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KĀ STRĀDĀT AR GRĀMATU

Mācību grāmata izstrādāta atbilstoši Skola2030 mācību programmai. Mācību 
grāmatai ir 2 daļas: 1. daļa satur 4 nodaļas, bet 2. daļa – 5 nodaļas. Grāmatas 
beigās ievietots alfabētiskais rādītājs, uzdevumu un pašpārbaudes uzdevumu 
atbildes.
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1.no
da

ļa

KĀ NOSAKA KOPAS VISUS ELEMENTUS,
KĀ APRĒĶINA NOTIKUMA VARBŪTĪBU	X Kopa

	X Kopas apakškopa un šķēlums
	X Informācijas strukturēšana

	X Saskaitīšanas un reizināšanas likums

	X Izlases skaita noteikšana
	X VarbūtībaMĀCĒŠU

PILNVEIDOŠU PRASMI
ZINĀŠU JĒDZIENUS

	X noteikt kopu, apakškopu, veidot kopu apvienojumu un šķēlumu	X sistematizēt informāciju, izmantojot tabulas, grafus un citus veidus 	X noteikt sakārtotas un nesakārtotas izlases elementu skaitu	X izveidot kombinatorikas uzdevumu atbilstoši nosacījumiem	X aprēķināt notikuma varbūtību
	X izmantot zināšanas par kombinatoriku un varbūtību praktiska satura uzdevumos

	X sistematizēt un strukturēt informāciju	X formulēt likumsakarības	X argumentēt, novērtēt reālu 
notikumu varbūtību	X prognozēt notikuma realizēšanās varbūtību

	X kopa, apakškopa	X kopu šķēlums, apvienojums	X izlase
	X sakārtota, nesakārtota izlase
	X notikuma varbūtība

Matemātikā ir uzdevumi, kuros no zināmajiem elementiem jāizveido dažādas 

grupas vai jāsaskaita iespējamo elementu kombinācijas, kas tiek veidotas pēc 

kāda nosacījuma. Šādus uzdevumus sauc par kombinatorikas uzdevumiem, bet 

matemātikas nozari – par kombinatoriku.

Elementu kombināciju pielietojums, 

piemēram, ir Morzes ābece, Braila 

raksts, loterijās dažādu ciparu kom

bi nācijas. Kāda notikuma iespēju 

realizēties, piemēram, iespēju laimēt 

loterijā, var izteikt ar skaitli, kas 

raksturo notikuma varbūtību. 

Varbūtības aprēķināšana dod iespēju 

novērtēt, vai, piemēram, ir lietderīgi 

mēģināt uzminēt aizmirstu paroles 

simbolu.
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1.2. KOPAS APAKŠKOPA
Aplūkosim divas kopas D un B: 
D = {janvāris; februāris; marts; aprīlis; maijs; jūnijs; jūlijs; augusts; septembris; 

oktobris; novembris; decembris}; B = {jūnijs; jūlijs; augusts}.

Abu kopu elementi ir gada mēneši, bet kopas B elementi ir 7. klases skolēnu vasaras 

brīvlaika mēneši. Saka: kopa B ir kopas D apakškopa, jo kopas B elementi ir arī 

kopas D elementi (vasaras brīvlaika mēneši ir arī gada mēneši).

 
 Kopu B sauc par kopas A apakš kopu, ja katrs kopas B ele ments 

ir arī kopas A elements. To pieraksta šādi: B ⊂ A.Piemēram, ja kopa A ir Latvijas pilsoņi, bet kopa B ir tie Latvijas pilsoņi, kuri dzīvo 

Cēsu novadā, tad B ⊂ A, jo katrs Cēsu novada Latvijas pilsonis ir arī Latvijas pilsonis.

Kopu un tās apakškopu var attēlot kā divas 

figūras, kur viena figūra ir otras figūras 

iekšpusē (2. att.). Šādus zīmējumus sauc par 

Eilera–Venna diagrammām (vai arī par 

Venna diagrammām).2. attēlā kopa B ir kopas A apakškopa, B ⊂ A.
 

1.1.  Visi apakškopas elementi ir dotās kopas elementi, un tai 

citu elementu nav. 
 

2.
 

2.  Jebkura kopa ir pati sev apakškopa.

 
3.

 
3.  Tukša kopa ir jebkuras kopas apakškopa.

Stādu tirdziņā tirgotājam bija palikusi nepārdota viena ābele, viena 

bumbiere un viens ķirsis. Dārznieks vēlas nopirkt vismaz vienu no 

augļu koku stādiem. Kādos veidos dārznieks var tos izvēlēties?

Atrisinājums. Uzdevuma nosacījumus var formulēt šādi:  

atrast kopas A = {ābele; bumbiere; ķirsis} visas apakškopas.

Iespējami trīs apakškopu veidi pēc to elementu skaita:

1) ar vienu elementu: {ābele}; {bumbiere}; {ķirsis};

2)  ar diviem elementiem:  {ābele; bumbiere}; {ābele; ķirsis}; {bumbiere; ķirsis};

3) ar trim elementiem: {ābele; bumbiere; ķirsis}.

Saskaitām izvēļu variantus un iegūstam, ka dārzniekam  

ir pavisam 7 izvēļu varianti. 

DEFINĪCIJA
DEFINĪCIJA

ĪPAŠĪBASĪPAŠĪBAS

Uzdevuma atrisināšanas piemērs

A
B

2. att. B ⊂ A

72

2. Doti nogriežņi KL un MN. Uzzīmē nogriežņus 
a) 3 · KL + MN; 
b) MN – 2 · KL!

Atrisinājums. 
Lai aplūkotu konstrukcijas gaitu, noskenē kvadrātkodu!

Abos gadījumos vispirms uzzīmējam staru ar sākumpunktu O un prasītā garuma nogriežņus 
atliekam, izmantojot cirkuli.
a)  No punkta O ar cirkuļa atvērumu KL atliekam 

uz stara pēc kārtas punktus O
1
, O

2
 un O

3
. Tad

 OO
1
 = O

1
O

2
 = O

2
O

3
 = KL un OO

3
= 3 · KL.

  Lai iegūtu nogriežņu summu 3 · KL + MN, no 
punkta O

3
 ar cirkuļa atvērumu MN atliekam uz 

labo pusi punktu O
4
. Tad

 O
3
O

4
 = MN un OO4 = 3 · KL + MN.

b)  No punkta O ar cirkuļa atvērumu MN atliekam 
punktu P

1
:

 OP
1
 = MN.

  Pēc tam no punkta P
1
 uz kreiso pusi ar cirkuļa 

atvērumu KL secīgi atliekam punktus P
2
 

(P
1
P

2
 = KL) un P

3
 (P

2
P

3
 = KL). Tad

 P
1
P

3
 = 2 · KL un OP3 = MN – 2 · KL.

Uzdevumi

2.84. Izmantojot cirkuli, nosaki, kuri nogriežņi ir vienādi!

2.85. Uzzīmē nogriezni IK un pieņem to par vienības nogriezni! Uzzīmē staru ar sākumpunktu 
O un, lietojot cirkuli, atzīmē uz stara

a) nogriezni OP, kura garums ir 3 vienības;
b) nogriezni OR, kura garums ir 2 vienības;

c) nogriezni OT, kura garums ir 5 vienības!

2.86. Punkti A, B, C atrodas uz taisnes m. Uzzīmē visus iespējamos punktu A, B, C savstarpējos 
novietojumus, ja AB = 3 cm un BC = 7 cm! Katrā zīmējumā nosaki nogriežņa AC garumu!

OP
3
 = MN – 2KL

O P3 P2 P1

A

B

C

D
E

F G I

J

K L

H

M N
K L

OO
4
 = 3 · KL + MN

MN

O O1 O2 O3 O4

maconis.lv/qr/2553

Katras nodaļas ievadā redzams 
apakšnodaļu uzskaitījums, kā arī prasmes 
un zināšanas, kas tematā tiks apgūtas. 
Šeit uzzināsi arī par nodaļā ietverto – lasīsi 
nelielu aprakstu un iepazīsies ar zināšanu 
pielietojumu.

Teorija ir ilustrēta ar piemēriem. Ar 
krāsām izcelti svarīgākie jēdzieni un 
apzīmējumi, bet definīcijas un īpašības 
norādītas atsevišķi.

Uzdevumu veikšanas stratēģijas parādītas 
uzdevumu atrisināšanas piemēros.

Uzdevumu atrisināšanas 
piemēri ar konstrukcijas gaitu 
pieejami arī video formātā, 
to aplūkošanai jānoskenē 
kvadrātkods*.

* Nepieciešams viedtālrunis vai planšetdators ar kameru, 
kā arī interneta pieslēgums. Iespējams, ka ierīcē būs 
jāinstalē kvadrātkoda nolasīšanas lietotne, piemēram, 
QR Reader. Materiālam var piekļūt, arī ievadot saites 
adresi, kas redzama zem kvadrātkoda.
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2.157. Punkts A ∈ R.l. (O; 3 cm) un A ∈ R.l. (P; 2 cm). Uzzīmē abas riņķa līnijas, ja OP garums ir

a) 5 cm; 
 

b) 1 cm;  
c) 3,5 cm!

2.158. Mācies angliski! Ann has already knit 8 centimeters of scarf, and can knit 5 centimeters 

each day. Write an equation that shows the relationship between the days x and the 

length knit y. 
2.159. Sadarbojies! Kā atrast uzzīmētas riņķa līnijas centru, ja ir zināms, ka tās rādiuss ir 4 cm?

2.160. Cik daļās plakni var sadalīta) 2 riņķa līnijas;  
b) 3 riņķa līnijas?

2.161. Divām riņķa līnijām, kuru rādiusi ir
a) 8 cm un 5 cm;  

b) 6 cm un 3 cm; 
c) 4 cm un 4 cm,

ir viens kopīgs punkts. Aprēķini attālumu starp centriem!

2.162. Meklē tīmeklī! Spirogrāfs ir ierīce ar zobratiņiem 

ģeometrisku figūru zīmēšanai. Sameklē tīmeklī 

informāciju pēc atslēgvārda spirograph 

un noskaties video, kurā var redzēt, kādus 

zīmējumus var iegūt, izmantojot spirogrāfu!
2.163. Izmanto digitālos rīkus! 1. Cik riņķa līniju var novilkt caur 

 a) vienu; b) diviem dotajiem punktiem?
2.  Kur atrodas centri tām riņķa līnijām, kuras 

novilktas caur diviem dotajiem punktiem?

3.   Kur atrodas vismazākās riņķa līnijas centrs, 

un kāds ir tās rādiuss?2.164. Vai izproti? Aplūko attēlu! Riņķa līnijas, kuras rādiuss ir 12 cm, iekšpusē ripo mazāka riņķa 

līnija, pieskaroties tai. Mazās riņķa līnijas rādiuss ir puse no lielās riņķa līnijas rādiusa.

1. Vai mazās riņķa līnijas garums ir divas reizes mazāks nekā lielās 

riņķa līnijas garums? 2. Kādu figūru ripojot veido mazās riņķa līnijas centrs? 

3. Cik apgriezienu veic mazā riņķa līnija, apripojot apkārt pa riņķa 

iekšpusi? 4. Vai apgriezienu skaits mainītos, ja mazā riņķa līnija atrastos ārpus 

lielās riņķa līnijas, pieskaroties tai, un ripotu pa ārpusi?

5. Vai, apriņķojot pa lielās riņķa līnijas iekšpusi un ārpusi, mazās 

riņķa līnijas centrs veic vienādu attālumu? Aprēķini šo attālumu 

attiecību!2.165. Pārbaudi līdz šim apgūto!  Noskenē kvadrātkodu un izpildi testu!

Spirogrāfs ar zīmējumiem

O

O
1

Uzdevuma “Sadarbojies!” veikšanu ieteicams 
organizēt grupās, kuru lielumu skolotājs var izvēlēties 
pēc saviem ieskatiem, – pa 2, pa 3 vai vairāk skolēniem.

Ar “Meklē tīmeklī!” norādīts uzdevums, kurā tiek 
rosināts meklēt informāciju tīmeklī, izmantojot 
atslēgvārdus.

Norāde “Izmanto digitālos rīkus!” nozīmē, ka 
darbs jāorganizē pie datora vai ar viedtālruņiem, 
izmantojot kādus no tīmeklī pieejamiem rīkiem. 
Ieteicamo rīku piemēri doti attiecīgajā nodaļā.

Uzdevumi sakārtoti secīgi, pieaugošā grūtības 
pakāpē, un uzdevums padziļinātai izpratnei 
norādīts ar “Vai izproti?”.

Apjomīgākās nodaļās var pārbaudīt līdz šim 
apgūto, veicot testu, kas pieejams, noskenējot 
kvadrātkodu*.

Uzdevumi ar norādi “Mācies angliski!” paplašinās 
vārdu krājumu un atvieglos matemātikas apgūšanu 
angliski arī turpmāk.
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Varbūtība notikumam
A – “uzmest pāra skaitli”

P(A) = 3
6

 = 1
2

ATGĀDNE

6
7 9

10

12

–1
E A

E ∩ A = {3, 6; 7} kopu E un A šķēlums
E ∪ A = {–1; 3; 6; 7; 9; 10; 12} kopu E un A 
apvienojums

3
7

6

6
7

3

7
6

3

Grafs

Tabula

3 6 7

3 36 37

6 63 67

7 73 76

6 skaldnes
3 pāra skaitļi: {2; 4; 6}

IZLASE
No kopas atlasot dažus elementus, veidojas izlase

izlases

 sakārtotas nesakārtotas
 (svarīga secība) (nav svarīga secība)

3 6 3 63 7 6 7 3 7

6 3 7 3

6 7

7 6

2. kopa
2 meitenes

1. kopa
3 zēni

Cik veidos var 
izvēlēties vienu zēnu 
un vienu meiteni?

