


11:00 

Pieslēgšanās

11:15 

Iepazīšanās – skolu 
pārstāvju uzrunas

11:30-12:30 

SOLO taksonomija
uzdevumu veidošanā –
Jānis Vilciņš (Skola2030 
matemātikas mācību jomas 
vadītājs)

12:45-13:35 

Labās prakses piemēri –
meistarklases

Valmieras Valsts ģimnāzija:

• L. Pickaine Trijstūri

• M. Buša Quizizz.com – rīks mācību 
procesam un vērtēšanai

Limbažu Valsts ģimnāzija:

• D. Voltere Sakarības trijstūrī

Limbažu vidusskola:

• M. Ieleja Trijstūru īpašības un 
pazīmes

Jūrmalas Valsts ģimnāzija:

• D. Jansone Īpašības un pazīmes

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija:

• J. Pikuma Vienādojumi

Krāslavas Valsts ģimnāzija:

• L. Andžāne, L. Koževņikova Lineāra 
funkcija (starppriekšmetu saikne)



Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

Par SOLO taksonomijas

izmantošanu matemātikā
2021.gada 18.martā

www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030



Novēroto mācību rezultātu struktūra



SOLO taksonomijas mērķis

Mērīt, kādā izpratnes līmenī

funkcionē skolēns.

Struktūrelementi - jēgai atbilstoši elementi skolēna atrisinājumā.



Snieguma līmeņi

Struktūras 

iezīmes

Viens

strukūrelements

Vairāki 

strukūrelementi

Saistību

veidošana

Paplašināta 

abstrakcija



Viens uzdevums, kurā katrs izglītojamais demonstrē izpratnes 

dziļumu sev atbilstošā līmenī.

Vairāku uzdevumu kopa. Katrā no uzdevumiem ir iespēja 

r e d z a m i  un t i c a m i demonstrēt izpratni līdz kādam vai kādā 

no līmeņiem.

Sagaidāmi pareizi, bet KVALITATĪVI atšķirīgi risinājumi.



Ieraudzīt/sajust/argumentēt skolēnu grupas ar 

dažādu matemātikas kompetences līmeni



8.2. Zināms, ka taisnstūra laukums ir 12 cm2. Uzraksti, ko tu vari secināt par 

taisnstūra malu garumiem.

8.2. uzdevuma snieguma līmeņu apraksts

Līmenis 0 1 2 3 4

Snieguma 

apraksts

Nav 

risināts.

Kļūdaina

atbilde.

Pareizi

uzraksta

vienu

piemēru –

abu malu

garumus.

Saprot, ka 

iespējas var būt

vairākas; uzraksta

2-3 piemērus; 

spriedumos

izmanto tikai

naturālos skaitļus.

Saprot, ka iespējas var būt

vairākas; uzraksta vairākus

piemērus; spriedumos

izmanto daļskaitļus vai citu

mērvienību izmantošanu

malu garuma izteikšanai.

Demonstrē izpratni pat 

to, ka iespēju ir

neierobežots skaits, 

apraksta algoritmu malu

garumu ieguvei. 

Piemēri Malas ir

ar 

garumu 4

un 2.

Malas ir 6 cm 

un 2 cm.

Malas var būt

6 cm un 2 cm

3 cm un 4 cm

12 cm un 1 cm

Es uzrakstīju visas 

iespējas.

4 · 3 = 12  6 · 2 = 12

12 : 1,5 = 8

To garumi var būt dažādi

skaitļi, arī ar komatiem, 

piemēram, 4 cm un 3 cm; 6 

cm un 2 cm; 1,5 cm un 8 

cm. 

Malām var būt dažāds

garums – svarīgi, ka

reizinājums ir 12. Vienu

skaitli brīvi izvēlos un 

tad 12 ar to izdalu un 

rezultāts būs otra mala. 



Salīdzini reizinājumus 4·a un 6·a. Paskaidro, kā spriedi un ieguvi atbildi.

1. līmenis

Es paņēmu skaitli 1 burta a vietā, sareizināju

4 ·1 = 4 un 6 · 1 = 6 un redzu, ka 6 ir lielāks nekā 4.
Salīdzina konkrētus skaitļus.

2. līmenis

4·a < 6·a  Es spriedu – ja abiem skaitļiem nav

mīnusa zīme, tad lielāks skaitlis ir 6a. Pieņemsim, ka a 

= 2, tātad 4 · 2 = 8 un 6 · 2 = 12. Tātad, lielāks ir 6a.

Salīdzina konkrētus skaitļus, spriež par zīmi, 

bet «slēdz» vai «pazaudē» šo domu. Nav 

skaidru pierādījumu, ka pilnībā izprot saistību 

starp skaitļu veidu un nevienādības veidu

3. līmenis 

Lielāks var būt gan viens, gan otrs, jo ja a ir negatīvs

skaitlis (piemēram –2), būs 4 · (–2) = –8, bet 6 · (–2) = –

12, tad šajā gadījumā 4·a > 6·a, bet ja a ir pozitīvs

(piemēram 2) būs 4 ·2 = 8, bet 6 · 2 =12, tad šajā

gadījumā būs 4·a < 6·a. 

