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Uzdevumi
1. Zaķēna grozā smaržoja 66 silti pīrādziņi, kurus ātri vien saoda Lapsa un Vilks. Viņi
noķēra Zaķēnu, un Lapsa viņam pieprasīja: “Sadali visus 66 pīrādziņus mums ar Vilku
tā, lai viņam ir tieši 3 reizes vairāk pīrādziņu nekā man, citādi mēs tevi apēdīsim!” Kā
klājās Zaķēnam?
2. Laupītāju guvums bija 1000 zelta monētas. Kapteinis Āķis paņēma 4 reizes vairāk
monētu nekā atstāja citiem. Laupītāji sakāvās un tikai diviem no tiem izdevās sadalīt
guvumu – Ātrais dabūja par 24 monētām vairāk nekā Klibais. Cik monētu dabūja katrs
no laupītājiem?
3. Kapteinim Āķim bija ļoti smalks sienas pulkstenis, kurš iezvanīja katrus stundu.
Pulksten četros norīta tas nozvanīja četras reizes 12 sekundēs. Cik sekundēs pulkstenis
nozvanīs 9 no rīta?
4. Kapteinim Āķim bija divas kastītes. Vienā kastītē bija viens zelta stienis un 2 sudraba
stieņi, bet otrajā bija 2 zelta stieņi un viens sudraba stienis. Uz abām kastītēm bija
uzrakstīts stieņu kopējais svars. Uz pirmās kastītes 1650 gramu, bet uz otras 1950
gramu. Kā kapteinis var zināt, cik sver stieņi , nelietojot svarus, ja zelta stieņi vienādi
un sudraba stieņi vienādi?
5. Anna, Pēteris un Raitis brauca vilcienā no Rīgas uz Daugavpili. Anna un Pēteris stacijā
bija nopirkuši vienādas mazas smalkmaizītes, bet Raitis nepaspēja neko nopirkt. Anna
iztērēja 1,5 eiro, bet Pēteris – 2 eiro. Vilcienā Anna un Pēteris padalījās ar Raiti. Anna
un Pēteris apēda vienādu skaitu maizīšu, bet Raitis apēda divreiz mazāk maizīšu kā
Pēteris. Daugavpils stacijā Raitis draugiem atdeva 70 centus. Kā Annai un Pēterim šī
nauda jāsadala?
6. Zooloģiskā dārza divos terārijos bija izmitinātas kopumā 200 divu veidu skudras –
sarkanās un dzeltenās. Nelaimīgas sagadīšanās dēļ, no terārijiem izmuka 78 dzeltenās
un 86 sarkanās skudras. Cik sākotnēji bija sarkano un dzelteno skudru, ja abos terārijos
pēc atgadījuma palika vienāds skaits skudru?
7. Anna, Pēteris un Raitis sacentās uzdevumu risināšanā. Pēteris bija atrisinājis 2 reizes
vairāk aritmētikas uzdevumus nekā Anna un 3 reizes mazāk ģeometrijas uzdevumu kā
Raitis. Savukārt Raitis bija atrisinājis divas reizes mazāk aritmētikas uzdevumu nekā
Anna un par vienu ģeometrijas uzdevumu vairāk nekā Anna. Aritmētikas uzdevumus
Anna atrisināja par vienu vairāk kā ģeometrijas uzdevumus Cik uzdevumu katrs
atrisināja, ja kopumā bērni atrisināja 34 uzdevumus?
8. Anna un draugi bija ekskursijā uz Ķemeru purvu. Viena no laipām bija izveidota
sekojošā veidā – 5 metru gari dēļi bija izvietoti cits aiz cita tā, ka katrs nākamais dēlis
bija uzbīdīts par 10 cm uz iepriekšējā dēļa. Cik daudz dēļu bija izlikts, ja takas garums
bija 1,7 km un laipa bija divu dēļu platumā?

Ķemeru tīrelis ir viens no Latvijas lielākajiem purviem (6192 ha), tajā ir liels skaits
purva ezeriņu un akaču.
Ķemeru tīreļa laipa ir būvēta no koka dēļiem. Tās kopējais garums ir 3,4 km. Taku
veido divi apļi, kas izvietoti līdzīgi kā astotniekā. Līdz ar to ir iespēja izvēlēties tuvāko,
"mazo" apli 1,4 km, vai iet visu maršrutu pilnībā - 3,4 km. Lielākajā aplī ir izbūvēts
skatu tornis.

