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1. pielikums 

Uzdevumu komplekts 

1. uzdevums   [1i] 

Rinda autobusu pieturā. Noskaidrojiet katram cilvēkam atbilstošo 

punktu grafikā. Skatīt 1. attēlā. 

 

 

1. att 



2. uzdevums   [1i] 

Kādā nedēļas nogalē 5 cilvēki zvanīja uz dažādām valstīm. Jo valsts 

atrodas tālāk no Latvijas, jo vairāk ir jāmaksā. Maksu par zvaniem un 

sarunas garumu attēlo grafiks.  Skatīt 2. attēlā. Atbildi uz jautājumiem. 

 

2. att. 

'  

3. att. http://www.supercenas.lv/images/products/1192709167_1015.jpg 

1. Kurš no zvanītājiem zvanīja uz vistālāko valsti? Pamato savu viedokli. 

2. Kurš no zvanītājiem zvanīja uz valsti, kas atrodas vistuvāk? Pamato 

savu viedokli. 

3. Kuri zvanītāji zvanīja uz vienādas distances valstīm? Pamato savu 

viedokli. 



3. uzdevums  [3i] 

Stabiņu diagrammā  redzami skolēnu zināšanu vērtējumi. Skatīt 4. attēlā. 

'  

4. att. 
1. Cik skolēnu vērtējumi ir apkopoti šajā diagrammā? 
2. Cik skolēni ir saņēmuši vērtējumus no sešām līdz astoņām ballēm? 
3. Kāds ir skolēnu vidējais vērtējums?  

4. uzdevums  

Koordinātu plaknē uz abscisu ass atlikts laiks, uz ordinātu ass atlikta 

temperatūra. Grafiks ilustrē situāciju, kura sastāv no vairākiem procesiem. 

Apraksti šos procesus! Kas tie varētu būt par procesiem? 

!  



5. uzdevums    

Dota Latvijas karte. Skatīt 5. attēlā.  Atbildi uz jautājumiem. 

 

!  

5. att. http://www.pata-ab.com/lv/images/Latvijas_karte_PATA.jpg (31.12. 08) 

1. Kuras pilsētas atrodas ( A, 2), (B, 2), (E, 3), (G, 2)  sektorā? 

2. Kurā sektorā atrodas Talsi, Venspils, Ogre, Balvi? 

3. Kura no pilsētām neatrodas tikai vienā sektorā? 

6. uzdevums 

Septītā klasē ir 20 skolēni, tie visi piedalījās šautriņu mešanā. 

Katram skolēnam bija pieci mēģinājumi. Katrs skolēns kādā no 

mēģinājumiem ieguva lielāko punktu skaitu. Labākie 

mēģinājumi katram skolēnam ir sekojoši: 2, 3, 4, 5, 1, 2, 

3, 5, 4, 2, 1, 1, 2, 5, 4, 5, 1, 2, 4, 4. sakārto datus tabulā 

un  uzzīmē līnijas diagrammu.   

6. att. http://www.euroshop.lv/shop/images/

bulls_68001_b.jpg (31. 12. 08) 
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7. uzdevums 

Nosauc kāda veida funkcijas ir redzamas dotajos attēlos? Kā sauc šīs 

funkcijas grafikus?   

a) 

' '  

7. att. http://www.gross.lv/theory/img/110.gif ( 5.12.08) 

b) 

'

'  

8.att.http://mrhiggins.net/algebra2/wp-content/uploads/2008/05/stlouisarch.jpg ( 5.12.08) 

c) 

             '  



9.att.http://i14.photobucket.com/albums/a330/catholicgauze/

AAG%202007/100_0196.jpg (5.12. 08) 

8. uzdevums 

Veikala pārdevējas NETO alga ir 200 Ls un vēl 10% no mēnesī 

ietirgotās summas, ko ietirgojusi pārdevēja. Pārdevēja nekad mēnesī 

neietirgo mazāk par 500 Ls. 

'  

10. att. http://images.jupiterimages.com/common/detail/66/26/23042666.jpg ( 

31. 12. 2008) 

a) Uzraksti funkcijas vienādojumu. 

b) Attēlo grafiski pārdevējas algas izmaiņas atkarībā no ietirgojuma. 

c) No funkcijas grafika nolasi, kāda ir pārdevējas alga, ja viņa mēnesī 

ietirgojusi 2500 Ls un 3000 Ls? 

d)  No funkcijas grafika nolasi, kādi bija mēneša ietirgojumi, ja 

pārdevēja mēnesī saņēma 250 Ls un 550 Ls? 