4. līmenis

Arī 4a var būt lielāks. Tas ir negatīviem skaitļiem ko liek a 

vietā. Un ja a = 0, tad ir vienādība. Citos gadījumos 6a ir

lielāks.

Spriež vispārīgi, veicot pārbaudi ar konkrētiem 

skaitļiem, saskata saistību starp skaitļu veidu 

un nevienādības veidu. Neievēro nianses 

saturā.

Spriež vispārīgi, izvairās no «pārdrošinātām» 

skaitliskām pārbaudēm. Pilnīga izpratne par 

saturu.



Piemēri no Bigss, Collis (darbības ar skaitļiem)

1. līmenis

Viena darbība, viens slēdziens (var ietvert salīdzinājumu). Dažkārt (3.) tikai ar nelieliem

skaitļiem.

1. 4 + 3 = ?

2. Ja  a = 8 + 4, tad   a = ?

3. 7 * 3 = 4    * = ?

2. līmenis 

Vairākas atsevišķas, pēc kārtas veiktas darbības un slēdzieni. Slēdzienu rezultāti

konkrēti/unikāli.  Ar lieliem skaitļiem viena darbība vai slēdziens.

1. n = (6 · 8) : 4    n = ?

2. (3 * 6) : 3 = 6    * = ?

3. 5 * 3 = 4 o 2      * = ?  un  o = ?



Piemēri no Bigss, Collis (darbības ar skaitļiem)

3. līmenis

Darbību, slēdzienu secība var nesakrist ar to, kā tās tiek izskatītas. Pārliecinās par slēdziena pareizību, 

izmantojot pieredzi darbā ar skaitļiem. Ietver vispārināšanas elementus (lieli vai vispārīgi uzdoti skaitļi).

1. (4 + 3) o 1 = 5 o (1 o 2)      o = ?

2. (3 o 4) o 1 = 12 * (6 * 2)     * = ?  un o = ?

3. (96 · 42) : 100 = (96 · 21) : 50       patiesa vai aplama

Parāda spēju apturēt darbību, slēdzienu izpildi, lai pieņemtu lēmumu par saistībām starp elementiem.

4. līmenis 

Atrisina vispārīgi uzdotas problēmas par skaitļiem un darbībām ar tiem.  Izpēta saistības un formulē

jaunus slēdzienus, to pareizību var pārbaudīt vispārīgi. Apsver iespēju iegūt vairāk nekā vienu atbildi 

jebkurā solī .

1. (a o 3) o 4 = 8    o = ?   a = ?

2. 7 * 6 = 5 * 4 patiesa vai aplama, 

ņemot vērā, ka *  ir aritmētiskās darbības zīme vai operācija ar skaitļiem, ko tu vari definēt.



Piemēri no Bigss, Collis (vienādojuma atrisināšana)

1. līmenis

Uztver kā skaitīšanas uzdevumu. Zīme + kā stimuls, lai uzsāktu skaitīšanu. Skaita, cik jāpieliek pie 3, lai

iegūtu 7. Šim līmenim atbilstošs uzvedinošais jautājums «Kas jāpieskaita pie 3, lai iegūtu 7?»

Nav izpratne par saskaitīšanas nozīmi. 

Nepieļauj nekādu iespējamu saistību starp x + 3 = 7 un x = 7 – 3.

2. līmenis 

Uzskata, ka vienādības abas puses attēlo kādu skaitli. 

Domu gaita: x ir kāds skaitlis, un x + 3 ir iegūts, pievienojot 3 pie x, un tādējādi x var atrast, atņemot 3

no x + 3, kas ir vienāds ar 7, tātad x ir jābūt 4.

Procesu redz kā sākotnējās darbības “iznīcināšanu”, nesaprot apgrieztās darbības lietojumu, 

vienkārši piekrīt, ka šāda procedūra var dot rezultātu

x + 3 = 7 x = 7 – 3

Aprēķini x , ja x + 3 = 7 . 



Piemēri no Bigss, Collis (vienādojuma atrisināšana)

3. līmenis

Praksē šo līmeni ir grūti atšķirt no 2. līmeņa, jo darbība sakrīt, proti, x + 3 = 7; x = 7 - 3 ; x = 4. 

Vārdiskajā vēstījumā par šo līmeni norāda vārdi «atsakos», «paņemu nost» u. tml. Tas jau ļauj 

veidot jēgu par apgriezto darbību, piemēram, «lieku atpakaļ». Šie skolēni ir gatavi to izmantot 

kā pieeju pārbaudei: 

x + 3 = 7, x = 7 - 3, x = 4; x + 3 = 4 + 3, x + 3 = 7.

