
Matemātikas konkurss 4. klasēm „Tik vai ... Cik?” 2. kārta 2021./2022. m. g.  

Vārds  _________________________________________________________________________________  

Uzvārds  _______________________________________________________________________________  

Skola  __________________________________________________________________ Klase __________  

Uzmanīgi izlasi uzdevumus! 3.-8. uzdevumā apvelc ar aplīti vienu atbildi, kura, tavuprāt, ir pareizā.  
9.-10. uzdevumā raksti ne tikai atbildi, bet arī savu spriedumu gaitu, veiktās darbības un pārveidojumus! 

1. (1 p.) Uzraksti ar cipariem skaitli “deviņi tūkstoši astoņdesmit septiņi”! 
 
 

2. (1 p.) Divciparu skaitlis satur ciparus 4 un 8. Ja to noapaļo līdz tuvākajam desmitam, iegūst skaitli 80. Kāds 
ir šis skaitlis? 
 
 

3. (+3/-1 p.) Kāds ir lielākais skaitlis, kas dalās ar 7 un ir mazāks nekā 100? 
 
 
A  70 B  97 C  98  D  99  E  105 

4. (+3/-1 p.) Slēpošanas trase nepacietīgi sāk mērīt sniega segas biezumu. Pirmdienā uzsniga 
1

5
 no centimetra, 

otrdienā uzsniga 
3

10
 no centimetra, bet trešdienā uzsniga 

1

10
 no centimetra. Kāds ir sniega segas biezums 

ceturtdienas rītā, ja zināms, ka naktī nesniga un sniegs nevienā dienā nekusa? 

 

 

A  
5

10
 cm B  

5

25
 cm C  

5

5
 cm  D  

6

10
 cm E  5 cm 

5. (+3/-1 p.) Aplūko diagrammu! Kurā tabulā ir attēloti tie paši dati, kas diagrammā? 

 

A 

 

B 

 

 

6. (+3/-1 p.) Kristaps bija nolēmis, ka šogad katrā novembra rītā viņš modīsies 5 minūtes agrāk nekā 
iepriekšējā dienā. Ja ir zināms, ka šī gada kādā novembra pirmdienā Kristaps pamodās 7:50, tad kādā nedēļas 
dienā šī gada novembrī Kristaps pamodās 7:20? 

 

A  otrdienā B  trešdienā C  ceturtdienā  D  sestdienā E  svētdienā 
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7. (+3/-1 p.) Katrā nedēļas dienā Ieva matos liek citas krāsas matu gumiju (piemēram, visās pirmdienās 
sarkanu, visās otrdienās zilu utt.). Katra no Ievas matu gumijām ir vienā no septiņām atšķirīgām krāsām. Kad 
Ievai kāda matu gumija ir bijusi matos četras dienas, viņa to atdod savai mazajai māsai. Kāds ir mazākais skaits 
matu gumiju, kas Ievai nepieciešamas decembrī? 
 
 
A  7 B  8 C  9  D  10 E  Cita atbilde 

8. (+3/-1 p.) Kura ziemeļbrieža vārds ir Rūdolfs, ja zināms, ka tikai viena ziemeļbrieža teiktais ir patiesība, 
bet pārējie ir meli? 

 
Attēls no www.freepik.com 

A  1. B  2. C  3.  D  Nevar noteikt 

9. (4 p.) Anete uz rūtiņu lapas uzzīmēja stilizētas sniegotas egles. Kāds ir iekrāsotās daļas laukums, ja vienas 
rūtiņas laukums ir 1 cm2? 

 
 

10. (4 p.) Mamma centās izdomāt konkursa uzdevumus – viņai uz lapiņas bija 3 × 3 rūtiņu tabula, kur katrā 
rūtiņā bija ierakstīts kāds skaitlis. Taču mazā Alise visus ierakstītos skaitļus aizkrāsoja. Mamma atcerējās visās 
rindās ierakstīto skaitļu summu un abās malējās kolonnās ierakstīto skaitļu summu (skat. zīm.). Kāda ir vidējā 
kolonnā ierakstīto skaitļu summa? 

 
 

11. (4 p.) Kristīnei ir 12 eglītes rotājumi: 3 baltas bumbas, 2 melnas bumbas, 3 sarkanas bumbas un 4 zaļas 
bumbas. Viņa visas bumbas saliek rindā (skat. zīm.) tā, ka izpildās šādi nosacījumi: 

1) vienā rindas galā ir melna bumba, bet otrā galā – sarkana,  
2) visas sarkanās bumbas šajā rindā ir blakus viena otrai; 
3) arī visas zaļās bumbas ir blakus viena otrai šajā rindā; 
4) desmitā bumba, skaitot no kreisās puses, ir balta. 

Uzraksti krāsu visām tām bumbām, par kurām viennozīmīgi var noteikt, kādā krāsā tās ir! (Spriedumi, kā 
iegūta bumbu krāsa, nav jāraksta.) 
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