Jauno matemātiķu konkurss
2018./2019. mācību gads
3. kārtas uzdevumi
1. Pēc iespējas vairāk skaitļu
Iegūsti pēc iespējas vairāk dažādus naturālus skaitļus no 1 līdz 50, izmantojot skaitļa 2019 ciparus (katru tieši
vienu reizi) un darbību zīmes «+», «−», «∙», «:». Drīkst izmantot arī iekavas, veikt kāpināšanu un veidot gan
viencipara, gan divciparu, gan trīsciparu skaitļus. Piemēram, 2 + 9 + 1 + 0 = 12.
2. Vienādas figūras
Vai 1. att. doto figūru var sagriezt trīs vienādās figūrās?
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3. Ceļojums pa kuba šķautnēm
Dots kubs, kura virsotnes apzīmētas ar burtiem, kā parādīts 2. att.. Par maršrutu sauksim šķautņu virknīti,
kurā šķautnes neatkārtojas (virsotnes var atkārtoties) un par maršruta garumu – šķautņu skaitu šajā virknītē.
Piemēram, 𝐴𝐵𝐹𝐸 ir maršruts, kura garums ir 3, 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴𝐸 ir maršruts, kura garums ir 5, bet 𝐴𝐵𝐶𝐵 nav
maršruts.
a) Uzraksti visus maršrutus no virsotnes 𝐴 uz virsotni 𝐺, kuru garums ir 3.
b) Atrodi vienu maršrutu no virsotnes 𝐴 uz virsotni 𝐷, kura garums ir 9.
c) Uz kurām virsotnēm var nokļūt no virsotnes 𝐴, ejot pa maršrutu, kura garums ir 3?
d) Vai no virsotnes 𝐴, ejot pa maršrutu, kura garums ir pāra skaitlis, var nokļūt virsotnē 𝐸?
4. Eglītes rotāšana
Ziemassvētku rītā Katrīna priecīgi satraukta ieskrēja istabā sasveicināties ar kuplo, smaržīgo eglīti. Tētis atnesa
trīs eglīšu mantiņu kastes, kurās bija Ziemassvētku vecīši, briedīši un zvaigznītes. Katrīna tūlīt pat gribēja sākt
eglītes rotāšanu, bet tētis ierosināja: “Vispirms atrisināsim uzdevumu! Ziemassvētku vecīšu, briedīšu un
zvaigznīšu skaits ir vienāds. Katrā kastē ir visu trīs veidu mantiņas un katrā kastē to kopumā ir 11. Ir zināms,
ja no pirmās kastes izņem jebkuras sešas mantiņas, tad noteikti būs izņemts vismaz viens Ziemassvētku
vecītis. Ja no otrās kastes izņem jebkuras piecas mantiņas, tad noteikti būs izņemts vismaz viens briedītis. Ja
no trešās kastes izņem jebkuras astoņas mantiņas, tad noteikti būs izņemta vismaz viena zvaigznīte. Kādu
vismazāko mantiņu skaitu no vienas kastes jāizņem, lai noteikti būtu izņemtas vismaz divas dažādas
mantiņas?” Katrīna ķērās pie zīmuļa un papīra un drīz vien atbilde viņai bija rokā. Atrisini arī Tu šo uzdevumu!
5. Hildas izveidotais skaitlis
Hilda uzrakstīja piecciparu skaitli, kuram visi cipari ir dažādi. Pēc tam no šiem pašiem cipariem viņa izveidoja
visus iespējamos trīsciparu skaitļus (trīsciparu skaitļa visi cipari ir dažādi). Saskaitot visus šos trīsciparu
skaitļus, viņa ieguva sākotnējo piecciparu skaitli. Kāds var būt Hildas uzrakstītais piecciparu skaitlis?
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