Šī spēja norāda uz saistības izpratni. 

Aprēķini x , ja x + 3 = 7 . 



Piemēri no Bigss, Collis (vienādojuma atrisināšana)

Aprēķini x , ja x + 3 = 7 . 

4. līmenis

Skolēns uzreiz pievēršas attiecīgajai operācijai, viņam nav nepieciešamība kādu nevienādības pusi 

uztvert kā konkrētu/unikālu skaitli. Jabkuru konkrēti vai vispārīgi uzdotu skaitli ir gatavs aizstāt ar 

identiski vienādu izteiksmi, piemēram, vienādībā x + 3 = 7 skaitli 7 aizstāt ar 4 + 3. 

Viņa  ideja ir atrast darbību, kas «nepasliktina esošo situāciju» un ļauj droši pie tās atgriezties. Spēj 

skaidrot veiktās darbības atbilstoši matemātiskajai nozīmei, saskata jēgu procedūras izmantošanā.

x + 3 = 7 

x + 3 = 4 + 3      l 7 pierakstu citādi

x = 4                  l no vienādiem lielumiem atņemu to pašu



Par uzdevumu piemēriem



SR:  veicot mērījumus dažādos trijstūros, izvirza hipotēzi,  kāda 

sakarība pastāv trijstūros starp leņķiem un malām.
1. uzdevums

Dotajā zīmējumā veic mērījumus trijstūros - izmēri malu garumus un leņķu lielumus.

1.1. Aizpildi tabulu, kurā  atzīmē leņķus un tās pretmalas garumu
ΔABC ΔDEF Δ GHI Δ KJL ΔSTV

Leņķis Pretmala Leņķis Pretmala Leņķis Pretmala Leņķis Pretmala Leņķis Pretmala

1.2. Pēc tabulas izvirzi hipotēzi, kāda sakarība 

pastāv starp trijstūru  malām un leņķa lielumiem. 

1.3. Vai vari noteikt, kura būs garākā trijstūra 

mala, ja Δ STV leņķi ir <S= 45°; < T= 42° un

< V= 93°? (papildini tabulu)

1.4. Sakārto trijstūra leņķus augošā secībā,

ja trijstūra malas ir KZ=  12 cm; KF=  11 cm 

un ZF=  5 cm.

Līmenis I II III IV
Snieguma 

apraksts

Māk izmērīt 

leņķus un 

pierakstīt tā 

lielumus. 

Saprot, kura 

mala ir dotā 

leņķa pretmala 

un aizpilda 

pareizi tabulā 

aili par pretmalu 

garumiem

Pēc tabulas 

izvirza hipotēzi, 

kāda pastāv 

starp trijstūru 

malām un leņķa 

lielumu. 

Pēc dotajiem 

lielumiem (dota 

trijstūra malas vai 

leņķa lielumi) prot 

pielietot izvirzīto 

hipotēzi, sakārtojot 

malas vai leņķus 

augošā vai dilstošā 

secībā.



SR: saprot un pielieto trijstūru nevienādību, lai noteiktu trijstūru 

eksistenci.
1. Vai iespējams izveidot trijstūri ar šādām malām? 

Atbildes pamato!

a) 6 cm; 6 cm; 8 cm

b) 5 cm; 48 cm. 48 cm

c) 3 cm; 3 cm; 50 cm

d) 3 cm; 47 cm; 50 cm.

2. Kāds var būt trešās malas garums, ja divas malas 

ir dotas? Atbildi pamato!

a) 2 cm,  6 cm;

b) 3 cm ; 30 cm

c) 40 cm , 40 cm.

3. Kādā novadā ir 3 pagasti. Attālums 

starp Kārļiem  un Bluķiem ir 5  km, 

starp Bluķiem un Cīruļiem ir 7 km un 

starp Kārļiem  un Cīruļiem ir 12 km. 

Analizē situāciju, vai tas ir iespējams?

Līmenis I II III IV
Snieguma 

apraksts

Prot pielietot 
nevienādību, 
lai 
pārliecinātos, 
ka trijstūris 
eksistē. 
( 1. uzd)

Pielieto vienu no 

trijstūru 

nevienādībām, 

nosakot trešās 

malas garuma 

vienu “robežu” 

(2.uzd.) 

Analizē, ka trijstūra malai 

jābūt robežās, ko nosaka, 

ja pielieto abas trijstūra 

nevienādības. Māk 

pielietot abas 

nevienādības un noteikt 

trijstūra malas iespējamo 

intervālu.( 2.uzd.)

Izvērtē reālās situācijas 

dotos lielumus, pielieto 

trijstūru nevienādību 

un secina, kā izvietojas 

dotie pagasti.  (3.uzd.)



SR Saskata sakarības, izvirza hipotēzi, veido vispārinājumu, skaidro 

uzdevuma risinājuma gaitu; zina mērvienības, lieto tās.