9.uzdevums 

Jānītis ar Pēterīti izvēlējās garu dēli un ķieģeļus, lai uztaisītu 

tramplīnu viņu radiovadāmām mašīnām. Ik pēc 50cm viņi lika pa vienam 

ķieģelim liekot vienu uz otru. Viena ķieģeļa platums ir 5cm [A2; 66].  

Skatīt 9. attēlā.  



              !  

11. att. [A2; 66] 

1) Attēlo tramplīna slīpumu koordinātu plaknē, uz Ox ass atliekot attālumu 

starp ķieģeļiem, bet uz Oy ass viena ķieģeļa platumu. 

2) Uzraksti funkcijas vienādojumu. 

3) Cik m garu dēli Jānītim un Pēterītim jāņem, ja viņiem ir 5 ķieģeļi?  

4) Cik ķieģeļus Jānītim un Pēterītim vajadzēs, ja viņiem ir 4m garš dēlis? 

10. uzdevums 

Dabas parka strādnieki izskaitīja, ka Šārona dabas parkā ir 6000 

stirnas. Viņi arī izpētīja, ka katru gadu mirst 75 reizes vairāk stirnu nekā 

piedzimst. Cik daudz stirnu būs pēc x gadiem dabas parkā? Attēlo grafiski 

stirnu skaitu dabas parkā [A2; 78] ! 

         !  

 12.att.http://photo2.poga.lv/photos/0708/0827/colla/3755283725_b.jpg 

(28. 12. 2008) 

11. uzdevums 

 Edgaram ir 80m garš nožogojuma materiāls, lai varētu uztaisīt 

savam sanbernāra kucēnam taisnstūrveida sētiņu. Tā kā kucēnam vajag 

skraidīt, spēlēties, un jāņem vērā arī tas, ka kucēns izaugs liels, tad 

Edgaram, izmantojot viņam pieejamos materiālus, ir jāizveido sētiņa ar 

vislielāko laukumu. Kādam ir jābūt garumam un platumam, lai laukums būtu 

lielākais? Kāds ir šis laukums? 



'  

13. att. http://lv.uniteddogs.com/dog/photos/med/347130.jpg (28. 12. 2008) 

    12. uzdevums 

Ja sporta līgā ir x komandas un katra komanda spēlē ar katru citu 

divas reizes, tad kopīgo spēļu skaitu y var aprēķināt, izmantojot formulu y = 

x2 – x [8klgr;131]. 

 !  

14. att. http://www.viss.lv/dati/rakari/futbola_laukums_5147.jpeg ( 30.12.08) 

a) aizpildi tabulu un atliec koordinātu plaknē punktus; 

b)  Nolasīt no punktu diagrammas, ja futbola līgā notiks 90 spēļu. Cik 

komandu piedalās šajā turnīrā, ja katra komanda ar katru citu 

komandu spēlē divas reizes? 

c) Nolasīt no punktu diagrammas, ja šaha turnīrā piedalās 9 dalībnieki. 

Cik spēļu paredzēts šajās sacensībās, ja katrs ar katru spēlē divas 

reizes?  

d) Uzraksti formulu pēc kuras var aprēķināt, ja sporta līgā ir x komandas 

un katra komanda spēlē ar katru citu tikai vienu reizi, kopīgo spēļu 

skaitu. Attēlo to grafiski. 

13. uzdevums 

Beisbola bumbas lidojuma trajektoriju aprāķina pēc formulas h = 84t – 

16t2 , kur h ir augstums (m) un t ir laiks (s) [A1; 526].  



'  

15. att. http://www.gfx-dream.lv/up/images/6947baseball.png ( 31. 12. 08) 

1) Nezīmējot funkcijas grafiku nosaki, kurā brīdī bumbas augstums būs 

80m? 

2) Nezīmējot funkcijas grafiku nosaki, kāds ir maksimālais augstums 

kurā var uzlidot bumba? 

3) Nezīmējot funkcijas grafiku nosaki, pēc cik sekundēm bumba 

sasniegs zemi?  

4)  Attēlo bumbas trajektoriju grafiski. 

    14. uzdevums 

Mašīnas bākas tilpums ir 60 l. Cik km ar pilnu benzīna bāku var 

nobraukt mašīna, ja nobraucot 100km,var patērēt 4 l, 5 l, 6 l, 10 l, 12 l un 15 l 

degvielas [ 8klgr; 134]? 

!  

16. att. http://www.vedejiem.lv/pakalpojumi/4car.gif (30.12.08) 

a) uzraksti benzīna patēriņa vienādojumu; 

b) uzskicē aptuveno benzīna patēriņa grafiku; 

c) nolasīt no grafika, cik km var nobraukt, ja degvielas patēriņš uz 

100 km ir 8l un 14l? 



