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1. Varim ir 8 monētas, kuru kopīgā summa ir 1.21 eiro. Varis nevar samainīt Irmas vienu
eiro sīkāk, viņš nevar samainīt Roberta 50 centus sīkāk, viņš nevar samainīt Ilzes 20
centus sīkāk, nevar arī samainīt sīkāk ne 10, ne 5 centus. Kādas monētas ir Varim?
2. Latviešu valodas skolotājs uzrakstīja uz tāfeles alfabēta burtus: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,
k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, z. Skolotājs teica, lai bērni no šiem burtiem izveido vārdu.
Par katru vārda burtu viņš dos atbilstošu skaitu santīmu, bet maksās tikai par tādu
vārdu, kura “cena” būs lielāka par vienu eiro. Burts a maksās 1 centu, b – divus, c – 3,
….. Izveido arī tu šādu vārdu, kas maksātu vairāk par 1 eiro!
3. Ansītis raganas mājiņā atrada 4 kastes ar zelta monētām. Pirmajā kastē bija par 4
monētām vairāk nekā otrajā. Otrajā kastē bija par 1 monētu mazāk nekā trešajā. Bet
ceturtajā kastē bija divas reizes vairāk monētu nekā otrajā. Ansītis saskaitīja 70
monētas kopumā. Cik monētu bija katrā kastē?
4. Ir divas 1 centa monētas un divas 2 centu monētas un divas 5 centu monētas un divas
10 centu monētas. Tās saliktas rindā šādi: starp abām 1 centa monētām ir viena cita
monēta. Starp abām 2 centu monētām ir 2 monētas, bet starp 5 centu monētām ir 3 citas
monētas, starp 10 centu monētām ir 4 citas monētas. Atrodi šo sakārtojumu! Vai vari
izveidot līdzīgu sakārtojumu, ja ir arī divas 20 centu monētas?
5. Uz galda rindā saliktas vairākas monētas. Trīs ceturtdaļas no tām ir ar ģerboni uz
augšu. Dažas monētas pagrieza otrādi. Tagad ir divas piektās daļas monētu ar ģerboni
uz augšu. Cik monētu ir rindā, ja dažādi pagriezto monētu skaita starpība ir 4 monētas?
6. Meistars Āzītis krāsu veikalā pirka divas otas. Kasieris abu otu cenas sareizināja un
teica, ka jāmaksā 7 eiro un 20 centi. Āzītis sašutis aizrādīja, ka cena ir jāsummē nevis
jāreizina. Kasieris atbildēja, ka nav nekāda starpība – saskaitīt vai reizināt. Cik maksāja
otas?
7. Meistars Ūpis devās uz veikalu pirkt logus mājas remontam. Katra loga cena bija
summa no izmantotā stikla un logu rāmja cenas. Cik maksā 1 dm2 stikla un 1 dm rāmja?
Kura loga cena ir aprēķināta nepareizi?
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