Vai trijstūra malu garumi var būt?

a) 10 cm; 9 cm; 8 cm

b) 1 dm; 5 cm; 180 mm

c) a; 2a; 3a

d) 8 cm; 10 cm; … cm. Kāds var būt trijstūra trešās malas garums?



SR Formulē un lieto vienādojumu īpašības un izteiksmju identiskus 

pārveidojumus, lai atrisinātu vienādojumu. Analizē vienādojuma 

atrisinājumu skaitu.

Atrisināt vienādojumus.

a) 𝑥 + 4 = 16

b) 10 − 2𝑥 = 15

c) 3 𝑥 − 4 = 6𝑥 + 21

d) Kas jāliek … vietā, lai vienādojumam nebūtu atrisinājuma?      …𝑥 +

4 = 2 𝑥 − 1





SR: Pēta un secina, kādiem jābūt nogriežņu garumiem, lai nogriežņi veidotu 

trijstūri; lieto trijstūra nevienādību situācijās ar praktisku un matemātisku 

kontekstu



SOLO taksonomijas plusi un mīnusi

- Izmanto pamanāmas pazīmes skolēnu sniegumā, kas palīdz vērtēšanā.

- Instruments uz izpratni vērsta mācību satura izveidē.

- Atbalsts skolotājam mācību procesa plānošanai (pamats pārdomām par 

satura dziļumu maniem skolēniem, palīgs uzdevumu veidošanā u. tml.)

Netiek ņemta vērā satura sarežģītība (objektīvas grūtības tā apguvē). 



SR: Veido pierādījumu, lietojot gan trijstūru vienādības pazīmes, gan citas 

iepriekš pierādītas/ zināmas figūru īpašības, definīcijas.

?



SR: Veido pierādījumu, lietojot gan trijstūru vienādības pazīmes, gan 

citas iepriekš pierādītas/ zināmas figūru īpašības, definīcijas.

?



Spēja pierādīt deduktīvi jaunā situācijā atbilst 4.līmenim (SOLO).

SR: Veido pierādījumu, lietojot gan trijstūru vienādības pazīmes, gan 

citas iepriekš pierādītas/ zināmas figūru īpašības, definīcijas.

2. līmenim (SOLO) atbilst spēja reproducēt īsus deduktīvus 

pierādījumus. Nosaka to, kas dots un jāpierāda, tikai standartizētos 

formulējumos, piemēram, Ja ...., tad ... .

3. līmenim (SOLO) atbilst spēja formulēt atsevišķas sakarības jaunās 

situācijās. Izprot pierādīšanu kā procesu. Nosaka to, kas dots un 

jāpierāda formulējumos, kas ir dažādi pēc struktūras, uztverot tekstu 

pēc būtības.



SR Atrisina lineāru vienādojumu, skaidro veiktās darbības

Atrisini vienādojumu  5x = 20

Atrisini vienādojumu  –3a + 2 = a – 0,6. Paskaidro veiktās darbības.

Ievieto darbību zīmes starp lielumiem, lai iegūtu vienādojumu, kura sakne ir 2

5 … 3x … x … 1

Nosaki un pamato, vai eksistē lineāri vienādojumi, kuriem nav sakņu. Uzraksti piemēru.



SR Savelk līdzīgos saskaitāmos, skaidro veiktos pārveidojumus

Izpildi darbību  5b + 2b

Savelc līdzīgos saskaitāmos   –8a + 2 + 3a . Pastāsti, kā domāji.

Izteiksmi 3(x + 2) + 4(x + 2) uzraksti kā reizinājumu, paskaidro, kā domāji. 



SR Lieto kvadrātu starpības formulu polinoma sadalīšanai reizinātājos

Pārveido par reizinājumu  

a) x2 – 42

b) 9a2 – 0,36

c) (x + 2)2 – 9

d) x·x·...·x – 1 

Reizinātāju x skaits ir n



Kopsavilkums

SOLO taksonomija apraksta skolēnu izpratnes dziļumu (kompetences līmeni).

Veidojot uzdevumu atbilstoši SOLO, svarīgi iztēloties, prognozēt skolēna 

sniegumu.

Jebkuršs pēctecīgs SLA nav saistāms ar SOLO taksonomiju.

SLA būtiski veidot pret noteiktu prasmi.

SOLO taksonomija «neievēro» satura sarežģītību.

Vērtīgi ir uzdevumi, kuros skolēni var demonstrēt pareizus risinājumus, kuri 

atšķiras kvalitatīvi.



Paldies par darbu šodien 
un ikdienā! 