Cik veidos var 
izvēlēties vienu 
skolēnu?

3 + 2 = 5 (veidi) 
saskaitīšanas 
likums

3 ⋅ 2 = 6 (veidi) 
reizināšanas likums

⇒

⇒

KOPA
Kopa – dažādu objektu vai priekšmetu 
apkopojums
E = {–1; 3; 6; 7; 12} F = {3; 6; 7}

  

Kopa F ir kopas 
E apakškopa F ⊂ E

12
–1 E6 7 F

VARBŪTĪBA

P(A) = 
noteikuma A labvēlīgo iznākumu skaits

visu iespējamo iznākumu skaits

0 ≤ P(A) ≤ 1

Varbūtību skala
0 % 50 % 100 %

0 0,5 1
neiespējams  drošs
notikums  notikums

Kā nosaka kopas visus elementus,  
kā aprēķina notikuma varbūtību

42
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1. NODAĻAS PĀRSKATA UZDEVUMI

1. Varu noteikt kopu, tās apakškopu, veidot kopu apvienojumu, šķēlumu.

1.1. Dotas kopas F = {2; 8; 10; 16; 19; 20}, E = {1; 3; 7; 8; 18; 20} un G = {3; 7; 8; 20}. Nosaki

a) F ∩ E;  b) G ∪ E; c) G ∩ F! 

1.2. Dotas kopas A = {skaitļi, kuri dalās ar 10} un B = {pāra skaitļi}. Uzraksti kopu C, kura ir 
kopas A apakškopa un kurā ir elementi, kas nav lielāki nekā 65, un kopu E, kura ir kopas B 
apakškopa un kurā ir elementi, kas ir skaitļa 48 dalītāji!

1.3. No 20 firmas darbiniekiem 12 darbinieki pusdienās bija pasūtījuši otro ēdienu, 8 darbinieki 
ēda zupu, bet 5 darbinieki nebija aizgājuši pusdienot. Cik no firmas darbiniekiem pusdienās 
ēda gan zupu, gan otro ēdienu?

1.4. Vietnē Facebook Aināram ir 8 draugi, Mārtiņam – 11, bet 4 draugi abiem ir kopīgi. Cik ir 
Facebook lietotāju, kuri ir draugi Aināram vai Mārtiņam? Pamato, ka citādi nevar būt!

Atbildes jauktā secībā:
15; 5; {10; 20; 30; 40; 50; 60}; {8; 20}; {8; 20}; {2; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48}; {1; 3; 7; 8; 18; 20}

2. Māku sistematizēt informāciju, izmantojot tabulas, grafus un citus veidus.

2.1. Uz riņķa līnijas atlikti punkti A, B, C, D. Aprēķini, cik

a) nogriežņu var uzzīmēt ar galapunktiem dotajos punktos;
b) trijstūru var uzzīmēt ar virsotnēm dotajos punktos!

2.2.  Aplūko attēlu! Cik nogriežņu var uzzīmēt, ja to galapunkti ir

a) “baltie” punkti;
b) viens “baltais” punkts, otrs “melnais” punkts?

2.3.  Aplūko attēlu! Cik trijstūru var uzzīmēt, ja to virsotnes ir

a) divi “melnie” punkti un viens “baltais” punkts;
b) divi “baltie” punkti un viens “melnais” punkts?

2.4. Ziemassvētkos 5 draugi nolēma viens otram uzdāvināt dāvanu. Cik dāvanu tika 
sagatavotas?

2.5. Martai ir zila, pelēka un balta cepure un divas šalles: sarkana un melna. Izveido tabulu 
un grafu, lai attēlotu visas iespējas, kā Marta var izvēlēties cepuri un šalli!

Atbildes jauktā secībā:
3; 3; 4; 6; 6; 6; 20
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5. Varu aprēķināt notikuma varbūtību.

5.1. Pasākuma dalībnieki velk no trauka lapiņas, uz kurām uzrakstīti skaitļi no 1 līdz 20. Nosaki 
varbūtību, ka uz pirmās izvilktās lapiņas ir pirmskaitlis!

5.2. Kastītē ir 4 melnas bumbiņas un 16 sarkanas bumbiņas. Pēc tam, kad kastītē ielika dažas 

melnas bumbiņas, varbūtība uz labu laimi paņemt sarkanu bumbiņu ir 2
3

. Cik bumbiņu 
ielika kastītē?

5.3. Hokeja pusfinālā piedalās 4 komandas no Ogres novada un 3 komandas no Cēsu novada. 
Vai varbūtība, ka finālā divas komandas būs no dažādiem novadiem, ir lielāka nekā 
varbūtība, ka finālā būs divas komandas no Ogres novada?

6.  Izmantoju zināšanas par kombinatoriku un varbūtību praktiska satura 
uzdevumos.

6.1. Ik sekundi punkts A pārvietojas pa koordinātu plakni 1 vienību pa labi vai 1 vienību 
uz augšu. Abi virzieni ir vienādi iespējami. Punkts A sāk kustību no koordinātu plaknes 
sākumpunkta. Aprēķini varbūtību, ka pēc 3 sekundēm punkts A būs punktā B(0; 3)!

6.2. Nosauc reālu situāciju, kurai var aprēķināt kāda notikuma varbūtību, un aprēķini to! Ko var 
secināt, izmantojot aprēķināto varbūtību?

6.3. Edvards izveidoja šifru – katru no 33 latviešu valodas alfabēta burtiem aizstāja ar diviem 
no četriem simboliem: #, %, @ un &. Abi simboli var būt vienādi. Vai Edvards, izmantojot 
šos simbolus, varēs uzrakstīt šifrētu vēstuli? Kā Edvardam būtu jārīkojas?

Salīdzini atrisināto uzdevumu atbildes ar grāmatā ievietotajām atbildēm un izvērtē savas 
zināšanas!

 neprotu   vēl jāmācās   protu labi

Izlasi ieteikumus atbilstoši iegūtajam pašvērtējumam attiecībā uz katru prasmi!

   Novērtē neskaidro un lūdz skolotāja palīdzību, lai apgūtu šo prasmi!  
Tad pārbaudi sevi: noskenē kvadrātkodu un izpildi testu!

  Rūpīgi izlasi temata atgādni (42. lpp.) un atbilstošos uzdevumu  
atrisināšanas piemērus! Tad pārbaudi sevi: noskenē kvadrātkodu  
un izpildi testu!

  Tu esi apguvis šo prasmi! Vai vēlies uzzināt vairāk? Meklē sev interesējošu  
informāciju tīmeklī, izmantojot atslēgvārdus probability un combinatorics! 

maconis.lv/qr/2322

Tematā apgūto var pārbaudīt ar 
paškontroles uzdevumiem, kas sakārtoti 
atbilstoši apgūstamajām zināšanām 
un prasmēm. Novērtējot savus 
atrisinājumus, skolēns var uzzināt 
attiecīgo zināšanu un prasmju apguves 
līmeni un norādes tā uzlabošanai.

Katras nodaļas 
pārskata uzdevumi 
sakārtoti atbilstoši 
apgūstamajām 
zināšanām un 
prasmēm. Atbildes 
dotas jauktā secībā.

Katras nodaļas 
beigās ir 
atgādne, 
kur apkopots 
nodaļā 
apgūtais.
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elementu skaitu
	X izveidot kombinatorikas 
uzdevumu atbilstoši 
nosacījumiem
	X aprēķināt notikuma 
varbūtību
	X izmantot zināšanas 
par kombinatoriku un 
varbūtību praktiska satura 
uzdevumos

	X sistematizēt un strukturēt 
informāciju
	X formulēt likumsakarības
	X argumentēt, novērtēt reālu 
notikumu varbūtību
	X prognozēt notikuma 
realizēšanās varbūtību

	X kopa, apakškopa
	X kopu šķēlums, 
apvienojums
	X izlase
	X sakārtota, nesakārtota 
izlase
	X notikuma varbūtība

Matemātikā ir uzdevumi, kuros no zināmajiem elementiem jāizveido dažādas 
grupas vai jāsaskaita iespējamo elementu kombinācijas, kas tiek veidotas pēc 
kāda nosacījuma. Šādus uzdevumus sauc par kombinatorikas uzdevumiem, bet 
matemātikas nozari – par kombinatoriku.

Elementu kombināciju pielietojums, 
piemēram, ir Morzes ābece, Braila 
raksts, loterijās dažādu ciparu kom
bi nācijas. Kāda notikuma iespēju 
realizēties, piemēram, iespēju laimēt 
loterijā, var izteikt ar skaitli, kas 
raksturo notikuma varbūtību. 
Varbūtības aprēķināšana dod iespēju 
novērtēt, vai, piemēram, ir lietderīgi 
mēģināt uzminēt aizmirstu paroles 
simbolu.
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1.1. KOPA

Aplūkosim dažādu objektu vai 
priekšmetu piemērus! Piemēram, 
rakstot vārdu “kopa”, izmantojam 
četrus burtus, bet visi burti veido 
alfabētu. Mūzikas instrumentu 
spēlētāji kopā veido orķestri. Tu 
un tavi kla ses biedri ir skolas 
7. klase. Skaitļi 5, 13 un 633 ir 
tikai trīs nepāra skaitļi no visiem 
nepāra skaitļiem. 

Ar vārdu “kopa” matemātikā ap  zīmē kaut ko veselu, vienotu, kas sa  stāv no 
atsevišķiem objektiem.

Objektus, no kuriem kopa tiek izveidota, sauc par kopas elementiem.

Piemēram,
• vienas klases skolēnu kopa (katrs skolēns – kopas elements);
• latīņu alfabēta burti (katrs burts – kopas elements);
• Eiropas valstis (Latvija pieder šai kopai, bet Austrālija nav šīs kopas elements);
• veselo skaitļu kopa (tās elementi ...; –2; –1; 0; 1; 2; ...).

Kopu uzskata par uzdotu, ja ir norādīta kāda pazīme, pēc kuras par jebkuru 
objektu var pateikt, vai tas pieder pie kopas vai nepieder. 

Kopas parasti apzīmē ar alfabēta lielajiem burtiem: A, B, C, ...,
bet kopu elementus – ar mazajiem burtiem: a, b, c, ... .

Kopu var uzdot,
• uzskaitot visus tās elementus (piemēram, nosaucot visus latviešu valodas 

divskaņus):
A = {ai; au; ie; ei; ui; o};

• norādot kādu raksturīgu īpašību, kas piemīt visiem aplūkojamās 
kopas elementiem (piemēram, visi pāra skaitļu kopas elementi dalās ar 2):

B = {veselie skaitļi, kuri dalās ar 2}.

Visu kopas elementu nosaukšanai vai kopas elementu raksturīgās īpašības 
norādīšanai izmanto figūriekavas.

Kopas var būt galīgas vai bezgalīgas. Galīgas kopas elementus var saskaitīt, 
turpretī bezgalīgas kopas elementus saskaitīt nav iespējams.

Piemēram, Eiropas valstu kopa ir galīga, bet veselo skaitļu kopa ir bezgalīga.

Liepājas Simfoniskais orķestris
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Tukšu kopu iegūst tad, ja kopu uzdod, norādot tādu īpašību, kas nepiemīt 
nevienam objektam. Tukšu kopu apzīmē ar simbolu ∅∅.

Piemēram, tukša kopa ir kādas mājas to iedzīvotāju, kuri vecāki par 150 gadiem, 
kopa (mājā taču neviena tāda iedzīvotāja nav!).

Kopu var attēlot, izmantojot kādu figūru, bet kopas elementi tiek atlikti kā punkti. 
1. attēlā kopas elements m pieder kopai A, bet nepieder kopai B. To var pierakstīt, 
izmantojot simbolus ∈ un ∉: m ∈ A (lasa: m pieder kopai A) un m ∉ B (lasa: 
m nepieder kopai B).

Uzdevumi

1.1. Uzraksti, kas ir “kopa”, un paskaidro ar piemēriem!

1.2. Uzraksti

a) galīgas kopas piemēru un izveido visu kopas elementu sarakstu;
b) bezgalīgas kopas piemēru un nosaki kopas elementu kopīgo īpašību!

1.3. Uzraksti kopas visus elementus! Cik elementu ir kopā?

a) Nedēļas dienu kopa
b) Saules sistēmas planētu kopa
c) Pasaules okeānu kopa
d) Patskaņu kopa
e) Vārda “matemātika” burtu kopa 
f) Divciparu skaitļu, kuri mazāki nekā 12, kopa

1.4. Nosauc trīs elementus, kuri pieder kopai! Vai kopa ir galīga vai bezgalīga?

a) E = {Latvijas ezeri} 
b) S = {sportisti, kuri ieguvuši medaļas olimpiādēs}
c) T = {trīsciparu skaitļi, kuriem ir 2 desmiti} 
d) C = {skaitļi, kuri dalās ar 3}

1.5. Kopa ir galīga vai bezgalīga? Pamato savu atbildi!

a) K = {putnu sugas Latvijā}
b) M = {smilšu graudi Rīgas līča krastā}
c) N = {skaitļa 24 dalītāji} 
d) E = {skaitļi, kuri mazāki nekā 4}
e) P = {pirmskaitļi}
f) N = {naturālie skaitļi, kuri mazāki nekā 0,5}

B

m

A
k

1. att. m ∈ kopai A; m ∉ kopai B

n
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 1.6. Kopai M pieder skaitļi, kuri ir lielāki par –99 un mazāki nekā 80. Vai skaitļi –100; –99; –12,3; 
0; 79; 80 un 80,3 pieder kopai M? Nosauc 

a) divus pretējus skaitļus;
b) divus apgrieztus skaitļus, 
kuri pieder kopai M!

 1.7. Attēlā dota kopa K. Izmantojot simbolus ∈ un ∉, apraksti visu elementu piederību kopai K!
1. Cik elementu pieder kopai K? 
2. Kāda īpašība piemīt visiem kopas K elementiem? 
3. Vai kopas M = {495; 2020} elementiem piemīt  

tāda pati īpašība kā kopas K elementiem?

