
PRAKTISKĀ SATURA 
UZDEVUMI



TĒMA – Ievilkti un apvilkti daudzstūri.

Riņķis un riņķa līnija.



1. Cik liels ir leņķis starp stundu un minūšu rādītājiem?

a)                                                                     b)



2 .Kas redzams attēlā?

(no ģeometriskā viedokļa)



3. Aprēķināt riteņa diametru!
(Informācija nākamajā slaidā)

http://www.laneks.lv/lv/tyre-calculator/

http://www.riepinators.lv/lv/information/2



A. Riepas platums                                                    A          B    C

Riepas platums milimetros, no vienas sānu 

malas līdz otrai.

B. Profila augstums

Riepas profila augstuma attiecība pret riepas platumu, izteikta 

procentos. Piemēram, ja profila augstums ir 55, tas nozīmē, ka 

riepas augstums ir 55% no riepas platuma.

C. Diska diametrs

Diska diametrs (augstums) collās. 1” =25.4mm



Uzstādāms rotācijas aplis

Rotācijas apļa diametrs ir 3 m.

Rotācijas apli veido astoņi vienādi 
sektori.

4. Aprēķināt katra sektora leņķisko lielumu un laukumu!





5. Ņemot vērā dotos izmērus, aprēķināt, 

cik eiro būvnieki samaksāja par bruģi šajā objektā.

Šķelts bruģakmens rotācijas 

apļiem Cena: 35,-EUR/m2



TĒMA – Prizmas



1.Istabas izmēri ir 6 m, 5 m, 3m. Cik 
tapešu ruļļu vajadzīgs tās sienu 

aplīmēšanai, ja vienā rullī ir 50 cm 
plats un 7 m garš tapetes gabals, bet 

atgriezumu laukums ir vienāds ar logu 
un durvju kopējo laukumu?



2.Sienas mūrēšanai tika izlietoti 10000 ķieģeļi. Aprēķināt šīs 
sienas tilpumu, ja ķieģeļa izmēri ir 25 cm, 12 cm un 6 cm. 

Bet java palielina tilpumu par 15%. 



3.Izdarot nepieciešamos mērījumus, aprēķināt klasē 
esošā gaisa masu, ja gaisa blīvums ir 1,2 kg/m3.



4.Uzbēruma augstums ir 2,8 m, tā platums 
augšējā daļā ir 10,1 m, bet nogāzes slīpuma 
leņķis ir 30 grādi. Aprēķināt uzbērumam 
vajadzīgās grunts tilpumu 1 km garā 
posmā.



5.Dzelzceļa gulšņa garums ir 275 cm. Tā 
šķērsgriezums ir figūra, kas rodas, ja taisnstūrim, 
kura garums ir 26 cm un platums 15 cm, augšpusē 
pievienota vienādsānu trapece, kuras mazākais 
pamats ir 16 cm. Visas figūras augstums ir 18 cm. 
Uz platformas uzkrauti 600 šādi gulšņi. Aprēķināt 
kravas masu, pieņemot, ka koka blīvums ir
0,8 g/cm3.



6. Zīmējumā redzams mākslīgi veidota 
kanāla šķērsgriezums. Tā dibens un sienas 
noklāti ar betonu. Aprēķināt betonētās 
daļas kopējo platību 2 km garumā.



7. Matemātikas konkursā skolēniem tika dots 
uzdevums izgatavot kastīti, kuras augstums ir 8 
cm, bet tās pamata perimetrs ir 24 cm. Uzvar
komanda, kuras kastītes tilpums būs vislielākais. 
Kādiem jābūt kastītes pamata izmēriem, lai
komanda uzvarētu? Cik ir iespējami lielākais
tilpums?



TĒMA – Piramīdas



1.Viena no grandiozākajām senatnes celtnēm ir 
Heopsa piramīda. Tā ir regulāra četrstūra 

piramīda, kuras augstums ir 147 m un pamata 
mala ir 230 m gara. Aprēķināt piramīdas tilpumu 

un sānu virsmas laukumu.

www.earth-tour.ru

http://www.earth-tour.ru/


cherry.lv

2.Teltij ir regulāras četrstūra 
piramīdas forma. Cik 
kvadrātmetru ūdensizturīga 
auduma nepieciešams, lai 
izgatavotu šādas telts virsmu, ja 
pamata malas garums ir 2 m, bet 
telts augstums ir 2,5 m, turklāt 
nepieciešamā rezerve šuvēm ir 
5%.