Veselību un pārliecību 
par savu darbu

www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030



11:00 

Pieslēgšanās

11:15 

Iepazīšanās – skolu 
pārstāvju uzrunas

11:30-12:30 

SOLO taksonomija
uzdevumu veidošanā –
Jānis Vilciņš (Skola2030 
matemātikas mācību jomas 
vadītājs)

12:45-13:35 

Labās prakses piemēri –
meistarklases

Valmieras Valsts ģimnāzija:

• L. Pickaine Trijstūri

• M. Buša Quizizz.com – rīks mācību 
procesam un vērtēšanai

Limbažu Valsts ģimnāzija:

• D. Voltere Sakarības trijstūrī

Limbažu vidusskola:

• M. Ieleja Trijstūru īpašības un 
pazīmes

Jūrmalas Valsts ģimnāzija:

• D. Jansone Īpašības un pazīmes

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija:

• J. Pikuma Vienādojumi

Krāslavas Valsts ģimnāzija:

• L. Andžāne, L. Koževņikova Lineāra 
funkcija (starppriekšmetu saikne)



Temats «Trijstūri» attālinātajā 
mācību procesā

Valmieras Valsts ģimnāzija

Ligita Pickaine





Vai vienmēr var izveidot trijstūri?

SR: Pēti un secini, kādiem jābūt nogriežņu garumiem, lai nogriežņi veidotu 
trijstūri.

Uzdevums

Izveido pēc iespējas vairāk trijstūru, katru reizi izmantojot 9 vienāda garuma 
kociņus, tos nedrīkst lauzt.

Malu garumus maini pēc noteikta plāna. Veido trijstūrus. Pieraksti izveidoto 
trijstūru malu garumus. Pārliecinies, ka iegūti visi iespējamie trijstūri. Nofotografē 
savu izveidoto trijstūri.

Uzraksti secinājumu, cik garām jābūt trijstūra malām, lai to varētu
izveidot no atsevišķiem kociņiem.











Vienādi trijstūri: sameklē apkārtējā vides objektus, kuros 
saskatāmi vienādi trijstūri, nofotografē un iezīmē attēlos 
vienādos trijstūrus



Skolēnu iesaistīšana klases darbā



Konstrukcijas uzdevumi Google zīmējumos

Paldies skolotājai Agnijai 
Beinerei

https://www.youtub
e.com/watch?v=1CQ
HjRY7xos

https://www.youtube.com/watch?v=1CQHjRY7xos






Zināšanu sistematizēšana







Paldies!

′′ Es nevaru mainīt vēja 
virzienu, bet varu pielāgot 
buras, lai vienmēr sasniegtu 
savu galamērķi."

ligita.pickaine@valmiera.edu.lv

mailto:ligita.pickaine@valmiera.edu.lv


Quizziz.com – rīks mācību 
procesam un vērtēšanai

Valmieras Valsts ģimnāzija

Māra Buša



quizizz.com
Rīks mācību procesam, formatīvai un summatīvai vērtēšanai

Skolotājiem uzdevumu veidošanai: https://quizizz.com/

Skolēniem darba veikšanai: joinmyquiz.com

18.03.2021

https://quizizz.com/
joinmyquiz.com


Kas ir quizizz.com   

• Interneta vietne, kur var veidot 
interaktīvus testus, stundas.

• Vietne, kur ir liela testu un 
stundu bibliotēka, kuru varu 
izmantot savās stundās, varu 
pielāgot savām vajadzībām.

• Vietne, kurā dalos ar saviem 
darbiem, lai kolēģi var izmantot 
savās stundās.

• Rīks, ko var savienot ar Google 
Classroom

• Izmantot stundā vai uzdot, kā 
mājas darbu







Var veidot testu un stundu

Testam ir vairākas iespējas atbildēm

Prezentācijas stundai un testa slaidi



Quizizz testi
https://quizizz.com/admin/quiz/5d80e5702f3cfe001cb826be/%C4%A3eometrijas-
pamatj%C4%93dzieni-taisne-stars-nogrieznis

https://quizizz.com/admin/quiz/5d80e5702f3cfe001cb826be/%C4%A3eometrijas-pamatj%C4%93dzieni-taisne-stars-nogrieznis


Ko iegūst skolotājs un ko iegūst skolēns?

• Statistiku par iegūtiem rezultātiem- punkti un procentos;



Kā skolēni ir atbildējuši?



Statistika par katru jautājumu



Stundas veidošana pašvadītam mācīšanās procesam

Izveidot interaktīvu prezentāciju  
ar  uzdevumiem

Noslēgumā var iekļaut AS 
jautājumus

https://quizizz.com/admin/presentation/6045ec
52e2a2a7001b64fa47/sakar%C4%ABbas-starp-
trijst%C5%ABra-mal%C4%81m-un-
le%C5%86%C4%B7iem

https://quizizz.com/admin/presentation/6045ec52e2a2a7001b64fa47/sakar%C4%ABbas-starp-trijst%C5%ABra-mal%C4%81m-un-le%C5%86%C4%B7iem


Paldies par uzmanību!
Varbūt ir kādi jautājumi?

mara.busa@valmiera.edu.lv



Sakarības trijstūrī

Limbažu Valsts ģimnāzija

Dita Voltere



7.6. Kādas ir 
sakarības starp 
lielumiem trijstūrī?
S.R. Skolēns saskata sakarību starp 
malu garumiem un leņķu lielumiem 
trijstūrī.