 1.8. Uzraksti vēl četrus kopas elementus, kuri pieder dotajai kopai!
a) A = {Rīga; Daugavpils; Liepāja; Ventspils; Valmiera; …}
b) B = {Aija; Anita; Aldis; Anna; Ansis; Artūrs; …}
c) C = {5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; …} 

 1.9. Vai kopa A ir tukša kopa? Pamato atbildi!
a) A = {gada mēneši, kuru dienu skaits ir 32}
b) A = {Latvijas Republikai piederošās salas}
c) A = {kalni Latvijā, kuri augstāki par 310 m virs jūras līmeņa}
d) A = {pirmskaitļi, kuri ir mazāki nekā 2}

1.10. Skolēni Nauris, Paula un Sandris izveidoja katrs savu kopu ar vienu “lieko” elementu. Vai 
vari noteikt kopas “lieko“ elementu? Kāda ir kopas elementu īpašība?
N = {taisne; punkts; kvadrāts; leņķis; aplis}
P = {vienādojums; dalīšana; reizināšana; atņemšana; saskaitīšana}
S = {zīmulis; lineāls; spogulis; cirkulis; transportieris}

1.11. Sadarbojies! Uzraksti divas kopas ar ”lieko” elementu! Klasē apmainieties ar izveidotajām 
kopām! Nosaki klasesbiedra izveidotās kopas ”lieko” elementu un kopas elementu īpašību!

1.12. Cik elementu ir kopā, ja to veido divciparu skaitļi, kuri dalās ar 
a) 8; b) 13; c) 16; d) 22; e) 25; f) 81?

1.13. Uzraksti kopu, kuras elementi ir skaitļi, kuri ir mazāki nekā 400 un dalās ar a) 35; b) 45!

1.14. Uzraksti divciparu skaitļu kopu, ja divciparu skaitļu pierakstā var izmantot tikai ciparus 3; 4 
un 7!

1.15. Uzraksti kopu, ko veido trīs naturāli skaitļi, kuriem ir tikai trīs dalītāji!

1.16. Vai izproti? 
1. Uzraksti kopas sešus elementus, ja kopu veido naturālie skaitļi, kuri dalās ar 
 a) 2; b) 3; c) 6!
 Uzraksti naturālu skaitļu dalāmības pazīmi ar šo skaitli!
2. Cik elementu ir kopā B, ja to veido naturālie skaitļi, kuri 
 a)  dalās ar 4, bet nedalās ar 2; b) dalās ar 3, bet nedalās ar 9? 
 Uzraksti kopas B elementu īpašību vispārīgā veidā, izmantojot dalāmības pazīmes, kas 

ir izmantotas piemēros!

K

10
5

15
25 20

3

2 1
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1.2. KOPAS APAKŠKOPA

Aplūkosim divas kopas D un B: 
D = {janvāris; februāris; marts; aprīlis; maijs; jūnijs; jūlijs; augusts; septembris; 
oktobris; novembris; decembris}; B = {jūnijs; jūlijs; augusts}.
Abu kopu elementi ir gada mēneši, bet kopas B elementi ir 7. klases skolēnu vasaras 
brīvlaika mēneši. Saka: kopa B ir kopas D apakškopa, jo kopas B elementi ir arī 
kopas D elementi (vasaras brīvlaika mēneši ir arī gada mēneši).

  Kopu B sauc par kopas A apakš kopu, ja katrs kopas B ele ments 
ir arī kopas A elements. 

To pieraksta šādi: B ⊂ A.

Piemēram, ja kopa A ir Latvijas pilsoņi, bet kopa B ir tie Latvijas pilsoņi, kuri dzīvo 
Cēsu novadā, tad B ⊂ A, jo katrs Cēsu novada Latvijas pilsonis ir arī Latvijas pilsonis.

Kopu un tās apakškopu var attēlot kā divas 
figūras, kur viena figūra ir otras figūras 
iekšpusē (2. att.). Šādus zīmējumus sauc par 
Eilera–Venna diagrammām (vai arī par 
Venna diagrammām).

2. attēlā kopa B ir kopas A apakškopa, B ⊂ A.

 1.1.  Visi apakškopas elementi ir dotās kopas elementi, un tai 
citu elementu nav. 

 2. 2.  Jebkura kopa ir pati sev apakškopa.
 3. 3.  Tukša kopa ir jebkuras kopas apakškopa.

Stādu tirdziņā tirgotājam bija palikusi nepārdota viena ābele, viena 
bumbiere un viens ķirsis. Dārznieks vēlas nopirkt vismaz vienu no 
augļu koku stādiem. Kādos veidos dārznieks var tos izvēlēties?

Atrisinājums. Uzdevuma nosacījumus var formulēt šādi:  
atrast kopas A = {ābele; bumbiere; ķirsis} visas apakškopas.
Iespējami trīs apakškopu veidi pēc to elementu skaita:
1) ar vienu elementu: {ābele}; {bumbiere}; {ķirsis};
2)  ar diviem elementiem:  

{ābele; bumbiere}; {ābele; ķirsis}; {bumbiere; ķirsis};
3) ar trim elementiem: {ābele; bumbiere; ķirsis}.
Saskaitām izvēļu variantus un iegūstam, ka dārzniekam  
ir pavisam 7 izvēļu varianti. 

DEFINĪCIJADEFINĪCIJA

ĪPAŠĪBASĪPAŠĪBAS

Uzdevuma atrisināšanas piemērs

AB

2. att. B ⊂ A
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Uzdevumi

1.17. Nosauc dotās kopas apakškopas! Nosauc kopu, kurai tā ir apakškopa!
a) Latvijas putni c) Decimāldaļas e) Patskaņi
b) Eiropas upes d) Veseli skaitļi f) Šauri leņķi

1.18. Izveido pārskatu par četrstūru veidiem un nosaki, kādas apakškopas izveidojas! Salīdzini 
savu pārskatu ar klasesbiedra darbu un noskaidrojiet, kas pārskatos kopīgs, kas – atšķirīgs!

1.19. Uzraksti kopas 
a) X = {2; 3; 5};
b) Y = {11; 12; 15} 
visas apakškopas! Vai apakškopu skaits mainīsies, ja dotajā kopā būs 4 elementi?

1.20. Andrim patīk skatīties pārraides televīzijas Sporta kanālā. Nedēļas nogalē rāda basketbola, 
hokeja, tenisa un pludmales volejbola sacensības. Kādas sporta pārraides Andris var 
noskatīties, ja viņš plāno noskatīties vismaz vienu sporta pārraidi? 

1.21. Kopas A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} apakškopas ir kopas B = {2; 4; 6; 8}, C = {5} un  
D = {3; 6; 9}.
1. Nosaki katras kopas B, C un D elementu īpašību!
2. Izveido vēl 3 kopas A apakškopas un uzraksti to elementu kopīgo īpašību!

1.22. Dotas kopas M = {1; 2; 3; 4; 5; 6; ...; 38}, N = {6; 12; 18; ...; 36}, K = {3; 6; 9; 12; ...; 36}, 
L = {9; 18; 27; 36}. Nosaki, kura no dotajām kopām ir apakškopa kādai citai dotajai kopai! 
Pierakstot izmanto simbolus!

1.23. Kura no kopām ir apakškopa kādai citai kopai? Pierakstot izmanto simbolus!
S = {viencipara skaitļi}
T = {2; 4}
U = {visi naturālie skaitļi}
V = {pāra skaitļi, kas mazāki nekā 10}
Z = {1; 11; 2; 22; 3; 33; 4; 44; 5; 55; 6; 66; 7; 77; 8; 88; 9; 99}

1.24. Uzraksti divciparu skaitļu kopu, ja divciparu skaitļu pierakstā var izmantot ciparus 1, 2 un 0! 
Uzraksti šīs kopas apakškopu, kura satur tikai pāra skaitļus!

1.25. Dota kopa 
a) F = {a; b; c; d}; b) E = {0; 2; 4; 6}. 
Uzraksti visas apakškopas, kuras sastāv no diviem elementiem! Vai palielināsies apakš kopu 
skaits, ja tajās būs trīs elementi? Pamato atbildi, uzrakstot visas apakškopas!

1.26. Vai izproti? Kopas X un Y ir kopas M apakškopas. Kopām X un Y nav kopīgu elementu.

1. Cik elementu ir kopā M, ja kopā X ir 4 elementi un kopā Y ir 5 elementi? Atbilstoši 
dotajiem nosacījumiem uzraksti piemērus!

2. Uzraksti secinājumu par kopas M elementu skaitu, ja zināms tās apakškopu X un Y 
elementu skaits! 

3. Uzraksti secinājumu par apakškopu X un Y elementu skaitu, ja zināms kopas M 
elementu skaits!
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1.3. KOPU APVIENOJUMS UN ŠĶĒLUMS

No divām dotajām kopām var izveidot jaunu kopu, kas ir šo kopu šķēlums vai 
apvienojums. 

Kopu šķēlums

Aplūkosim kopas B = {2; 3; 4; 5; 6; 7} un C = {6; 7; 8; 9}.
Kopu B un C kopīgie elementi ir skaitļi 6 un 7, un citu kopīgu elementu tām 
nav. Teiksim, ka kopa D = {6; 7} ir kopu B un C šķēlums, ja to veido abu kopu 
kopīgie elementi.

  Par kopu B un C šķēlumu sauc kopu, kura sastāv no visiem 
tiem elementiem, kuri pieder gan kopai B, gan kopai C.

Kopu B un C šķēluma apzīmēšanai lieto simbolu ∩ :
D = B ∩ C (lasa: kopa D ir kopu B un C šķēlums).

3. att. B ∩ C – kopu šķēlums

3. attēlā parādīts kopu šķēlums – abu figūru kopīgā daļa, kura iekrāsota rozā 
krāsā.

Kopu apvienojums

No dotajām kopām B = {2; 3; 4; 5; 6; 7} un C = {6; 7; 8; 9} var izveidot kopu 
E = {2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Kopa E satur gan visus kopas B elementus, gan visus 
kopas C elementus. Kopu E sauc par kopu B un C apvienojumu.

  Par kopu B un C apvienojumu sauc kopu, kuras elementi pieder 
vismaz vienai no dotajām kopām. 

Kopu B un C apvienojuma apzīmēšanai lieto simbolu ∪∪ : 
E = B ∪∪ C (lasa: kopa E ir kopu B un C apvienojums).

4. att. B ∪ C – kopu apvienojums

Kopu apvienojums parādīts 4. attēlā, tas ir iekrāsots rozā krāsā. Abu kopu 
kopīgos elementus kopu apvienojumā raksta vienu reizi.

DEFINĪCIJADEFINĪCIJA

B CB ∩ C

DEFINĪCIJADEFINĪCIJA

B C
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1. Dotas kopas A = {2; 3; 5; 9} un B = {1; 4; 6; 7; 8}. Nosaki kopu šķēlumu un apvienojumu!

Atrisinājums. A ∩ B = ∅, jo kopām nav kopīgu elementu.
A ∪ B = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} 

2.  No 7. klases skolēniem 14 mācās vācu valodu, 17 skolēni mācās krievu valodu, bet 9 skolēni 
mācās gan vācu, gan krievu valodu. Cik skolēnu ir 7. klasē?

Atrisinājums.
Uzdevumu var atrisināt, izmantojot Eilera–Venna diagrammu – uzzīmējot divas figūras, 
kurām ir kopīga daļa. Viena figūra būs kopa V – skolēni, kuri mācās vācu valodu, bet otra 
figūra ir kopa K – skolēni, kuri mācās krievu valodu. Kopu šķēlumā (figūru kopīgajā daļā) 
ierakstām skaitli 9, jo 9 skolēni mācās gan vācu, gan krievu valodu. 

V ∩ K = {skolēni, kas mācās gan vācu, gan krievu valodu} 

1) 14 – 9 = 5 tik skolēnu mācās tikai vācu valodu;
2) 17 – 9 = 8  tik skolēnu mācās tikai krievu valodu;
3) 5 + 9 + 8 = 22 tik skolēnu ir klasē.

Atbilde. Klasē ir 22 skolēni.

Uzdevumi

1.27. Uzraksti kopu A un B šķēlumu un apvienojumu!

a) A = {4; 5; 6; 10; 11; 12} un B = {3; 4; 7; 11; 13}
b) A = {2; 4; 6; 8; 10} un B = {1; 3; 5; 8; 9}
c) A = {1; 11; 21; 31} un B = {2; 21}
d) A = {4; 5; 6} un B = {1; 2; 3; 4; 5; 6}

1.28. Sadarbojies! 
1. Uzraksti divas kopas, kurām ir kopīgi elementi! Izvēlētās kopas veido gan no skaitļiem, 

gan no citiem elementiem!
 a) Nosaki šo kopu šķēlumu un apvienojumu!
 b) Uzraksti katrai kopai apakškopu!
 c) Attēlo kopas Eilera–Venna diagrammā!
2. Uzraksti kopu piemērus un iedod šo uzdevumu izpildīt kādam klasesbiedram! 

Pārbaudi klasesbiedra paveikto!

Uzdevumu atrisināšanas piemēri

V K
9

14 – 9 = 5 17 – 9 = 89



13

1.

KĀ
 N

OS
AK

A 
KO

PA
S V

IS
US

 EL
EM

EN
TU

S,
KĀ

 A
PR

ĒĶ
IN

A 
NO

TI
KU

M
A 

VA
RB

ŪT
ĪB

U

1.29. Uzraksti divas kopas D un E, lai šo kopu apvienojums būtu kopa M!

a) M = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} b) M = {10; 12; 31; 34; 45; 46; 57; 58; 69}

1.30. Uzraksti divas kopas M un N, lai šo kopu šķēlums būtu kopa K!

a) K = {4; 5; 6} b) K = {3; 13; 33}

1.31. Uzraksti divas kopas, kuru šķēlums ir kopa A = {1 centa monēta; 2 centu monēta; 
5 centu monēta}! Uzraksti kopas A visas iespējamās apakškopas! 