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0l9_UkJvLAhVsKpoKHYbdCUgQjB0IBg&url=https://cherry.lv/lv/princeses-pils-vigvams-un-citas-spelu-teltis-berniem-lidz&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNHn2ureS7jGj7FY8PGltDgU-MDvBQ&ust=1456771791291759


3.Jumtam ir piramīdas forma, pie 
tam šīs piramīdas pamats ir 
kvadrāts, kura malas garums ir 4,5 
m; jumta slīpuma leņķis 45 grādi. 
Cik lokšņu materiāla vajadzīgs jumta 
noklāšanai, ja loksnes izmēri ir 70 
cm un 1,4 m? Nepieciešamā rezerve 
ir 10% no jumta platības.

www.poga.lv

http://www.poga.lv/


4. Slavenā Luvras muzeja ieeju veido 
regulāra četrstūra piramīda, kuras pamata 

mala ir 35,42 m, bet augstums 22,64 m. 
Aprēķināt Luvras piramīdas sānu šķautnes 

garumu.

www.iinuu.lv

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=VnfuYe7mP_1oDM&tbnid=vOH9u71m-qEHnM:&ved=0CAQQjB0&url=http://www.iinuu.lv/lv/dzivespriekam/apkart-pasaulei/lieldienu-brivdienas-parize-iii-dala&ei=kYsmUef3FMmB4gSL0oDIDQ&psig=AFQjCNE-JNqUOKQDmeMb18IMaIkfjpwtbA&ust=1361566893038783


5. Granīta postamentam ir 
nošķeltas piramīdas veids ar 
kvadrātveida pamatiem, 
postamenta augstums 3,6 m. 
Pamatu malas ir 2,8 m un 2 m.
Aprēķini postamenta masu! 
(Granīta blīvums ir 2600 kg/m 3 .)

visitlatgale.com

http://www.dzm.lu.lv/mat/IT/M_12/default.aspx@tabid=17&id=301_3.html

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_-LOajZvLAhXEQpoKHVOfCEAQjB0IBg&url=http://visitlatgale.com/lv/latgale/crossborder/kulturvesture?print%3D1&psig=AFQjCNFcjyE2RrQz5oAzu___PqSyvmrvzQ&ust=1456771020356049


TĒMA – Rotācijas ķermeņi



1. No metāla cilindra, kura aksiālšķēlums ir 
kvadrāts ar 8 cm garu malu, izkausēja divus 
vienādus cilindrus ar tādu pašu augstumu. 
Aprēķināt to rādiusu.



2. Puscilindriskas pagraba velves 
garums   ir 6,9 m un rādiuss 2,2 m. 
Aprēķini pagraba liektās virsmas 
laukumu un pagraba ietilpību! 



3. Cik tonnas naftas ietilpst cilindriskā 
cisternā, kuras diametrs ir 5 m un 
garums  16 m? Naftas blīvums ir 760 
kg/m3.



4. Cik kvadrātmetru dzelzs loksnes 
vajadzīgs 7 m garas caurules 
izgatavošanai, ja tās diametrs ir 15 
cm, bet šuvju veidošanai vēl 
jāpievieno 1,5% no vajadzīgā 
daudzuma?



5. Sagatavei ir regulāras četrstūra 
prizmas forma, kuras pamata malas 
garums ir 0,4 m un augstums 1 m. 
Cik garu stiepli, kuras diametrs ir 5 
mm, var izgatavot no šīs sagataves 
ar vilkšanas paņēmienu?



6. Tiltu pamatu būvniecībā izmanto 
tērauda cauruļpāļus, kuru diametrs ir 750 
mm, sieniņu biezums 30 mm un garums 6 
m. Aprēķināt pāļa tērauda daļas tilpumu 

un masu, ja tērauda blīvums ir 
7900 kg/m3.



7. Koniskas graudu kaudzes augstums 2,4 m, 
bet apkārtmērs 20 m. Cik tonnu graudu ir šajā 

kaudzē, ja 1 m3 graudu masa ir 750 kg ?



8. Tornim ir konusveida jumts. Jumta augstums 
ir 2 m, bet torņa diametrs 6 m. Cik skārda 
plākšņu vajadzīgs jumta segumam, ja plāksnes 
izmēri ir 0,7x1,4 m un savienojumiem 
vajadzīgais daudzums ir 10% no visa izlietotā 
skārda?