Kā skolēniem gāja?

• Skolēnu spriedumi;

• Atgriezeniskā saite.



Paldies!



Īpašības un pazīmes

Limbažu vidusskola

Māra Ieleja



NOSAKI, AR KO ATŠĶIRAS

DOTIE APGALVOJUMI?

• Viena pati galviņa, simts lakatiņu. • Jānis ir mērķtiecīgs.

• Sarkans galdiņš uz vienas kājiņas. • Alise ir gudra.

• Daudz, daudz brālīšu, visiem zilas galviņas. • Kārlis ir spēcīgs.



ĪPAŠĪBAS UN PAZĪMES
7.6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?



STUNDĀ SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

1. Veidošu izpratni par jēdzienu «īpašība» un «pazīme»

2. Veidošu dažādu trijstūru īpašību sarakstu un pratīšu

noteikt, vai tās ir arī pazīmes.



IZSAKI SAVU VIEDOKLI PAR VĀRDIEM:

* PAR TO NOZĪMI SARUNVALODĀ UN PAR TO LIETOŠANU.

«ĪPAŠĪBA» UN «PAZĪME»



ĪPAŠĪBA

ĪPAŠĪBA

Ir dots objeks

secinām, ka 

tam piemīt 

1. īpašība 2. īpašība 3. īpašība, ...



ĪPAŠĪBA

Īpašība nosaka, ar ko viena figūra / objekts atšķiras no citas.

Piemērs.Taisnstūra diagonāles krustpunktā dalās uz pusēm.

ĪPAŠĪBAĪPAŠĪBA



PAZĪME

Ja zināma 

pazīme

Ja zināma 

pazīme

atšķiram

kādu 

objektu 

starp 

daudziem



PAZĪME

Pēc pazīmēm var atpazīt figūru / objektu.

Piemērs. Ja taisnstūra diagonāles ir perpendikulāras, tad tas ir kvadrāts.

PAZĪME



NOSAKI, KURA IR ĪPAŠĪBA, 

KURA IR PAZĪME:

1. Šaurleņķa trijstūrī visi leņķi ir šauri.

2. Ja  trijstūra visi leņķi ir šauri, tad tas ir šaurleņķa 

trijstūris.



DARBS GRUPĀS

1. Uzrakstīt doto trijstūru īpašības!

2. Noteikt pazīmes!



GRUPAS DARBS - VIENĀDSĀNU TRIJSTŪRIS



STUNDAS DARBA REZULTĀTS



Paldies! 
Jautājumi?



Īpašības un pazīmes

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Dace Jansone



Nosauc īpašības!

Žirafe

Garš kakls

Četras kājas

Mazi radziņi

Aste ar pušķīti

Divas ausis



Atpazīsti! Nosauc īpašības!

Lauva

Četras kājas

Aste ar pušķīti

Krēpes

Divas ausis

Lieli ilkņi



Atpazīsti! Nosauc īpašības!

Bruņurupucis

Četras kājas

Bruņas

Nav kažoka



Atpazīsti! Nosauc īpašības!

Zilonis

Četras kājas

Snuķis 

Nav kažoka

Divas lielas ausis



Dzīvnieku grupas
Īpašība - četras kājas Īpašība – nav kažoka 



Īpašība
Pazīme

Īpašība nosaka, ar ko viens objekts 
atšķiras no cita objekta.

Kā starp daudziem objektiem 
atrast konkrētu, ar dotajām 
īpašībām? 

Nepieciešama pazīme.

Pazīme ir unikāla, pēc tās var 
objektu atrast jeb identificēt starp 
daudziem.



Katra apgalvojuma formulējums sastāv no 
divām daļām:

Ja …………………………….., tad ……………………………. . 

Nosacījums Slēdziens



Ja dzīvniekam ir 4 kājas, tad viņš ir … 



Ja dzīvniekam nav kažoka, tad viņš ir … 



Ja dzīvniekam ir snuķis, tad viņš ir … 



Ja dzīvniekam ir snuķis, tad viņš ir zilonis.

Pazīme 
ļauj izdarīt secinājumus par to, vai tas ir vai nav konkrētais objekts. 



Vai par figūrām var spriest līdzīgi?

A

B

C 



Trijstūris

Raksturo trijstūri!

●Trīs malas

●Trīs virsotnes

●Trīs leņķi

Izveido apgalvojumus!

Izvērtē to patiesumu!



Katra apgalvojuma formulējums sastāv no 
divām daļām:

Ja …………………………….., tad ……………………………. . 

Nosacījums Slēdziens



Trijstūris

Ja figūrai ir trīs malas, tad tas ir trijstūris.

Ja figūrai ir trīs virsotnes, tad tas ir trijstūris.

Ja figūrai ir trīs leņķi, tad tas ir trijstūris.