1.32. Sporta dienā piedalījās 25 skolēni. 15 no viņiem spēlēja basketbolu, bet 13 spēlēja 
futbolu. Cik skolēnu spēlēja gan basketbolu, gan futbolu?

1.33. Lielveikalā strādā 44 darbinieki, kuri izmanto sabiedrisko transportu, lai aizbrauktu 
uz darbu. 36 no darbiniekiem uz darbu brauc ar autobusu, bet 18 – ar trolejbusu. 
Cik darbinieku uz darbu brauc, izmantojot abus transporta līdzekļus?

1.34. Izpēti un nosaki sakarību starp kopu elementiem:

A = {skaitļi, kuri dalās ar 2}, B = {skaitļi, kuri dalās ar 3}, C = {skaitļi, kuri dalās ar 6}. 
Izmantojot Eilera–Venna diagrammu, attēlo sakarību starp kopām!

1.35. Aptaujājot 100 ģimenes, 78 ģimenes atbildēja, ka brīvdienās izmantoja personisko 
transportu, 85 ģimenes izmantoja sabiedrisko transportu, bet 8 ģimenes brīvdienās 
neizmantoja transporta līdzekļus. Cik ģimeņu izmantoja gan personisko, gan 
sabiedrisko transportu?

1.36. Kopai A pieder 70 elementi, kopai B pieder 100 elementi, bet kopu šķēlumam pieder 
25 elementi. Uzzīmē Eilera–Venna diagrammu un nosaki, vai apgalvojums ir patiess! 

a) 45 elementi pieder kopai A, bet nepieder kopai B.
b) 20 kopas B elementi pieder arī kopai A.
c) Abu kopu apvienojumā ir 145 elementi.
d) 75 elementi pieder tikai kopai B.
e) 25 elementi pieder gan kopai A, gan kopai B.

1.37. No 28 skolēniem 13 skolēni brīvlaikā gan izlasīja grāmatu, gan iemācījās dzejoli no 
galvas, 7 skolēni izlasīja tikai grāmatu, bet 5 – iemācījās tikai dzejoli. Cik skolēnu 
neizlasīja grāmatu un neiemācījās dzejoli no galvas?

1.38. Vecmāmiņai ir 5 mazbērni. Jūlijā pie vecmāmiņas ciemojās 4 mazbērni, bet augustā – 
3 mazbērni. Vai tas ir iespējams? Atbildi pamato ar Eilera–Venna diagrammu!

1.39. Uz telpas grīdas, kurai ir taisnstūra forma un kuras platība ir 13,96 m2, remonta laikā 
uzlika divus linoleja gabalus, kuru laukumi bija 5,86 m2 un 9,68 m2, un tie pārklājās. 
Cik kvadrātmetru lielā platībā linoleji pārklājās, ja tie nosedza visu grīdas laukumu?

1.40. Figūru veido riņķis un kvadrāts, kuriem ir kopīga daļa. Riņķa laukums aizņem 
70 % no figūras laukuma, bet kvadrāts – 60 % no figūras laukuma. Kāda daļa  
no figūras neatrodas riņķī?
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1.41. Māsas Ieva un Anda nolēma satikties bibliotēkā. Ieva ieradās plkst. 14.35 un plānoja 
strādāt bibliotēkā pusotru stundu. Anda bibliotēkā bija 55 minūtes, un plkst. 16.40 
viņa devās uz mājām. Kurā laika intervālā māsas bibliotēkā bija kopā? Uzraksti laika 
intervālus kā kopas!

1.42. Daudzstāvu mājā ir 120 dzīvokļi. 74 dzīvokļu īpašniekiem nav mājdzīvnieku, 15 dzīvokļu 
īpašniekiem ir tikai suns, bet 23 dzīvokļu īpašniekiem ir tikai kaķis. Citu mājdzīvnieku 
mājā nav. Cik dzīvokļu īpašniekiem ir gan kaķis, gan suns?

1.43. Kopai A pieder 20 elementi. Izmantojot attēlu, atbildi uz jautājumiem!

a) Cik elementu pieder kopai B, cik – kopai C? 
b) Cik elementu pieder kopu B un C apvienojumam?
c) Cik kopas A elementu nepieder B ∪ C?
d) Uzraksti situāciju uzdevumu atbilstoši kopu A, B un C elementu skaitam, 

lai aprēķinātu B ∩ C!

1.44. Zināms, ka gan kopā A, gan kopā C ir vismaz 3 elementi, bet A ∪ C = {5; 13; 24; 28; 30}  
un A ∩ C = {13; 30}. Pierādi, ka kopā A vai kopā C ir par 1 elementu vairāk nekā otrā kopā!

1.45. Mācies angliski! 
1. Izlasi un iztulko tekstu!
 •  A set A is called a subset of a set B (symbolized by A ⊂ B) if all the members 

of A are also members of B. 
 •  The symbol ∪ is used to denote the union of two sets. The set A  ∪  B – read 

“A union B”.
 •  The intersection operation is denoted by the symbol ∩. The set A ∩ B – read 

“A intersection B”.
 For example, Committee A, consisting of the 4 members Kalve, Bernhard, Nelson and 

Higin, meets with Committee B, consisting of the 5 members Bernhard, Korton, Higin, 
Svenson and Egle. The union of Committees A and B must then consist of 7 members 
rather than 9 – namely, Kalve, Bernhard, Nelson, Korton, Higin, Svenson and Egle. 
The intersection of the two committees is the set consisting of Bernhard and Higin.

2. Uzraksti piemērā dotās kopas, kopu apvienojumu un šķēlumu, lietojot kopu simbolus!

1.46. Vai izproti? Kongresā piedalās dalībnieki, kas zina vismaz vienu no 3 valodām: angļu, 
franču, vācu. 18 kongresa dalībnieki runā angļu valodā, 17 – franču valodā un 17 – vācu 
valodā. 10 dalībnieki zina gan franču, gan vācu valodu, 6 dalībnieki zina gan angļu, gan 
vācu valodu, 3 – zina gan franču, gan angļu valodu. Tikai viens dalībnieks var sarunāties 
visās trīs valodās. Cik dalībnieku piedalās kongresā?

1.47. Pārbaudi līdz šim apgūto!  
Noskenē kvadrātkodu un izpildi testu! 

maconis.lv/qr/2554

CB A35 4

https://www.britannica.com/science/union-set-theory
https://www.britannica.com/science/intersection-set-theory
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1.4. INFORMĀCIJAS STRUKTURĒŠANA

Matemātikā ir uzdevumi, kuros no dotajiem elemen
tiem jāizveido dažādas grupas vai jāsaskaita visu to 
elementu kombināciju skaits, kuras veido pēc kādiem 
dotiem nosacījumiem. Šādus uzdevumus sauc par 
kombinatorikas uzdevumiem.

  Kombinatorika ir matemātikas nozare, kurā pēta galīgu kopu 
uzbūvi, to elementu un apakškopu izvēles un sakārtojuma 
paņēmienus.

Uzdevums

1.48. Sadarbojies! Izmanto digitālos rīkus! Četri draugi (A, B, C, D) izdomāja spēli, izmantojot 
divus spēļu kauliņus. Spēles noteikumi ir šādi: met divus spēļu kauliņus un saskaita 
uzkritušo punktu summu. Ja uzmesto punktu summa sakrīt ar kādu no skaitļiem uz sava 
starta lauciņa, tad spēlētājs drīkst iekrāsot nākamo lauciņu finiša virzienā. Uzvar tas, kurš 
ātrāk nonāk pie finiša.
Ar klasesbiedriem izspēlējiet šo spēli un izpētiet, kuru no starta vietu lauciņiem ir 
izdevīgāk izlozēt, lai uzvarētu spēlē! Izmantojiet virtuālos spēļu kauliņus, meklējot tīmeklī 
pēc atslēgvārdiem 2 dice roller!

2; 3; 4

A

5; 6; 7

B

8; 9; 10

C

11; 12

D
Starts

Finišs

Metot spēļu kauliņu, nevar pateikt, cik punktu uz tā augšējās skaldnes uzkritīs.
Iepriekš nevar paredzēt, cik saulainu dienu būs augustā.
Piedaloties loterijā, nav zināms, vai tiks iegūta jebkāda balva.
Šaujot mērķī, nav zināms, cik precīzs būs trāpījums.

Šajos piemēros minētos procesus, darbības vai parādības sauc par mēģinājumiem 
jeb eksperimentiem, bet to iespējamos rezultātus – par iznākumiem. Savukārt 
visi iespējamie rezultāti veido mēģinājuma iznākumu kopu.

DEFINĪCIJADEFINĪCIJA

Kombinatorika – 
no latīņu valodas 
combinare – savienot.
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Tā, piemēram, ja tiek mests spēļu kauliņš, tad mēģinājums ir kauliņa mešana un 
visu iespējamo iznākumu kopu – uzkritušo punktu skaitu uz augšējās skaldnes – 
var pierakstīt šādi:

{1; 2; 3; 4; 5; 6}.
Mēģinājuma visu iznākumu kopu uzskatāmi var attēlot ar grafa, tabulas vai 
secīga pieraksta palīdzību.

  Grafs ir figūra, ko veido ar līnijām savienoti punkti, kuri 
shematiski attēlo doto informāciju.

Punkti ir dotie kopas elementi, bet līnijas vai nogriežņi parāda elementu atbilstību 
(5. att.). Grafa izveidošanu un izmantošanu apskatīsim piemēros.

5. att. Dažādi grafi

1. piemērs. Monētu met 2 reizes un atzīmē, ar kuru pusi uz augšu tā nokrīt – ar 
ģerboni (ģ) vai ar ciparu (c). Noteiksim šī mēģinājuma iznākumu kopu.
Metot monētu pirmo reizi, ir tikai divas iespējas – uzkritīs vai nu cipars, vai 
ģerbonis. Tā ir pirmā metiena iznākumu kopa:

{c; ģ}.

Neatkarīgi no tā, vai pirmo reizi uzkritis cipars vai ģerbonis, metot monētu otro 
reizi, atkal iespējami 2 iznākumi: cipars vai ģerbonis.

Mēģinājuma iznākumu grafs

 1. metiens 2. metiens Iespējamie iznākumi
  cipars cipars, cipars
 cipars
  ģerbonis cipars, ģerbonisIzvēles sākums

  cipars ģerbonis, cipars
 ģerbonis
  ģerbonis ģerbonis, ģerbonis

Mēģinājuma iznākumu kopu veido 4 vienādi iespējami iznākumi:
{cc; cģ; ģc; ģģ}.

Uzzīmējot atbilstošo grafu, tiek parādīti visi 
iespējamie elementu sakārtojumi, un to skaitu 
var noteikt saskaitot. Šis grafs ir izvērsts – punktu 
vietā ir rakstīti dotās kopas elementu nosaukumi, 
bet līnijas tāpat apzīmē atbilstību.

DEFINĪCIJADEFINĪCIJA

C

A D

B

Cipars un ģerbonis
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2. piemērs. Cik divciparu skaitļu var izveidot no cipariem 2; 3; 4; 7?
Lai aplūkotu visus divciparu skaitļus, izveido tabulu, kuru aizpildot būs 
uzrakstīti visi divciparu skaitļi, kurus var uzrakstīt ar cipariem 2, 3, 4 un 7.

Vieni
Desmiti

2 3 4 7

2 22 23 24 27

3 32 33 34 37

4 42 43 44 47

7 72 73 74 77

No tabulas var noteikt, ka no cipariem 2, 3, 4 un 7 var izveidot 16 divciparu 
skaitļus. Tādējādi ir veikta pilnā pārlase, t.i., apskatīti visi iespējamie iznākumi.
To varēja veikt, arī zīmējot grafu.

Visus iespējamos iznākumus var uzdot, arī ar secīgo pierakstu norādot iznākumu 
kopu – visus divciparu skaitļus.

{22; 23; 24; 27; 32; 34; 37; 33; 42; 44; 47; 43; 72; 73; 74; 77}

1.  Mārtiņš, Nauris, Krista un Lauris spēlēja dambreti. Katrs bērns spēlēja ar katru bērnu. Cik spēļu 
tika izspēlēts?

Atrisinājums. 
Noteiksim uzdevuma atrisinājumu ar grafa palīdzību. Bērnus 
apzīmēsim ar burtiem M, N, K, L un tos grafā attēlosim ar 
aplīšiem. Novelkot visus iespējamos nogriežņus, tiek parādītas 
visas iespējamās spēles starp 2 bērniem. No grafa redzam, 
ka ir 6 nogriežņi jeb tika izspēlētas 6 dambretes partijas.

Atbilde. Tika izspēlētas 6 spēles.

Uzdevumu atrisināšanas piemēri

M

N

L

K

Vieni 2 3

4 7

2

2 3

4 7

3

2 3

4 7

4

2 3

4 7

7

Divciparu skaitlis

Desmiti
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2.  Četri konferences dalībnieki apmainījās ar vizītkartēm. Aprēķini, cik vizītkaršu izmantoja!

Atrisinājums.
Konferences dalībniekus attēlosim ar punktiem, bet bultiņas nogriežņa 
galā norāda uz apmaiņu ar vizītkartēm starp diviem konferences 
dalībniekiem. 
Piemēram, A  B nozīmē, ka dalībnieks A dod vizītkarti 
dalībniekam B, bet A  B nozīmē, ka dalībnieki A un B dod 
vizītkarti viens otram. Tātad vizītkaršu skaits ir vienāds ar bultiņu skaitu.
Tā kā grafā ir 6 nogriežņi ar bultiņām abos galos, tad vizītkaršu skaits ir

6 · 2 = 12.
Atbilde. Kopā tika izmantotas 12 vizītkartes.

