būtu 20 

 
7. uzdevums. 

Pie kvadrātveida šķūnīša, kura mala 4 m, stūra piesieta kaza 6 m garā saitē. Parādīt zīmējumā, kādā 

laukumā kaza var ganīties. 

 
8.uzdevums. 

 

 

 

 

 

Karlsons vēlas pacienāt savus draugus ar apaļu 

kūku. Kādu lielāko skaitu kūkas gabaliņu var 

iegūt, ja veic trīs griezienus? 

 

 (daļu skaits lielāks par 6) 

9.uzdevums 

Ierakstiet trūkstošos skaitļus! 

  

  

 
 

 

 

  

 

 

                          10.uzdevums 
Kamēr klases meitenes grieza no papīra  sniegpārsliņas, Tedis pārlocīja kvadrātveida lapu uz pusēm, pēc tam 

vēlreiz un vēlreiz. Tā centrā, kas sanāca , viņš  izgrieza  caurumu, bet pēc tam atkal atlocīja papīra lapu. Cik 

caurumu zēns ieraudzīja? 

 
Par katru uzdevumu 5 punkti. 

 

3. kārtas atrisinājumu iesniegšanas pēdējā diena 16. decembris 
 

 
 

 