Vienādsānu trijstūris 

●Divas sānu malas ir vienādas

●Leņķi pie pamata vienādi

●Trīs malas

●Trīs leņķi



Vienādsānu trijstūris 

Ja figūrai ir trīs malas, tad tas ir vienādsānu trijstūris.

Ja figūrai ir trīs leņķi, tad tas ir vienādsānu trijstūris.

Ja trijstūrim ir divas vienādas malas, tad tas ir 

vienādsānu trijstūris.

Ja trijstūrim ir divas vienādi leņķi pie pamata, tad tas ir 

vienādsānu trijstūris.



Vai vienmēr izdodas figūras 
īpašību pārveidot kā pazīmi?



Nosacījums Slēdziens

Apgrieztais apgalvojums

Apgalvojums

Slēdziens Nosacījums



Dotajam apgalvojumam izveido apgriezto 
apgalvojumu!

Katrs vienādmalu trijstūris ir 

arī vienādsānu trijstūris.

Patiess

Katrs vienādsānu trijstūris ir 

arī vienādmalu trijstūris.

Aplams



Dotajam apgalvojumam izveido apgriezto 
apgalvojumu!

Vienādmalu trijstūrī jebkurš 

augstums ir arī bisektrise un 

mediāna.

Patiess

Ja trijstūrī jebkurš augstums ir 

arī bisektrise un mediāna, tad 

tas ir vienādmalu trijstūris.

Patiess



Dotajam apgalvojumam izveido apgriezto 
apgalvojumu!

Trijstūra katras malas garums ir mazāks nekā abu pārējo malu 

garumu summa.

Blakusleņķu summa ir 180°.

Ja nogriežņi ir vienādi, tad vienādi ir arī to garumi.



Ko šodien 
apguvām?

●Īpašības

●Pazīmes

●Apgalvojuma 

formulēšanu

●Apgrieztā apgalvojuma 

izveidošanu



Paldies!



Vienādojumi

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Jeļena Pikuma



Uzdevuma paraugs pēc SOLO 
taksonomijas

7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?

Stundas tēma: Formulu veidošana. Mainīgā izteikšana.

SR.

✓ Izmanto tabulas, lai pierakstītu virknes lielumus.

✓ Izsaka mainīgo no vienādības.

✓ Veido izteiksmes atbilstoši uzdevumam.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Matemātikas skolotāja Jeļena Pikuma



1. uzdevums

Puķudobē tika iestādītas neļķes un atraitnītes, veidojot attēlā norādīto rakstu.

1.1.Aizpildi tabulu

1.2. Cik atraitnīšu stādu nepieciešams, ja iestāda 6 neļķu stādus? Paskaidro, kā ieguvi rezultātu!

1.3. Uzraksti formulu, ar kuras palīdzību var noteikt atraitnīšu stādu skaitu (a), ja zināms neļķu stādu 

skaits (n).

1.4. Cik neļķu stādu nepieciešams, ja iestāda 130 atraitnītes stādus? (vari izmantot uzrakstīto formulu)

1.5. Cik neļķu stādu nepieciešams, ja iestāda a atraitnīšu stādu?

Neļķu stādu skaits 1 2 3 4 .....

Atraitnīšu stādu skaits .....



Uzdevums

Puķudobē tika iestādītas neļķes un atraitnītes, veidojot attēlā norādīto rakstu.

Līmenis I II III IV

Snieguma 

apraksts

Pareizi aizpilda 

tabulu, skatoties 

pēc attēla.

Saprot, kā tabula 

aizpildās un 

nosaka atraitnīšu 

stādu skaitu, ja 

iestāda 6 neļķu 

stādus. Var 

izskaidrot savu 

darbību.

Saprot un spriež, 

kāda sakarība 

pastāv starp 

neļķu stādu 

skaitu un 

atraitnīšu stādu 

skaitu. Uzraksta 

formulu.

Demonstrē 

izpratni, kā 

uzrakstīto formulu 

var pielietot tālāk. 

Izsaka no 

formulas prasīto 

lielumu.



1.uzdevums

1.1.Aizpildi tabulu
Līmenis I

Snieguma apraksts

Pareizi aizpilda 

tabulu, skatoties pēc 

attēla.

Neļķu stādu 

skaits
1 2 3 4 .....

Atraitnīšu stādu 

skaits
10 16 22 28 .....



1.uzdevums

1.1.Aizpildi tabulu

Līmenis I II

Snieguma 

apraksts

Pareizi aizpilda 

tabulu, skatoties 

pēc attēla.

Saprot, kā tabula 

aizpildās un 

nosaka 

atraitnīšu stādu 

skaitu, ja iestāda 

6 neļķu stādus. 

Var izskaidrot 

savu darbību.

1.2.Cik atraitnīšu stādu nepieciešams, ja iestāda 6 neļķu stādus? 

Paskaidro, kā ieguvi rezultātu!

