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Piemērs. Izvēlamies skaitļus    1   2   2   2   un saskaitām katrus divus blakus esošos skaitļus, summu pierakstām 

augšējā rindā un līdzīgi turpinām, līdz iegūstam  “15 – piramīdu”.  

 

Uzdevumi 

1. Izveido cik vien daudz vari dažādas “15 – piramīdas” no naturāliem skaitļiem! 

2. Cik daudz ir šādu piramīdu?  Kā to noskaidrot? 

3. Izveido piramīdu, kuras apakšējā rinda ir 1  2  3  4  5  6   7. Kāds skaitlis ir piramīdas virsotnē? Ar ko 

tas ir ievērojams? 

4. Izveido tādu piramīdu, kuras virsotnē ir pirmskaitlis un piramīdā ierakstīti pēc iespējas daudzi 

pirmskaitļi. Vai iespējams piramīdu izveidot tā, ka tajā ir tikai pirmskaitļi? 

5. Izveido piramīdu, kuras apakšējā rinda ir 1  2  4  8  16  32. Aplūko šos skaitļus uzmanīgi! Kādas 

īpašības tu vari ievērot? 

6. Izdomā un uzraksti kādu īpašu nosacījumu, kāds ir jāievēro, lai “uzbūvētu” skaitļu piramīdu! 

Komentāri 

Nodarbības nolūks – sistemātiska doto uzdevuma nosacījumu izpēte. 

Pirmajā uzdevumā ir jāpamana, ka uzdevums jārisina no “otra gala”, jāaplūko dažādās skaitļa 15 summas. 

Lai izpildītu otro daļu – jāsamazina skaitļa 15 summas pretendentu skaits. Jālūdz, lai skolēni pamato, kāpēc 

te nederēs, piemēram, summa 1 + 14 vai 2 + 13, vai arī vēl kādas citas divu skaitļu summas. Jāapspriež, 

ko tas nozīmē – “dažādas piramīdas”. Izslēgsim simetriskos gadījumus. 

Jāievēro, ka piramīdas konstruēšana no apakšas uz augšu ir viennozīmīga, bet otrādi, konstruējot piramīdu 

no virsotnes uz leju, iespējami dažādi varianti. 

Skolēniem visu principiāli dažādo variantu meklēšana šķita garlaicīga (pietrūka pacietības, daži nebija visu 

tā īsti sapratuši). Jāseko, lai skolēni raksta – noraksta piemērus. Jāprasa, lai viņi burtnīcā veic konkrētus 

aprēķinus, izpilda konkrētas darbības, piemēram, pieraksta visas iespējamās skaitļa 15 summas. Darīt to 

sistemātiski, lai neko nepalaistu garām, piemēram = 7+ 8 = 6 + 9 = 5 + 10 = …. 

Trešajā uzdevumā skolēni var pārbaudīt savas saskaitīšanas prasmes. Labs piemērs, lai pārrunātu skaitļu 

piramīdas īpašības – pāra – nepāra skaitļu atgadīšanos tajā. Lūgt, lai skolēni paskaidro, kāpēc otrajā rindā 

ir visi nepāra skaitļi. Pajautāt, vai bērni var nosaukt skaitļa 256 īpašības (piemēram, divnieku reizinājums). 

Ceturtais uzdevums – patstāvīgais darbs, noskaidrot, kas ir pirmskaitlis, salikts skaitlis, naturāls skaitlis. 

Jau pirmajā uzdevumā jāuzsver, ka 0 nav naturāls skaitlis. 

Piektā uzdevuma piramīdai jānosaka sakarības starp skaitļiem ne tikai rindu virzienā, bet arī pa 

diagonālēm. Rindas formula 2n (skolēniem nav jāraksta formula, tikai jānosaka, ka katrs nākamais skaitlis 

iegūts no iepriekšējā, pareizinot to ar 2. Pa diagonālēm no kreisā puses uz augšu – 3n. Grūtāk atrast formulu 

pa diagonālēm no labās puses uz augšu n:2 x3. 

Sestais uzdevums ir ieteicams, kā mājas darba uzdevums, kur skolēniem ir dota brīva izvēle uzdevuma 

sastādīšanai – cik un kādus skaitļus izvēlēties pamata rindā, kādas aritmētiskais darbības izpildīt piramīdas 

konstruēšanai. 



 

Uzdevuma ideja ir aizgūta no speciālas Kembridžas Universitātes mājas lapas NRICH. 

Konkrētā uzdevuma adrese: http://nrich.maths.org/primary-upper 

Uzdevums: Built it up 

http://nrich.maths.org/primary-upper

