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Matemātikas konkursa “Ceļošana skaitļu pasaulē” 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 organizatore: 

Rīgas 34.vidusskola 

3. Konkursa norises laiks un vieta: 

3.1. Konkurss notiek  2023.gada 19.aprīlī plkst.14.00 

3.2. Konkurss notiek Rīgas 34.vidusskolā, Kandavas ielā 4, Rīgā. 

3.3. Informācija par konkursu tiks publicēta Rīgas 34.vidusskolas mājaslapā 

www.34vs.lv, un konkursa nolikums tiks elektroniski nosūtīts Rīgas skolām. 

4. Konkursa dalībnieki: 

        4.1. Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rīgas vispārizglītojošo skolu 5.klašu 

izglītojamo komandas.   

        4.2. Katrā komandā – pieci izglītojamie.  

        4.3. Skola var pieteikt 1 (vienu) komandu. 

5. Pieteikšanās konkursam: 

5.1. Dalībai konkursā var pieteikties no 2023.gada 15.marta līdz 6.aprīlim.  

5.2. Pieteikumu var iesniegt, izmantojot saiti:  

https://forms.gle/BvkA7y9uCGsamMR5A 

5.3. Pieteikumā jānorāda:  

5.3.1. skolas nosaukums; 

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

5.3.3. komandas nosaukums.  

5.4. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ katrai skolai par dalību konkursā tiks 

nosūtīts apstiprinājums uz punktā 5.3.2.minēto e-pasts. 

    6. Konkursa norise: 

6.1. Darba kārtība: 

13:30 – 14:00 komandu reģistrācija; 

14:00 – 15:30 darbs matemātikas stacijās; 

15:45 – 16:00 rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana. 

 6.2. Konkursa apraksts: 

Matemātikas konkursa “Ceļošana skaitļu pasaulē” laikā skolēni apmeklēs piecas 

matemātikas stacijas, kurās uzturoties risinās dažādas sarežģītības pakāpes 

uzdevumus. Darbu izglītojamie veiks gan individuāli, gan komandās. Viņiem 

būs iespēja saistīt personīgo dzīves pieredzi ar matemātikas pasauli un otrādi.  

 

http://www.34vs.lv/
https://forms.gle/BvkA7y9uCGsamMR5A
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6.3. Konkursa uzdevumi atbilst 5.klases izglītojamo zināšanu līmenim. Konkursa 

uzdevumi tiek piedāvāti valsts valodā. 

7.Uzvarētāju noteikšana un rezultātu paziņošana: 

7.1. Izglītojamo komandu sniegumu vērtēs Rīgas 34.vidusskolas matemātikas 

skolotāju izveidota komisija. 

7.2. Komisija izvērtē uzdevumu izpildi konkursa dienā. 

7.3. Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā konkursa rīcības komisija. 

7.4. Uzvarētājus nosaka pēc iegūto punktu skaita. 

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

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

7.7. Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Rīgas 34. vidusskolas 

mājaslapā.  

 

 