Var saskatīt sakarību starp neļķu un atraitnīšu skaitu.

atraitnīšu skaits = neļķu skaits · 6 + 4 atraitnītes dobes galos

Vai arī saskata likumsakarību starp atraitnīšu stādu skaitu

Atbilde: Nepieciešami 40 atraitnīšu stādu.

Neļķu stādu 

skaits
1 2 3 4 .....

Atraitnīšu stādu 

skaits
10 16 22 28 .....



1.uzdevums

1.1.Aizpildi tabulu

1.3. Uzraksti formulu, ar kuras palīdzību var noteikt 

atraitnīšu stādu skaitu (a), ja zināms neļķu stādu skaits (n).

Var saskatīt sakarību starp neļķu un atraitnīšu skaitu.

atraitnīšu skaits = neļķu skaits · 6 + 4 atraitnītes 

dobes galos

a = 6 n+ 4

Neļķu stādu 

skaits
1 2 3 4 .....

Atraitnīšu stādu 

skaits
10 16 22 28 .....

Līmenis I II III

Snieguma 

apraksts

Pareizi 

aizpilda 

tabulu, 

skatoties 

pēc attēla.

Saprot, kā 

tabula 

aizpildās 

un nosaka 

atraitnīšu 

stādu 

skaitu, ja 

iestāda 6 

neļķu 

stādus. Var 

izskaidrot 

savu 

darbību.

Saprot un 

spriež, 

kāda 

sakarība 

pastāv starp 

neļķu stādu 

skaitu un 

atraitnīšu 

stādu 

skaitu. 

Uzraksta 

formulu.



1.uzdevums

1.4. Cik neļķu stādu nepieciešams, ja iestāda 130 atraitnītes stādus? (vari izmantot uzrakstīto formulu)

130 = 6  n + 4

6n = 130 – 4 

6n = 126

n = 126 :6

n = 21

1.5. Cik neļķu stādu nepieciešams, 

ja iestāda a atraitnīšu stādu?

a = 6  n + 4

6n = a – 4

𝒏 =
𝒂 − 𝟒

𝟔

Līmenis I II III IV

Snieguma 

apraksts

Pareizi aizpilda 

tabulu, 

skatoties pēc 

attēla.

Saprot, kā 

tabula 

aizpildās un 

nosaka 

atraitnīšu 

stādu skaitu, ja 

iestāda 6 neļķu 

stādus. Var 

izskaidrot savu 

darbību.

Saprot un 

spriež, kāda 

sakarība 

pastāv starp 

neļķu stādu 

skaitu un 

atraitnīšu 

stādu skaitu. 

Uzraksta 

formulu.

Demonstrē 

izpratni, kā 

uzrakstīto 

formulu var 

pielietot tālāk. 

Izsaka no 

formulas 

prasīto lielumu.



“7.8.Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?”, kas sastāv 
no 4 SLA:

o Lineārs vienādojums un tā atrisināšana; 
o Vienādojuma ekvivalenti pārveidojumi; 
o Lineāra vienādojuma izmantošana; 
o Proporcija, lieluma izteikšana no formulas; 

Snieguma līmeņu apraksts (SLA) paredzēts skolotāja un skolēna lietošanai, lai attīstītu 
pašvadītas mācīšanās prasmes. Izmantojot to, skolēni saprot, cik daudz katrs ir paveicis, 
kādi tam ir pierādījumi un kas jādara, lai sekmīgi virzītos uz mērķi. Skolēni, lietojot SLA, 
kopā ar skolotāju vai patstāvīgi var sekot savai individuālajai izaugsmei.

SLA tiek izmantoti gan darba sākumā, lai skolēni redzētu, kāds ir sasniedzamais 

rezultāts, veiktu uzdevumus, saņemtu atgriezenisko saiti, veiktu nākamos uzdevumus, 

turpinātu vingrināties, gan darba noslēgumā, izvērtējot darba procesu un sasniedzamo 

rezultātu.

Snieguma līmeņu aprakstu (SLA) komplekts 7.klasei 



SLA“7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?”



SLA “7.8.Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?”



SLA “7.8.Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?”



SLA “7.8.Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?”



PALDIES !

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Matemātikas skolotāja Jeļena Pikuma



Lineāra funkcija 

Krāslavas Valsts ģimnāzija

Liene Andžāne

Ludmila Koževņikova

Matemātika + inženierzinības = starppriekšmetu saikne 



Savstarpēji atkarīgi lielumi



Sakarības un funkcijas definīcija



Sakarības un funkcija



Funkcijas grafiks



Funkcijas un grafiks

2.tēma. Starpslāņa veidošana



Funkcijas uzdošanas veidi



Funkcijas uzdošanas veidi



Funkcijas grafika novietojums 
koordinātu plaknē



Gregora māja





Tiešā proporcionalitāte
3.tēma. Deformēts ķermenis



1.tēma. Konstrukcijas





Paldies par 
uzmanību!