3.  No pilsētas A uz pilsētu B var aizbraukt pa 2 ceļiem, no pilsētas B uz pilsētu C var aizbraukt 
pa 3 ceļiem, un no pilsētas C uz pilsētu D – pa 2 ceļiem. Cik veidos var izvēlēties maršrutu, kā 
aizbraukt no pilsētas A uz pilsētu D?

Atrisinājums. Visus iespējamos maršrutus parādām ar mēģinājuma iznākumu grafa palīdzību.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

A

B

C

C

C

C

C

C

B

Saskaitot visus maršrutu variantus, kā no pilsētas A nonākt pilsētā D, iegūstam, ka pastāv 
12 dažādi maršruti.

A

B C

D

Visus iespējamos maršrutus varam parādīt arī ar cita veida grafu.
Saskaitot visus iespējamos maršrutus, iegūstam 12 veidus, kā no pilsētas A aizbraukt uz 
pilsētu D. Ar krāsām ir parādīts viens no iespējamiem maršrutiem abos grafos.

Atbilde. Var izvēlēties 12 maršrutus.

A

D

B

C
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Uzdevumi

1.49. Cik taisnstūru ir redzami attēlā?

a)   b) c)

1.50. Nosauc attēlā redzamos nogriežņus, kuru galapunkti ir punkti, kas apzīmēti ar burtiem!

a)   b)

1.51. No dotajiem cipariem jāizveido trīsciparu skaitli tā, ka katru ciparu var izmantot vienu 
reizi. Uzraksti trīs no šiem trīsciparu skaitļiem! Kādu daļu no visiem iespējamiem trīsciparu 
skaitļiem tu esi uzrakstījis?

a) 2; 3; 5 b) 8; 7; 6; 5 c) 0; 3; 5; 7

1.52. Uz katras kartītes ir uzrakstīts viens burts. Uzraksti visus “vārdus”, izmantojot visas kartītes, 
uz kurām ir uzrakstīti dotie burti! Ar “vārdu” šeit saprot jebkuru burtu sakārtojumu. Kuru 
"vārdu" ir vairāk – tādu, kuriem pirmais burts ir patskanis, vai tādu, kuriem tas ir līdzskanis?

a) A; C; S b) G; O; B; A c) A; K; M; E; N; S

1.53. Kristeram ir 4 krekli, 3 džinsa bikses un viens kurpju pāris un botas. Uzzīmē Kristera ap ģēr ba 
un apavu izvēļu koku, ja jāizvēlas krekls, bikses un apavi! Kristers ir apņēmies izmēģināt visas 
tērpu kombinācijas. Kurus apavus viņš būs nēsājis biežāk?

1.54. 7. klasei otrdienās ir 5 stundas: matemātika, bioloģija, vēsture, sports un informātika. 
Izveido grafu, lai uzzinātu, cik veidos var sastādīt stundu sarakstu otrdienai, ja

a) pirmā stunda ir matemātika; c) pirmā stunda sports, otrā – vēsture!
b) pēdējā stunda nav vēsture; 

1.55. Bērnudārza audzinātāja gribēja no krāsainām figūrām izveidot dažādus robotus. Vai viņa 
var katram no 8 grupiņas bērniem izveidot atšķirīgu robotu, ja 
• galva ir zaļais riņķis vai kvadrāts,
• ķermenis ir sarkanais taisnstūris, riņķis vai trijstūris,
• kājas ir dzeltenie trijstūri un rokas – zilie taisnstūri?
Kā tu ieteiktu rīkoties audzinātājai?

1.56. Durvju koda izveidošanā izmanto burtus X, Y un Z un ciparus 1, 2, 3 un 4. Lai atvērtu durvis, 
vis pirms jānospiež viens burts un pēc tam viens cipars. Izvēlies vienu no piedāvātajiem 
pie raksta veidiem un pabeidz risinājumu! Pamato pieraksta izvēli, norādot tā priekšrocību!

a)  b) X1 Y1 Z1 c) 
    X2 ... ...
    ... ... ...
    ... ... ...

A

B

D E

C
F K

L

M

N

O

1 2 3 4

X X1 X2 X3 X4

Y ... ... ... ...

Z ... ... ... ...
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1.57. Doti divi uzdevumi, divi grafi un divi atrisinājumi. Kurš grafs un kurš atrisinājums atbilst 
katram uzdevumam? Pamato savu atbildi!

U1  Doti burti S, K, O, L, A. Cik “vārdu” var 
izveidot, izmantojot divus dažādus 
burtus?

U2  Uz riņķa līnijas atlikti pieci punkti: 
S, K, O, L un A. Cik nogriežņu ar 
galapunktiem dotajos punktos 
var novilkt?

G1 G2 

A1  S K O L A

S SK SO SL SA

K KS KO KL KA

O OS OK OL OA

L LS LK LO LA

A AS AK AO AL

 A2

1.58. Karogu veido 3 vienāda platuma horizontālas joslas, katra citā krāsā. Krāsas ir balta, 
sarkana un zaļa.

a) Cik karogu, kuru apakšējā josla ir sarkanā krāsā, iespējams izveidot? Uzzīmē tos!
b) Vai apgalvojums ir patiess: "no visiem iespējamajiem karogiem divu vidējā josla ir 

zaļa un četru vidējā josla nav zaļa"?
c) Cik ir karogu, kuriem baltās un sarkanās krāsas joslas ir blakus?
d) Cik ir karogu, kuriem sarkanās un zaļās krāsas joslas nav blakus?

1.59. Basketbola turnīra organizēšanai tika izmantoti dzeltenas, zilas un sarkanas krāsas sporta 
krekli un bikses.

a) Izvēlies divām komandām sporta tērpus tā, lai krekli un bikses būtu dažādā krāsās un 
dala no tērpa būtu zilā krāsā!

b) Vai apgalvojums ir patiess: "deviņām komandām, kas piedalās turnīrā, būs dažādi 
sporta tērpi (kreklu un bikšu krāsa var būt gan vienāda, gan atšķirīga)"?

c) Cik komandām sporta tērpa krekls un bikses var būt dažādās krāsās?

1.60. Istabā ir trīs lampas – griestu lampa, stāvlampa un galda lampa. Uzraksti visus iespējamos 
veidus, kā var apgaismot istabu!

1.61. Deju kolektīva vadītājai solo dejai jāizvēlas viens dejotāju pāris no

a) 3 zēniem un 3 meitenēm; b) 4 zēniem un 5 meitenēm.
Cik dejotāju pāru var izveidot solo dejai?

1.62. Ingūnai jāmaksā

a) 20 centi; b) 25 centi.
Uzraksti visus iespējamos veidus, kā var samaksāt par pirkumu, ja Ingūnai ir tikai 2 centu, 
5 centu un 10 centu monētas?

SK SO SL SA
KO KL KA
OL OA
LA
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1.63. Uzraksti un saskaiti, cik ir tādu piecciparu skaitļu, kuri dalās ar 3 un kuru pierakstā ir tikai 
divi cipari

a) 1 un 2; b) 0 un 1;  c) 0 un 3?

1.64. Cik ir divciparu skaitļu, kuros

a) desmitu cipars ir lielāks nekā vienu cipars;
b) vienu cipars ir lielāks vai vienāds ar desmitu ciparu?

1.65. Brālis ar māsu, metot divus spēļu kauliņus, grib sadalīt konfektes. Ja reizē uzmesto kauliņu 
punktu summa ir pāra skaitlis, tad uzvar māsa un viņa saņem konfekti. Ja punktu summa 
ir nepāra skaitlis, tad uzvar brālis un viņš saņem konfekti. Kuram ir lielākas iespējas iegūt 
vairāk konfekšu? Atbildi pamato!

1.66. Jurim ir 4 rotaļlietas: automašīna, lelle, bumba un traktors. Viņš vēlas nolikt rotaļlietas 
vienā rindā tā, ka traktors ir blakus automašīnai un arī lelle ir blakus automašīnai. Izvēlies 
veidu, kā pārskatāmi attēlot visus iespējamos variantus, kā iespējams sakārtot rotaļlietas! 

1.67. Skolas ēdnīcā pusdienās piedāvā 3 zupas: skābētu kāpostu, biešu un frikadeļu; 4 otros 
ēdienus: plovu, makaronus ar sieru, vistas fileju ar rīsiem, kotleti ar kartupeļiem; 5 saldos 
ēdienus: rīsu krēmu, putukrējumu ar augļiem, maizes zupu, pankūkas, saldējumu. Ar 
grafa palīdzību attēlo visus veidus, kā var paēst pusdienas, ēdot

a) visus trīs ēdienus: zupu, otro ēdienu un saldo ēdienu;
b) divus ēdienus: otro ēdienu vai zupu un saldo ēdienu?

1.68. Stadionā ir četras ieejas A, B, C un D. Vai apgalvojums ir patiess: "ir iespējami 15 varianti, 
kā spēļu skatītāji ienāk stadionā un iziet no tā, ja viņi ienāk pa vienu no ieejām un iziet 
var, izmantojot jebkuru no četrām izejām”?

1.69. No Lāču ciema uz Zaķu ciemu var aizbraukt pa 7 ceļiem, no Zaķu ciema uz Vilku ciemu 
var aizbraukt pa 4 ceļiem. Lācis, kurš dzīvo Lāču ciemā, lielījās, ka februārī katru dienu 
viņš varēja braukt no savām mājām ciemos pie vilka uz Vilku ciemu pa citu ceļu. Vai lācis 
runāja patiesību?

1.70. Cik veidos var sastādīt stundu sarakstu ceturtdienas pirmajām divām stundām, ja pirmā 
stunda var būt matemātika vai angļu valoda, bet otrā stunda – sports, vēsture vai mūzika?

1.71. Skolu futbola sacensībās piedalījās 4 komandas. Komandas spēlēja katra ar katru 
komandu vienu spēli, un rezultāti tika ierakstīti sacensību protokolā.

1. Aizpildi sacensību protokolu un nosaki 
uzvarētāju!

2. Cik spēļu 4 komandas izspēlēja?
3. Cik spēļu tiks izspēlētas, ja sacensībās 

piedalīsies 7, cik – ja piedalīsies 9 komandas?

1.72.  Pludmales volejbola sacensībās tika pieteiktas 

a) 8 komandas;  b) 16 komandas
un katra komanda spēlēja ar katru komandu vienu spēli. 
Cik dienās tiks izspēlētas visas spēles, ja katrā dienā ir plānotas 4 spēles?

Ogre Rīga Cēsis Valka

Ogre 3 : 1

Rīga 1 : 3 2 : 1

Cēsis 0 : 1 3 : 0

Valka 2 : 3 1 : 0
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1.73. Cik veidos var izvēlēties vienu dežurantu nedēļas piecām mācību dienām, ja klasē ir

a) 16 skolēni; b) 20 skolēni; c) 30 skolēni?
Aprēķinos izmanto kalkulatoru!

1.74. Spēļu kauliņu met 2 reizes. Abus iegūtos punktus pieraksta, iegūstot divciparu skaitli.
Izveido tabulu un uzraksti visus šos skaitļus! Cik dažādu divciparu nepāra skaitļu ir 
iespējams iegūt un cik no tiem ir pirmskaitļu?

1.75. Pie daudzdzīvokļu nama durvīm ir kodu atslēga. Katram dzīvoklim piešķīra divciparu 
kodu. Vai visi

a) 76 dzīvokļi; b) 108 dzīvokļi
 varēja saņemt atšķirīgu kodu? Divciparu kods tika veidots no visiem cipariem, un 

cipari drīkst arī atkārtoties.

1.76. Sadarbojies! Neredzīgi vai vājredzīgi cilvēki rakstīšanā un lasīšanā izmanto rakstības 
metodi, kuru sauc par Braila rakstu. Šo rakstu izgudrojis francūzis Luijs Brails 1821. gadā. 
Cilvēki lasa Braila rakstā tekstu, taustot izciļņus lapā. Braila rakstā lieto 6 punktus (3 rindās, 
pa 2 punktiem katrā). Attēlā redzamas Braila raksta zīmes.

 

Uzraksti dažus vārdus Braila rakstā un iedod tos izlasīt klasesbiedram! Izpētiet, kas 
kopīgs latviešu valodas specifiskajiem burtiem (piemēram, ā, š, ķ)! Cik dažādu Braila 
raksta zīmju iespējams izveidot? Uzzīmējiet grafu!

1.77. Uzraksti uzdevumu, kura risinājumu var attēlot ar doto grafu! Atrisini uzdevumu!

a)   b) c)

1.78. Uzraksti uzdevumu, kura risinājumu var attēlot ar doto tabulu! 

a)  A B C

A AB AC

B BA BC

C CA CB

 b)  3 6 9

3 33 36 39

6 63 66 69

9 93 96 99

a ā b c č d e ē f g ģ

h i ī j k ķ l ļ m n ņ

o p r s š t u ū v z ž
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1.5. SASKAITĪŠANAS LIKUMS UN REIZINĀŠANAS LIKUMS

Saskaitīšanas likums

Saskaitīšanas likumu izmanto tad, kad aplūko divas vai vairākas kopas, kuru 
elementu skaits ir zināms un kurās nav vienādu elementu.

Piemērs. Agnesei uz galda ir 6 dažādi krāsu un 2 dažādi parastie zīmuļi. Cik 
dažādos veidos Agnese neskatoties var paņemt vienu no šiem zīmuļiem?
Tā kā neskatoties Agnese var paņemt vai nu krāsu, vai parasto zīmuli, tad ir 
iespējami 6 + 2 = 8 iznākumi.

Abās kopās:
• zināms elementu skaits;
• nav vienādu elementu.

Izvēles iespējas 
ir saskaitītas.