9. Torņa augšējai daļai ir konusa forma, kura 
pamata rādiuss ir 3m un veidule ir 6 m. Šī torņa  
virsmu ir plānots noklāt ar mozaīku. Cik maisu 
līmes nepieciešams iegādāties, ja līmes patēriņš 
ir 5 kg uz kv.m., bet vienā maisā ir 25 kg līmes.



10.Akmens šķembu kaudzei ir konusa veids. Tās pamata rādiuss 
ir 2 m un veidule 3,5 m. 
Cik sver 10 šādas kaudzes, ja 1 m3 šķembu sver 
3 t ? Cik vezumos var aizvest 10 tādas kaudzes, ja vienā vezumā 
var aizvest 0,5 t?



11. Cik metri 0,5 m plata zīda auduma 
vajadzīgs gaisa balona izgatavošanai, ja tā 
diametrs ir 6 m, bet šuvēm un atgriezumiem 
nepieciešams 11,2% virsmas?



12. Trauks sastāv no cilindra (apakšējā daļā) un 
nošķelta konusa (augšā). Nošķeltā konusa 
augšējā pamata diametrs ir 5 cm. Cilindra 
pamata diametrs ir 35 cm, augstums 45 cm, bet 
nošķeltā konusa veidule ar cilindra augšējo 
pamatu veido 45 grādu leņķi. Aprēķināt trauka 
ietilpību litros.



13.Triju ložu rādiusi ir 3 cm, 4 cm un 
5 cm. Aprēķināt rādiusu lodei, kuru 
iegūst, sakausējot visas trīs lodes 
vienā.



TĒMA – Varbūtību teorijas elementi



1. Didža piemājas dārziņam ir taisnstūra forma, kura izmēri ir 20 m un 40 
m. Didzis dārzu ir iežogojis.Didzim ir kaziņa, kuru viņš piesējis 10 m garā
auklā vienā dārza stūrī. Kaimiņmāju puikas, garām ejot, pāri sētai met 
kazai ābolus. Kāda ir varbūtība, ka kaziņai būs iespēja tos aizsniegt? 

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/fermu-diena-analize-kazu-edinasanas-un-turesanas-veidus

http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/raksti/fermu-diena-analize-kazu-edinasanas-un-turesanas-veidus


TĒMA – Laukumi



103.sērija – vienistabas dzīvoklis

Izvēlēties grīdas seguma veidu

istabā, virtuvē, koridorā un vannas

istabā (linolejs, lamināts, flīzes u.c.)

Saplānojiet nepieciešamo materiāla

daudzumu. 

Aprēķiniet izmaksas.



DAŽĀDI UZDEVUMI



DEGVIELAS CENAS ( http://www.auto-abc.lv/degvielas-cenas/)

Aizpildīt tabulu un atbildēt uz jautājumiem!

95.markas benzīns

( € )

+ vai – salīdzinot 

ar Latviju

(€ )

+ vai –

( % )

Dīzeļdegviela

( € )

+ vai – salīdzinot ar 

Latviju

( € )

+ vai –

( % )

Latvija 1,31 1,22

Lietuva 1,20 1,10

Igaunija 1,40 1,36

Vācija 1,52 1,33

Austrija 1,24 1,18

Beļģija 1,57 1,56

Bulgārija 1,13 1,18

Somija 1,58 1,42

Francija 1,58 1,49

Grieķija 1,70 1,48

Īrija 1,42 1,37

Itālija 1,67 1,56

Nīderlande 1,82 1,49

Portugāle 1,65 1,47

Spānija 1,35 1,27

Vidēji

Degvielas vidējās cenas 03.06.2019.

http://www.auto-abc.lv/degvielas-cenas/


Kurā valstī, salīdzinot ar Latviju procentuāli ir visdārgākais benzīns, un kurā – visdārgākā

dīzeļdegviela?

Pieņemot, ka degviela iegādāta attiecīgajā valstī, aprēķināt, cik izmaksā brauciens

a) Narva – Tallina ( 210, 7 km), ja braukšanai izmanto Audi A6 Avant 2.0 TDI, kura vidējais

degvielas patēriņš ir 6,4 l/100km

a) Malaga – Saragosa (820,5 km ), ja pārvietojas ar Volvo S80 2.4 D5 ar vidējo patēriņu

8,4 l/100km

a) Tulūza – Nante (591 km ), braucot ar automašīnu Renault Koleos 2.5 4x4 ( vidējais

benzīna patēriņš 9,6 l/100 km)

http://www.auto-abc.lv/audi-a6/v812-2005
http://www.auto-abc.lv/volvo-s80/v514-2002

