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Matemātikas konkursa “Daļskaitļi ap mums” 

nolikums. 

1. Konkursa mērķis: 

Veicināt izglītojamo interesi par matemātiku un pilnveidot izglītojamo nestandarta 

uzdevumu un uzdevumu, kas saistīti ar reālo dzīvi, risināšanas prasmes. 

2. Konkursa organizators: 

Rīgas 34.vidusskola 

3. Konkursa norises vieta, laiks un aprīkojums: 

3.1. Konkurss notiks tiešsaistē 2022.gada 20.aprīlī laikā no 14:00 līdz 16:00.  

3.2. Konkurss tiks organizēts, izmantojot Microsoft Teams platformu.  

4. Konkursa dalībnieki: 

4.1. Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rīgas skolu 6.klašu izglītojamo komandas. 

4.2. Katrā komandā – pieci izglītojamie.  

4.3. Skola var pieteikt 1 (vienu) komandu. 

5. Konkursa izsludināšanas kārtība: 

5.1. Konkurss tiek izsludināts 2021.gada 21.martā.  

5.2. Informācija par konkursu tiks publicēta Rīgas 34.vidusskolas mājas lapā, un 

konkursa nolikums tiks elektroniski nosūtīts Rīgas skolām. 

6. Pieteikšanās konkursam: 

6.1. Dalībai konkursā var pieteikties laikā no 2022.gada 21.marta līdz 8.aprīlim.  

6.2. Pieteikumu var iesniegt, izmantojot saiti:  

 https://forms.gle/jiGVFQ9Rhfnd4iX98. 

6.3. Pieteikumā jānorāda:  

6.3.1. skolas nosaukums; 

6.3.2. matemātikas skolotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese (edu.riga.lv); 

6.3.3. komandas dalībnieku vārdi un uzvārdi (5 dalībnieki); 

6.3.4. katra dalībnieka e-pasta adrese.  

6.4. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ katram dalībniekam par dalību konkursā 

tiks nosūtīts apstiprinājums. 

7. Tehniskais risinājums:  

7.1. Konkurss tiks organizēts, izmantojot Microsoft Teams platformu.  

7.2. Atbildīgais skolotājs pievieno izglītojamo komandu Microsoft Teams 

konferencei (konkursam), izmantojot saiti, kas tiks nosūtīta skolotājam pa e-pastu; 

7.3. Izglītojamo komanda kopā ar atbildīgo skolotāju atrodas telpā, kura ir aprīkota 

ar ekrānu, kameru un mikrofonu; 
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7.4. Katras komandas dalībnieks jābūt tehniski aprīkots (telefons, planšete vai 

dators), lai veiksmīgi piedalīties konkursa otrajā posmā. 

7.5. Komandai ir jābūt iespējai iesniegt izpildītos uzdevumus elektroniski. 

    8. Konkursa norise: 

8.1. Darba kārtība: 

13:45 – 14:00 skolēni, izmantojot nosūtīto saiti, pievienojas Microsoft Teams  

platformā organizētajam konkursam; 

14:00 – 16:00 konkursa darbu izpildes laiks. 

 8.2. Konkursa posmi: 

8.2.1. Pirmais posms – skolēni prezentē savas komandas vizītkarti “Daļskaitļi 

manā ikdienā”. Komandas vizītkarte tiek veidota kā PowerPoint prezentācija 

(līdz 6 slaidiem); 

8.2.2. Otrais posms – katrs komandas dalībnieks veic testu Kahoot! platformā, 

punkti tiek ieskaitīti kopējā komandas kontā; 

8.2.3. Trešais posms – katra komanda savā darba telpa veic uzdevumus. Pēc 

uzdevumu izpildes viens komandas dalībnieks iesniedz vienotu uzdevumu 

atrisinājumu konkursa organizatoriem. 

8.3. Konkursa uzdevumi atbilsts 6.klases izglītojamo zināšanu līmenim. Konkursa 

uzdevumi tiek piedāvāti valsts valodā. 

9.Uzvarētāju noteikšana un rezultātu paziņošana: 

9.1. Uzvarētājus nosaka pēc iegūto punktu skaita. 

9.2. Katras komandas darbu vērtē vērtēšanas komisija. Komisija izvērtē darbus 

konkursa dienā laikā no 16:00 līdz 18:00. 

9.3. Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā konkursa rīcības komisija. 

9.4 Visus lēmumus komisija pieņem, balstoties uz iegūto punktu skaitu. 

9.5. Rezultātu paziņošana notiks nākamajā dienā pēc konkursa. 

9.6. Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un atzinības rakstiem. 

9.6. Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Rīgas 34. vidusskolas mājas 

lapā un tiks nosūtīta skolām, kas būs piedalījušās konkursā. 

10. Konkursa rīcības komisija: 

Izglītojamo komandu sniegumu vērtēs Rīgas 34.vidusskolas matemātikas skolotāju 

izveidota komisija. 

11. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji: 

11.1. Komandas vizītkarte: maksimālais punktu skaits – 10 punkti. Tiek vērtēta pēc 

šādiem kritērijiem,  par katru kritēriju – 2 punkti: 

11.1.1. atbilstība tēmai; 

11.1.2. izklāsta struktūra; 

11.1.3. vizītkartes oriģinalitāte; 

11.1.4. vizuālais un tehniskais noformējums; 
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11.1.5. vizītkartes prezentācija. 

11.2. Tests tiek vērtēts pēc katra dalībnieka pareizo atbilžu skaita.   

11.3. Darba lapā tiek piedāvāts komplekss uzdevums. Par  pareizi izpildītu 

uzdevumu darba lapā – 15 punkti. 

 

 