6 dažādi krāsu  
zīmuļi

2 dažādi parastie 
zīmuļi

6 + 2 = 8 veidos

1. kopa 2. kopa

  
Ja vienā kopā ir m dažādi elementi, otrā – k dažādi elementi un abās 
kopās nav vienādu elementu, tad no pirmās kopas kādu elementu var 
izvēlēties m veidos un no otrās – k veidos, bet izvēlēties vienu elementu 
no pirmās vai otrās kopas var m + k veidos.

Saskaitīšanas likumu izmanto, kad no dotajām kopām jāizvēlas tikai viens 
elements.

SASKAITĪŠANAS LIKUMSSASKAITĪŠANAS LIKUMS

Cik veidos var izvēlēties vienu augli?

Cik veidos var izvēlēties 
vienu zīmuli?



24

Reizināšanas likums

Uzdevumos, kuros jānosaka, cik veidos var izvēlēties kādu elementu pāri no 
divām elementu grupām, izmanto reizināšanas likumu.

Piemērs. Deju kolektīva vadītājai jāizvēlas solistu pāris no labākajiem dejotājiem. 
Labākie dejotāji ir četri zēni – Ansis, Roberts, Henriks, Deniss, labākās dejotājas 
ir trīs meitenes – Baiba, Marta un Samanta. Katrs no četriem zēniem var dejot 
pārī ar katru no trim meitenēm. Visus iespējamos pārus var parādīt ar grafa 
palīdzību (ar lielajiem burtiem apzīmēti dejotāju vārdi).

 Zēna izvēle Meitenes izvēle Iespējamie izvēles varianti

  Baiba A B
 Ansis Marta A M
  Samanta A S

  Baiba R B
 Roberts Marta R M
  Samanta R S

  Baiba H B
 Henriks Marta H M
  Samanta H S

  Baiba D B
 Deniss Marta D M
  Samanta D S

Visu iespējamo pāru skaitu var aprēķināt ar reizināšanu:
4 ∙ 3 = 12.

Īsāku atrisinājumu var iegūt, izmantojot divas rūtiņas, jo ir divas kopas – zēnu 
un meiteņu:

.

Pirmajā rūtiņā ierakstām skaitli 4, kas norāda zēnu kopas elementu skaitu:

4 .

Otrajā rūtiņā ierakstām skaitli 3, kas norāda meiteņu kopas elementu skaitu:

4 3 .

Pāru (viens zēns, viena meitene) izvēļu skaitu var aprēķināt ar reizināšanu:

4 ∙ 3 = 12.

Izvēles 
sākums
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Ja vienā kopā ir m dažādi elementi, otrā – k dažādi elementi un abās 
kopās nav vienādu elementu, tad izvēlēties vienu elementu no pirmās 
kopas un vienu elementu no otrās kopas var m ∙ k veidos.

Reizināšanas likums ir spēkā arī tad, ja ir vairāk nekā divas kopas, un no katras 
kopas jāizvēlas viens elements.

1.  Maija nopirka trīs trušus: pelēku (p), brūnu (b) 
un melnu (m). Cik dažādos veidos Maija var ielikt 
trušus trīs būros, ja katrā būrī drīkst ievietot 
vienu trusi?

Atrisinājums. Ar grafu var parādīt visus 
iespējamos variantus.

Tātad iespējamo variantu skaits ir
3 · 2 · 1 = 6.

To pašu rezultātu var iegūt, arī nezīmējot grafu, t. i., neparādot visus iespējamos veidus, bet 
gan spriežot citādi.

REIZINĀŠANAS LIKUMSREIZINĀŠANAS LIKUMS

Uzdevumu atrisināšanas piemēri

b
m
p
m
p
b

m
b
m
b
b
p

pbm
pmb
bpm
bmp
mpb
mbp

p

b

m

1. būris

Izvēles 
sākums

2. būris 3. būris Iespējamie varianti

Abās kopās:
• zināms elementu skaits;
• nav vienādu elementu.

Izvēles iespējas 
ir sareizinātas.

Cik veidos var 
izveidot pāri – 

zēns un meitene?

4 ∙ 3 = 12 veidos

1. kopa 
4 zēni

2. kopa 
3 meitenes

Ja pirmo elementu var izvēlēties 
m veidos, bet otro k veidos, tad 
var izveidot m ∙ k pārus.
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Tā kā ir 3 būri, attēlosim tos kā 3 rūtiņas.

1) ielikt jebkuru trusi 1. būrī ir 3 iespējas:
1. būris 2. būris 3. būris

3

2)  ielikt atlikušos divus trušus 2. būrī ir 2 iespējas,
1. būris 2. būris 3. būris

3 2

tātad kopā: 3 · 2 iespējas (iznākumi);

3)  ielikt pēdējo (atlikušo) trusi 3. būrī –  
tikai viena iespēja,

1. būris 2. būris 3. būris

3 2 1

tātad pavisam kopā ir 3 · 2 · 1 = 6 iznākumi.

Šis kombinatorikas uzdevums tika atrisināts, pielietojot reizināšanas likumu.

Atbilde. Trīs trušus 3 būros var ielikt 6 veidos.

2. Doti četri cipari: 3; 5; 7; 9.

 a)  Cik dažādu trīsciparu skaitļu var izveidot no šiem cipariem, ja neviens cipars šajos skaitļos 
neatkārtojas?

 b)  Cik dažādu trīsciparu un četrciparu skaitļu var izveidot no šiem cipariem ar no  sacījumu, ka katrs 
cipars šajos skaitļos tiek izmantots ne vairāk kā vienu reizi?

Atrisinājums. a) Katrā trīsciparu skaitlī ir trīs šķiras: simti, desmiti un vieni, tāpēc zīmēsim 
3  rūtiņas. Uzdevums būs atrisināts, ja noskaidrosim, cik veidos ar cipariem 3; 5; 7; 9 var 
“aizpildīt” šīs trīs rūtiņas:

simti desmiti vieni

Tā kā pirmajā (simtu) vietā var būt jebkurš no četriem dotajiem cipariem, otrajā (desmitu) 
vietā – jebkurš no atlikušajiem trim cipariem, bet trešajā (vienu) vietā – viens no diviem 
atlikušajiem cipariem, tad, ievērojot reizināšanas likumu, trīsciparu skaitļus var uzrakstīt

4 · 3 · 2 = 24 veidos.

b)  Spriežot līdzīgi kā iepriekš un ievērojot reizināšanas likumu, secinām, ka ar cipariem 3; 
5; 7; 9 četrciparu skaitli var izveidot

4 · 3 · 2 · 1 = 24 veidos.
tūkstoši simti desmiti vieni

Tā kā piemērā a) aprēķinājām, ka no tiem pašiem cipariem trīsciparu skaitli arī var izveidot 
24 veidos, tad izmantojot saskaitīšanas likumu, secinām, ka no dotajiem četriem cipariem 
var uzrakstīt vai nu trīsciparu, vai četrciparu skaitli

24 + 24 = 48 veidos.

Rūtiņas jāzīmē tik daudz, cik ir izlases 
garums, un katrā no tām ieraksta 
elementu izvēles iespēju skaitu.
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Uzdevumi

1.79. Inga, gatavojoties 6. klases ieskaitei, janvārī izlasīja 3 grāmatas un februārī – 2 grāmatas. 
Cik veidos Inga var izvēlēties vienu grāmatu, par kuru stāstīs ieskaitē?

1.80. Daiļlasīšanas konkursā piedalījās 5 skolēni no 7.a klases un 3 skolēni no 7.b klases. 
Cik veidos žūrijas komisija var noteikt daiļlasīšanas konkursa

a) uzvarētāju;
b) pirmās un otrās vietas ieguvējus;
c) pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus?

1.81. Veikalā var nopirkt 10 veidu rudzu maizi un 15 veidu baltmaizi. Cik veidos var izvēlēties

a) rudzu maizi;
b) rudzu maizi vai baltmaizi?

1.82. Kārlim ir 6 vienkrāsaini un 3 rūtaini krekli. Kārlis apgalvo, ja jāizvēlas 2 krekli, tad ir 
vairāk iespēju izvēlēties 2 vienkrāsainus kreklus nekā 2 dažāda veida kreklus. Vai Kārļa 
apgalvojums ir patiess?

1.83. Angļu valodu mācās Ilze, Maija un vēl 13 klasesbiedri. Cik veidos skolotāja var izsaukt

a) vienu skolēnu pie tāfeles;
b) vienu skolēnu nolasīt izpildīto mājasdarba uzdevuma atbildi, ja tajā dienā skolā 

ne bija Maijas;
c) vienu skolēnu atbildēt uz jautājumiem, ja Ilze un Maija jau ir atbildējušas uz 

jautājumiem un 2 skolēni nav skolā?

1.84. Grozā atrodas 8 āboli, 6 bumbieri un 4 plūmes. Kādu likumu jāizmanto, lai aprēķinātu, cik 
veidos var paņemt vienu augli, kas nav ābols? Cik šādu veidu ir – 4; 6; 10 vai 24?

1.85. Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Zane nopirka 12 rūtiņu burtnīcas, 10 līniju 
burtnīcas, 6 rūtiņu klades. Cik veidos Zane var izvēlēties

a) kladi; b) burtnīcu; c) burtnīcu vai kladi?

1.86. Cik veidos no tavas klases var izvēlēties

a) vienu zēnu; b) vienu meiteni; c) vienu zēnu vai vienu meiteni?

1.87. Izmanto dotos ciparus un uzraksti visus divciparu skaitļus ar dažādiem cipariem! Kā 
mainīsies divciparu skaitļu skaits, ja cipari drīkst atkārtoties?

a) 4; 6; b) 1; 2; 3; c) 5; 6; 7; 8; d) 3; 2; 0?

1.88. Kastē ir 8 dažādu krāsu zīmuļi. Cik veidos pēc kārtas var paņemt 8 zīmuļus? Aprēķinos 
izmanto kalkulatoru!

1.89. Medniekam ir 5 medību suņi, no kuriem mednieks uz medībām katru reizi ņem līdzi 
vienu no suņiem. Cik veidos mednieks var izvēlēties divus suņus, kuri tiks ņemti līdzi 
uz divu dienu medībām, ja pirmajā dienā medībās dosies viens no suņiem, bet otrajā 
dienā – cits?
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1.90. Ģimene, kurā ir 7 cilvēki, ir nopirkusi biļetes uz teātri. Biļetes ir vienā rindā un blakus. 
Cik ir iespējamo veidu, kā visi ģimenes locekļi var apsēsties teātra izrādes laikā? 
Cik veidos var apsēsties ģimene, ja jaunākajiem bērniem – Elīnai un Jānim – jāsēž

a) blakus; b) starp māti un tēvu; c) tā, lai viņi nebūtu blakus?

1.91. Cik veidos var izvēlēties pāri – vienu meiteni un vienu zēnu –, kas piesaka koncerta 
programmu, no

a) 4 zēniem un 3 meitenēm; b) 5 zēniem un 7 meitenēm?

1.92. Restorāna ēdienkartē ir 3 aukstās uzkodas, 5 pirmie ēdieni, 6 otrie ēdieni un 4 deserti. 
Ar grafu un reizināšanas likumu nosaki, cik veidos apmeklētājs var pasūtīt sev 
pusdienas, izvēloties

a) auksto uzkodu, pirmo, otro ēdienu un desertu;
b) otro ēdienu un desertu;
c) auksto uzkodu, pirmo ēdienu un desertu?

1.93. Cik veidos komandas var sadalīt pirmo, otro un trešo vietu hokeja čempionātā, ja tajā piedalās

a) 10 komandas; b) 18 komandas; c) 24 komandas?
Aprēķinos izmanto kalkulatoru!

1.94. Dotas 3 vienādas klades un 5 vienādas uzlīmes. Cik veidos var uzlīmēt uzlīmes tā, lai uz 
katras klades būtu vismaz viena uzlīme?

1.95. Skapja 5 secīgās atvilktnēs jāsaliek 9 vienādas grāmatas tā, lai katrā atvilktnē būtu nepāra 
skaits grāmatu. Nosaki, cik veidos to var izdarīt! (Uzdevumu risinot, pieņem, ka ir svarīgi, 
kurā atvilktnē ir ielikta grāmata.)

1.96. Lai atvērtu durvis, jānospiež durvju kods, kas veidots no trim dažādiem cipariem, un tie 
jāspiež pa vienam pēc kārtas. Cik durvju kodu ir iespējams izveidot no cipariem

a) 4; 5; 9; b) 1; 2; 3; 4; c) 2; 4; 6; 8; 0?

1.97. Papildini uzdevuma nosacījumus, lai to varētu atrisināt ar

a) saskaitīšanas; b) reizināšanas 
likuma palīdzību! Atrisini izveidoto uzdevumu!
A Jauktais koris ir iemācījies 3 tautasdziesmas un 5 latviešu komponistu dziesmas.
B Tūrisma firma piedāvā apskatīt 3 muzejus un 2 dabas parkus.
C Laivu noma piedāvā iznomāt 4 piepūšamos plostus, 6 kanoe laivas un 2 motorlaivas.
D Veikalā var nopirkt 12 dažādas pildspalvas, 10 dažādus zīmuļus un 8 dažādus 

flomāsterus.

1.98. Ansis brīvdienās brauc uz laukiem, un līdzi mugursomā viņam jāieliek jaka, čības, 
grāmata, bumba un konfekšu kaste. Aprēķini secību skaitu, kā jāsakārto mugursoma, ja 
pirmā jāliek

a) bumba; b) bumba vai čības?

1.99. Zēns meta trīs spēļu kauliņus. Nosaki visu iespējamo iznākumu skaitu, ja zināms, ka uz 
pirmā kauliņa uzkrita 1; 2 vai 3 punkti, uz otrā kauliņa – 1; 3; 5 vai 6 punkti, bet uz trešā 
kauliņa – 2 vai 4 punkti!
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1.6. IZLAŠU SKAITA NOTEIKŠANA

Kombinatorikas uzdevumos ir svarīgi saprast, vai, veidojot elementu izlasi, ir 
jāievēro elementu secība vai nav jāievēro.