2. pielikums 

Uzdevumu komplekta atrisinājumi 

1. uzdevums 

1. Viesturs 2. Marta 3. Olga 4. Jānis 5. Juris 6. Anna 7. Dina. 

2. uzdevums 

1. Anna  2. Liene  3. Oskars, Andris, Ina. 

3. uzdevums 

1. 360 skolēni  

2. 222 skolēni 

3. 6, 46 balles 

4. uzdevums 

Piemēram, piparkūku cepšana cepeškrāsnī.  Pirmās 10 min cepeškrāsns uzsilšana, 

tālāk 15 min cepšana vienmērīgā temperatūrā, pēc tam izslēdzam cepeškrāsni,  tad uz 

2 min attaisa cepeškrāsns durvis, lai izņemtu piparkūkas, tāpēc arī straujāk atdziest, 

tālāk aiztaisām cepeškrāsns durvis un tā palēnām atdziest.  

5. uzdevums 

1. ( A, 2) – Liepāja, (B, 2) – saldus, Kuldīga, (E, 3) – Valmiera, (G, 2) – Ludza.   

2. (B, 3); (A, 3); (D, 2); (F, 3). 

3. Cēsis atrodas (D, 3) un (E, 3) sektoros. 

6. uzdevums 

metiens pēc 

kārtas
1 2 3 4 5

skolēnu 

skaits
4 5 2 5 4



'  

7. uzdevums  

a) lineāra funkcija – grafiks taisne; 

b) kvadrātfunkcija – grafiks parabola; 

c) apgrieztā proporcionalitāte – grafiks hiperbola. 

8. uzdevums 

a) y = 200 +0,1x 

b)  

x 1000 1500 2000

y 300 350 400



"  

c) 450 Ls, 500 Ls. 

d) 500 Ls, 3500 Ls.  

9. uzdevums 

1)    

"  

2) y = 5x 3) 2,5m garu dēli 4) 8 ķieģeļi 

10. uzdevums 
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11. uzdevums 

Apzīmēsim 

x ... platums (1) 

40 – x ... garums (2) 

Tātad laukuma formula ir y = x ( 40 – x) = 40x – x2(3). Kā mēs zinām šādas funkcijas 

grafiks ir parabola ar zariem uz leju, līdz ar to, lai noteiktu lielāko laukumu mums 

jānosaka maksimuma punkts parabolai, tas ir, parabolas virsotnes koordinātas. To mēs 

varam noteikt bez funkcijas grafika zīmēšanas. 

1) Pēc formulas nosakām abscisas koordinātu 

'  ( platums). 

2) Izrēķinam garumu ievietojot (2) formulā 

 40 – x = 40 – 20 = 20 ( garums). 

Garums un platums mums ir vienāda garuma tas nozīmē, ka sētiņai ir kvadrātveida.  

2) Lai noteiktu laukumu ir iespējami divi varianti. 

a) ievietojot funkcijas vienādojumā (3) x vietā iegūstam ordinātas koordinātu jeb mūsu 

gadījumā lielāko iespējamo laukumu 

 ' ; 

b) tākā mūsu sētiņai ir kvadrātveida forma un mēs zinām tā malu, tad laukumu aprēķina 

pēc formulas S = a2 = 202= 400m2. 

12. uzdevums 

a) 

20
)1(2

40
a2
b

xo =
−⋅

−=−=

400400800202040y 2
o =−=−⋅=

x 2 3 4 5 6 7 8 9 10

y 2 6 12 20 30 42 56 72 90



"  

b) 10 komandas;  

c) 72 spēles; 

d) '  

'  

13. uzdevums 

1) 80 = 84t – 16t2 

   16t2 – 84t + 80 = 0| :4 

    4t2 – 21t + 20 = 0 

2
xx

y
2 −

=

x 2 3 4 5 6 7 8 9 10

y 1 3 6 10 15 21 28 36 45



      D = (–21)2 – 4·4·20 = 441 – 320 = 121 

t =          t1 =    t2 =  

2) '  

 "  

3) 0 = 84t – 16t2   

     t( 84 – 16t) = 0 

 t1 = 0s            16t = 84 

                         t = 5,25s 

  4)  

"  

42
12121
⋅

± s25,1
8
10

8
1121

==
− s4

8
32

8
1121

==
+

s6,2625,2
)16(2

84
a2
b

xo ≈=
−⋅

−=−=

m24,11016,104,2186,2166,284y 2
o =−=⋅−⋅=

t 1 2 3 4 5

h 68 104 108 80 20



14. uzdevums 

a) '  

b) 

 

              '   

c) 8 l – 750km; 14 l – 429km.

x
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y =⋅=

x 4 5 6 10 12 15
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attālums, km