Piemēram, no 24 klases skolēniem tiek izveidota 3 cilvēku komanda vēstures 
konkursam. Veidojot visas izlases, kurās ir 3 skolēni, nav svarīga dalībnieku 
secības izvēle, jo, samainot komandas pieteikumā uzrakstīto skolēnu uzvārdus 
vietām, komanda būs tā pati.

Bet, ja no 24 klases skolēniem jāizvēlas vēstures konkursa 1., 2. un 3. vietas 
ieguvēji, tad ir būtiski, kurš no skolēniem ir ieguvis 1. vietu, kurš – 2. vietu un 
kurš – 3. vietu. Ja, piemēram, Mārtiņš ir 1. vietā un Anna – 2. vietā, Tamāra – 
3. vietā, tad, samainot vietām kaut vai divus skolēnus – Anna 1. vietā, Mārtiņš 
2. vietā –, iegūstam vietu sadalījumu ar citu secību.

Kombinatorikā ir kopas, kurās elementu kārtībai (secībai) ir svarīga 
nozīme, – tās ir sakārtotas izlases – un ir kopas, kurās elementu secībai nav 
nozīmes – tās ir nesakārtotas izlases. Tāpēc, sākot aprēķināt kombinatorikas 
uzdevumus, no dotās informācijas ir jānoskaidro, vai elementu secība ir jāievēro 
vai nav jāievēro.

Kafejnīcā var nopirkt šokolādes, karameļu, jogurta un zemeņu saldējumu. Hugo grib nopirkt divus 
dažādus saldējumus (secība nav svarīga). Cik dažādos veidos tas ir iespējams?

Atrisinājums. 
Izmantosim šādus apzīmējumus:
S – šokolādes; K – karameļu;  
J – jogurta; Z – zemeņu  
un uzzīmēsim mēģinājuma  
“divu dažādu saldējumu izvēle”  
iespējamo iznākumu grafu.

Lai gan izskatās, ka divu dažādu šķirņu saldējumus Hugo var izvēlēties 12 veidos, patiesībā 
izvēļu skaits ir divas reizes mazāks, jo Hugo nav svarīgi, kuru no abiem izraudzītajiem 
saldējumiem viņš paņem pirmo un kuru – otro. Tāpēc tie iznākumu pāri, kuri atšķiras tikai ar 
izvēles secību, piemēram, SK un KS; ZK un KZ; JS un SJ, jāapvieno, proti, katrs pāris jāuzskata 
par vienu izvēli. Tātad faktiskais izvēļu skaits ir

12 : 2 = 6 (veidi).

Visu iespējamo pāru skaitu var aprēķināt, izmantojot reizināšanas likumu un rezultātu dalot ar 2:
 4 3  4 · 3 : 2 = 12 : 2 = 6 (veidi).

Uzdevuma atrisināšanas piemērs

K
J
Z
S
J
Z
S
K
Z
S
K
J

SK
SJ
SZ
KS
KJ
KZ
JS
JK
JZ
ZS
ZK
ZJ

S

K

J

Z

1. saldējums 2. saldējums veidi

Izvēles sākums
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Uzdevumi

1.100. Nosaki, vai izlašu veidošanā jāievēro elementu secība!

a) Tiek izveidota koncertprogramma ar 3 priekšnesumiem no 8 sagatavotajiem 
priekš nesumiem.

b) No 5 žurnāliem Gundega vēlas nopirkt divus.
c) No 10 policistiem dežūrā jādodas 2 policistiem.
d) No 24 klases skolēniem 3 skolēni stundā tiek izsaukti rēķināt uzdevumus pie tāfeles.
e) No 6 aktrisēm režisoram jāizvēlas viena vecākās māsas lomai un viena jaunākās 

māsas lomai.

1.101. Cik dažādos veidos no 6 grāmatām Ilga var izvēlēties divas grāmatas dāvināšanai? 
Izdomā nosacījumus, kuru ietekmē mainīsies divu grāmatu izvēļu skaits! Pamato 
atbildi!

1.102. Diviem kurjeriem jāpaņem sūtījums no 4 firmām, un katrs no viņiem var paņemt to tikai 
no 2 firmām. Cik veidos kurjeri var paņemt sūtījumus?

1.103. Cik veidos no uzņēmuma 5 valdes locekļiem var izvēlēties

a) divus valdes locekļus; b)  vienu valdes priekšsēdētāja un otru tā vietnieka 
amatam?

1.104. 1. Izlasi uzdevumu!

 Pieci skolēni no klases ir iemācījušies dzejoli no galvas.
 a)  Cik veidos skolotāja var izvēlēties divus skolēnus, kuri piedalīsies daiļlasīšanas 

konkursā?
 b)  Cik veidos skolotāja var izsaukt divus skolēnus, kuri noskaitīs dzejoli stundas laikā?
2. Atrisini uzdevumus un izvērtē atšķirības rezultātos!
 Kurā uzdevumā izvēļu skaitu nosaka elementu secība?
3. Uzraksti uzdevumus, kuru atrisinājuma izteiksmes ir 5 · 4 un 5 · 4 : 2 ! 
4. Uzraksti uzdevumus, kuru atrisinājuma izteiksmes ir 8 · 7 un 8 · 7 : 2 ! 

1.105. Cik dažādos veidos no 5 sporta žurnālistiem var izvēlēties

a) divus; b) trīs,
kuri dosies komentēt olimpiskās spēles? Vai žurnālistu izvēles secība ir svarīga?

1.106. Cik dažādu trīsciparu skaitļu, kuros cipari neatkārtojas, var izveidot no cipariem

a) 3; 5; 4; b) 2; 6; 8; 9; c) 1; 3; 5; 7; 9?

1.107. Cik veidos var izvēlēties divus dežurantus no klases, ja klasē ir

a) 24 skolēni; b) 18 skolēni;  c) 30 skolēni?

1.108. Makšķerniekam ir 6 makšķeres, un, dodoties uz ezeru, viņš divas makšķeres ņem līdzi. 
Cik veidos makšķernieks var izvēlēties, kuras makšķeres ņemt līdzi?

1.109. Kuros gadījumos ir vairāk izvēles iespēju: ja no vienas kopas jāizvēlas elementi, un izvēlē 
ir svarīga elementu secība vai arī nav svarīga elementu secība? Pamato savu atbildi ar 
piemēriem!
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1.110. Sadarbojies! Katrai valstij ir savs starptautiskais kods, ar kuru sākas telefonu numuri, kas 
izdoti tajā. Kods iekrāsots zaļā krāsā: 

Karogs Valsts Numurs

Latvija +37112345678

Lietuva +37012345678

Polija +48123456789

Dānija +4512345678

ASV +11234567890

Grenlande +299123456

1. Kurās no tabulā redzamajām valstīm ir iespējams izveidot visvairāk telefona numuru?
2. Kā jārīkojas, ja valstī pietrūkst telefona numuru? Par cik palielināsies pieejamo 

telefona numuru skaits pēc izmaiņām?
3. Kāpēc telefona numuros parasti neizmanto burtus?
4. Atrodiet informāciju par valstu telefonu kodiem! Kāda ir sakarība starp telefona 

kodu un valsti?

1.111. Uzraksti vairākus tev zināmos automašīnu numurus!

1. Kāds ir šo automašīnu numuru veidošanas princips?
2. Atrodi informāciju par Latvijas automašīnu numuriem un aprēķini, cik automašīnām 

pietiek numuru!
3. Kāpēc automašīnu numuros lieto gan burtus, gan ciparus?
4. Aprēķini, cik automašīnu numuru varētu izveidot, ja tie sastāvētu tikai no cipariem 

(ne vairāk kā četriem)!
5. Atrodi informāciju par atšķirīgiem automašīnu numuru veidošanas principiem citās 

valstīs! Aprēķini, kurai no šīm valstīm ir vairāk automašīnu numura zīmju!

1.112. Uzraksti uzdevumu, kura atrisinājums ir dotā skaitliskā izteiksme! Atrisini šo uzdevumu!

a) 5 · 4 d) 4 · 3 · 2 · 1 g) 3 · 4 · 5 · 6
b) 10 + 9 e) 2 · 2 · 2 · 2 h) 5 · 5 · 5
c) 7 · 6 · 5 f) 3 · 3 + 2 · 2

1.113. Meklē tīmeklī! 
1. Atrodi tīmeklī rīku paroles drošības pārbaudei, rakstot atslēgvārdus password security 

check! Vēro, kā, izvēloties dažādus paroles simbolus, mainās paroles drošība! 
2. Kura no parolēm ir drošāka: parole, kuru veido
 a) 7 cipari vai 8 cipari;
 b) 5 cipari vai 5 no 26 burtiem?
3. Kādiem jābūt nosacījumiem, lai uzskatītu, ka parole ir droša? 
4. Uz durvju koda paneļa ir 10 cipari un 5 simboli. Uzraksti droša koda piemēru!
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1.114. Vai izproti? Sadarbojies! 
1. Aprēķiniet, cik dažādos veidos vienā rindā var nostāties
 a) 3 cilvēki; b) 4 cilvēki; c) 5 cilvēki!
2. Izveidojiet grupu no 3; 4; un 5 cilvēkiem un nostājieties aplī! Saskaitiet iespējamos 

veidus, kā var nostāties aplī!
3. Uzdevuma rezultātus ierakstiet tabulā!

Cilvēku skaits 3 4 5

Nostāšanās vienā rindā (iespēju skaits)

Nostāšanās aplī (iespēju skaits)

4. Seciniet par atšķirībām, risinot uzdevumus, kuros jāaprēķina veidu skaits, kad 
cilvēki nostājas vienā rindā vai nostājas aplī!

1.115. Futbola čempionātā piedalās 6 komandas un katra komanda spēlē ar katru komandu. 
Katrā komandā ir 11 futbolisti. Aprēķini,

a) cik spēles tiek izspēlētas čempionāta laikā;
b) cik dažādos veidos var sadalīt pirmās trīs godalgotās vietas, ja katru no tām piešķir 

tikai vienai komandai;
c) cik dažādos veidos var izvēlēties divas komandas, ja viena organizēs nākamo 

čempionātu, bet otra – draudzības kausa sacensības;
d) cik dažādos veidos var izvēlēties 2 komandas, kuras nākamajā čempionātā 

nepiedalīsies;
e) cik rokasspiedienu tiek paspiesti spēles beigās, ja katrs spēlētājs sarokojas ar katru 

pretinieku komandas spēlētāju;
f) cik pavisam bumbu tiek uzdāvināts čempionāta laikā, ja katras spēles sākumā 

komandu kapteiņi uzdāvina pretinieka komandai sava kluba futbola bumbu!

1.116. Dota kopa B = {a; b; c; d}. Uzraksti visas nesakārtotas izlases, kuras sastāv no 3 dažādiem 
kopas B elementiem! Izvēlies vienu no nesakārtotajām izlasēm un no tās elementiem 
izveido visas sakārtotas izlases no 3 dažādiem elementiem!

1.117. Sadarbojies! Izveido pārskatu par gadījumiem, kad, veidojot elementu izlasi no dotās 
kopas elementiem, secība ir jāievēro un kad – nav! Salīdzini savu pārskatu ar klasesbiedra 
darbu! Ja nepieciešams, uzlabo savu pārskatu!

1.118. Vai izproti? 
1. Veikalā ir sarkanas, rozā, baltas un dzeltenas tulpes. 
 Cik dažādos veidos var izvēlēties trīs dažādas krāsas tulpes?
2. Kāda atšķirība ir izvēļu skaita aprēķināšanā, ja no dota elementu skaita jāizvēlas 

3 vai 2 elementi (secība nav svarīga)?
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1.7. VARBŪTĪBA

Metot monētu vienu reizi, ir tikai divas 
iespējas – uzkritīs vai nu cipars, vai ģerbonis. 
Vai pastāv likumsakarības, kas norāda 
atbildi gadījuma rakstura notikumam – 
kā nokritīs monēta? Šī problēma jau sen 
nodarbināja matemātiķus. 18. gadsimtā 
Žoržs Luijs Leklerks, grāfs de Bifons (1707–
1788) veica eksperimentu – meta monētu 
4048 reizes, un ģerbonis uzkrita 2048 reizes.

Ikdienā mēs uzskatām: uzkrist ģerbonim, 
metot monētu, ir vienlīdz iespējami kā 
uzkrist ciparam. To pierāda arī minētā 
eksperimenta rezultāti – gandrīz pusei no 
metienu rezultātiem bija uzkritis ģerbonis. 
Tātad ir iespējams aprēķināt kāda notikuma 
realizēšanos.

Ar vārdu eksperiments jeb mēģinājums apzīmēsim darbību, kuras iznākums 
iepriekš precīzi nav zināms.

Uzdevums

1.119. Sadarbojies! Meklē tīmeklī! Met spēļu kauliņu 50 reizes un ieraksti rezultātus tabulā! 

Punkti Skaits Skaits no simulācijas

1

2

3

4

5

6

Kopā 50 50

1. Apkopojiet visus klases rezultātus un aprēķiniet, cik procentos gadījumu no visiem 
metieniem ir uzkritis katrs punktu skaits!

2. Salīdziniet klases kopīgos rezultātus ar savu metienu rezultātiem un uzrakstiet 
secinājumu! 

3. Sameklējiet tīmeklī simulāciju pēc atslēgvārdiem dice simulator with graph! 
Ierakstiet tabulā simulācijā iegūtos spēļu kauliņa 50 metienu rezultātus!

4. Salīdziniet savu metienu rezultātus ar simulācijā iegūtajiem rezultātiem! 
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  Dotajā eksperimentā kāda konkrēta iznākuma (vai iznākumu) 
reali zēšanos sauc par notikumu.

Notikumus apzīmē ar latīņu alfabēta lielajiem burtiem.

1. piemērs. Mēģinājums ar spēļu kauliņu. 

Mēģinājums Iespējamie iznākumi Notikums

Met spēļu kauliņu {1; 2; 3; 4; 5; 6} A – “uzkrīt 2 punkti”
D –  “uzkrīt vairāk nekā 

4 punkti”
E –  “uzkrīt 1 vai  

6 punkti”

Atkārtojot mēģinājumu vairākkārt, parādās likumsakarība, kuru var izteikt ar 
vienu skaitli.

  Skaitli, kas raksturo notikuma realizēšanās iespēju jeb 
ticamību, sauc par notikuma varbūtību.

Notikuma varbūtību apzīmē  
ar burtu P.

Ja, tāpat kā ar monētu, veiktu ļoti daudz mē  ģinājumu, varētu pārliecināties, 

ka uz spēļu kauliņa augšējās skaldnes  2  punkti uzkristu aptuveni 1
6

 no visiem 

metieniem. Līdz ar to varbūtība notikumam A – “metot spēļu kauliņu, uzkrīt 

2 punkti” (labvēlīgo iznākumu kopu veido 1 elements – 2 punkti), ir 1
6

, t. i.,

P(A) = 1
6

.

Tāda pati ir varbūtība, ka uzkrīt 1; 3; 4; 5 vai 
6 punkti, jo katram no šiem notikumiem ir tikai 
viens labvēlīgais iznākums no sešiem vienādi 
iespējamiem.

  Ja visi mēģinājuma iznākumi ir vienādi iespējami, tad notikuma 
A varbūtību P(A) šajā mēģinājumā var aprēķināt pēc formulas

P(A) = 
 notikumam A labvēlīgo iznākumu skaits .

 visu iespējamo iznākumu skaits

DEFINĪCIJADEFINĪCIJA

DEFINĪCIJADEFINĪCIJA

SAKARĪBASAKARĪBA

Varbūtību apzīmē ar burtu P, jo angļu 
valodā probability nozīmē varbūtība.

Varbūtība uzmest 3 punktus 
un uzmest 2 punktus ir vienāda
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2. piemērs. Ja notikums D – “metot spēļu kauliņu, uzkrīt vairāk nekā 4 punkti”, 
tad notikumam D ir 2 labvēlīgie iznākumi: {5; 6}. Tā kā visu iespējamo 
iznākumu skaits šajā eksperimentā ir 6, tad notikuma D varbūtība

P(D) = 2
6 

= 1
3

.

3. piemērs. Kastē ir 6 zilas un 7 sarkanas 
(pēc svara un lieluma vienādas) bumbiņas.
Neskatoties (uz labu laimi) tiek paņemta 
viena bumbiņa. Apskatīsim notikumus:
B – “paņemtā bumbiņa ir zila”; C – “pa ņemtā 
bumbiņa ir sarkana”.
Tā kā notikumam B labvēlīgo iznākumu 
skaits ir 6 – tik zilo bumbiņu ir kastē, bet 
visu iespējamo iznākumu skaits ir 13 – 
tik bumbiņu pavisam ir kastē, tad notikuma 
B varbūtība

P(B) = 6
13 

.

Līdzīgi aprēķinām varbūtību paņemt sarkano bumbiņu:

P(C) = 7
13 

  Jebkura notikuma A varbūtības P(A) vērtība var būt tikai 
skaitlis no 0 līdz 1.

Varbūtību var izteikt procentos: P(A) ir lielāka vai vienāda 
ar 0 % un mazāka vai vienāda ar 100 %.

  Par neiespējamu notikumu sauc notikumu, kas nevar iestāties 
(reali zēties) nevienā mēģinājumā.

Piemēram, metot spēļu kauliņu, nav iespējams uzmest 7 punktus; tas ir 
neiespējams notikums. Šī notikuma varbūtība ir 0.

  Par drošu jeb nenovēršamu notikumu sauc notikumu, kas 
neizbēgami iestājas katrā mēģinājumā.

Piemēram, metot spēļu kauliņu, ir iespējams uzmest ne vairāk kā 6 punktus. 
Šī notikuma varbūtība ir 1.

  Nenovēršama (droša) notikuma varbūtība ir 1, bet neiespē jama 
notikuma varbūtība ir 0.

P(B) + P(C) = 1

ĪPAŠĪBAĪPAŠĪBA

DEFINĪCIJADEFINĪCIJA

DEFINĪCIJADEFINĪCIJA

ĪPAŠĪBAĪPAŠĪBA

0 ≤ P(A) ≤ 1

Kaste ar 6 zilām un 7 sarkanām 
bumbiņām
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Traukā ir četras vienāda lieluma bumbiņas ar cipariem 1; 2; 3 un 4. Aprēķini varbūtību, ka, uz labu 
laimi ņemot ārā no trauka pa vienai bumbiņai, tās būs paņemtas secībā 4; 3; 2; 1!

Atrisinājums. Lai šajā mēģinājumā aprēķinātu varbūtību notikumam
A – “bumbiņas paņemtas secībā 4; 3; 2; 1”,
jāaprēķina gan visu iespējamo, gan notikumam A labvēlīgo iznākumu skaits.
Notikumam labvēlīgo iznākumu skaits ir tikai viens – bumbiņas paņemtas secībā 4; 3; 2; 1.
Notikuma visu iespējamo iznākumu skaitu aprēķinām, izmantojot reizināšanas likumu, tas ir,

4 · 3 · 2 · 1 = 24.
Tātad notikuma A varbūtība

P(A) =
 notikumam labvēlīgo iznākumu skaits 

= 1
24

 .
 visu iespējamo iznākumu skaits

Uzdevumi

1.120. Kurš no notikumiem ir nenovēršams, kurš – neiespējams notikums?

a) Pēc ziemas būs rudens.
b) 1. janvārī sāksies jauns gads.
c) 24. jūnijā gaisa temperatūra Latvijā būs –15 °C.
d) Šodien vienam no klasesbiedriem ir vārda diena.
e) Rīt būs lietaina diena.
f) Metot monētu, tā nokritīs ar ciparu uz augšu.
g) Nākamā diena pēc svētdienas ir otrdiena.
h) Rīt es satikšu savu radinieku, kuru neesmu redzējis 2 gadus.
i) Nākamajā matemātikas kontroldarbā būs kombinatorikas uzdevumi.

1.121. Kastē ir 10 bumbiņas, kas sanumurētas ar skaitļiem no 1 līdz 10. Leo uz labu laimi paņēma 
vienu bumbiņu un atzīmēja tās numuru. Uzraksti labvēlīgo iznākumu kopu šādiem 
notikumiem:
A – “numurs ir pāra skaitlis”; C – “numurs ir lielāks nekā 4”;
B – “numurs dalās ar 5”; D –  “numurs ir lielāks nekā 5 un mazāks vai 

vienāds ar 9”!

1.122. Interneta aptaujā par to, vai nepieciešama pāreja uz vasaras laiku, 1000 respondentiem 
tika piedāvāti šādi atbilžu varianti:

A – “nē, nav nepieciešama”; B – “jā, ir nepieciešama”; C – “man ir vienalga”.
Atbildi A izvēlējās 424 respondenti, atbildi B – 362, bet atbildi C – 214. Cik procentu 
no aptaujātajiem izvēlējās katru no atbildēm? Vai var prognozēt nākamā respondenta 
atbildi?

1.123. Degvielas uzpildes stacijā ir iespējams nopirkt laikrakstus “Diena”, “Vakara Avīze” un 
vēl 5 citus laikrakstus. Pircējs vēlas nopirkt vienu laikrakstu. Kāda ir varbūtība, ka viņš 
nopirks laikrakstu “Diena”?

Uzdevuma atrisināšanas piemērs
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1.124. Ivars meta šautriņu 30 reizes un 26 reizes trāpīja mērķī, bet Elīna meta 40 reizes un 
trāpīja mērķī 35 reizes. Vai vari pateikt, kurš no viņiem šautriņu mērķī meta precīzāk?

1.125. Klasē tiek rīkota slepenā Ziemassvētku apdāvināšanās, nejauši izlozējot pārus ar 
skolēniem, kas viens otram sniegs dāvanu. No 29 skolēniem Ievai klasē ir 3 labi draugi. 
Aprēķini varbūtību notikumam, ka Ievai būs jāapdāvina kāds no draugiem!

1.126. Mēģinot uzminēt, kurā nedēļas dienā draugam Jānim būs dzimšanas diena, Indulis 
pateica, ka tā būs sestdienā. Kāda ir varbūtība, ka Indulis pateica pareizi?

1.127. Kārlis ir aizmirsis sava mobilā telefona četrciparu PIN koda pēdējo ciparu. Kāda ir 
varbūtība Kārlim uzminēt šo ciparu?

1.128. Žurnāla redakcija saņēma vēstuli no lasītājas Kārkliņas un vēl 39 citiem lasītājiem ar 
pareizi atminētu krustvārdu mīklu. Redakcijas darbinieki izlozēja vienu vēstuli, kuras 
autors saņems balvu. Kāda ir varbūtība, ka balvu

a) saņems Kārkliņas kundze; b) nesaņems Kārkliņas kundze?

1.129. Sacensībās mednieki par katru šāvienu ar bisi mērķī var iegūt no 0 līdz 10 punktiem. 
Aprēķini varbūtību, ka, izdarot vienu šāvienu, mednieks var iegūt

a) 9 punktus; b) vairāk nekā 7 punktus; c) ne vairāk kā 8 punktus!

1.130. Varbūtība, ka piedzims zēns, ir 51,7 %. Aprēķini,

a) kāda ir varbūtība, ka piedzims meitene;
b) cik starp 2000 jaundzimušajiem var būt zēnu un cik – meiteņu!

1.131. Spēļu kauliņš tiek mests vienu reizi. Aprēķini varbūtību šādiem notikumiem:

A – “uzkrīt 1, 3 vai 5 punkti”; B – “uzkrīt mazāk nekā 5 punkti”!

1.132. Kastē ir astoņas bumbiņas ar numuriem no 1 līdz 8. No kastes uz labu laimi paņem 
vienu bumbiņu. Aprēķini varbūtību notikumiem:

A – “bumbiņas numurs ir 4”; C – “bumbiņas numurs dalās ar 3”;
B – “bumbiņas numurs ir nepāra skaitlis”; D – “bumbiņas numurs ir lielāks nekā 5”!

1.133. Grozā ir 4 melnas, 5 baltas un 3 sarkanas bumbiņas. Uz labu laimi paņem vienu bumbiņu. 
Kāda ir varbūtība notikumam, ka paņemtā bumbiņa

a) ir balta; b) ir melna; c) nav sarkana; d) ir balta vai sarkana?

1.134. No šaha figūru komplekta uz labu laimi tiek paņemta viena figūriņa. Aprēķini varbūtību, 
ka paņemtā figūra

a) ir melnā dāma; b) ir karalis; c) ir zirdziņš; d) ir balta; e) nav bandinieks?

1.135. Maisā atrodas bumbiņas ar numuriem no 1 līdz 50. Tiek paņemta viena bumbiņa. Kāda 
ir varbūtība izņemt bumbiņu ar numuru,

a) kas dalās ar 10; b) kam vienu cipars ir 7; c) kas lielāks nekā 36?

1.136. Skolotāja skolēniem ieteica brīvlaikā izlasīt 12 grāmatas. Cik liela ir varbūtība, ka Edmunds 
varēs piedalīties diskusijā par brīvi izraudzītu grāmatu, ja viņš izlasīja tikai 5 grāmatas no 
ieteiktajām?
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1.137. Krosā piedalās Artūrs, Māris un Jēkabs, turklāt katrs no viņiem finišē citā laikā.

a) Cik liela ir varbūtība, ka zēni finišēs šādā secībā: Māris, Jēkabs un Artūrs?
b) Cik liela ir varbūtība, ka pirmais finišēs Artūrs?
c) Cik liela ir varbūtība, ka pēdējais finišēs Jēkabs?

1.138. No kāršu komplekta, kurā ir 32 kārtis, neskatoties izvilka pēc kārtas divas kārtis. Kuram 
no notikumiem A – “pirmā kārts ir kungs un otrā kārts – dāma” un B – “pirmā kārts ir 
dāma un arī otrā kārts ir dāma” ir lielāka varbūtība?

1.139. Varbūtība, ka detaļa neatbilst standartam, ir 0,3 %.

a) Kāda ir varbūtība, ka viena paņemtā detaļa atbilst standartam?
b) Cik nestandarta detaļu var būt starp 2000 detaļām?

1.140. Loterijā A no 270 biļetēm 3 ir ar laimestu, bet loterijā B ar laimestu ir 4 biļetes no

a) 360 biļetēm; b) 320 biļetēm.
Kurā loterijā ir izdevīgāk piedalīties? Pamato savu izvēli!

1.141. Vāzē saliktas 8 baltas, 6 dzeltenas un 10 sarkanas rozes. Elīna aprēķināja varbūtību 
nolauzt kādas krāsas ziedu, mainot ūdeni, bet aizmirsa, kuras krāsas ziediem katrs 
rezultāts atbilst. Pārbaudi, vai varbūtības aprēķinātas pareizi, un nosaki, kuras krāsas 

ziediem tās atbilst: 1
4

; 5
12 

un 1
3

!

1.142. Mācies angliski! Atrisini uzdevumu!

1. You roll a die and pick a card (pictured below). How many outcomes are possible?

2. Gary is booking a Caribbean cruise vacation online. The website offers custom cruise 
packages, so Gary has to make several decisions. He can choose from 8 departure 
ports and 6 start dates. How many different cruises can Gary plan?

3. Lea works at an appliance store. She recorded her recent sales.

washing machines 3

dishwashers 8

ovens 4

clothes dryers 5

 What is the experimental probability that the next appliance Lea sells will be 
an oven?

1.143. Atvilktnē ir 8 pildspalvas un daži zīmuļi. Varbūtība neskatoties izņemt no atvilktnes 

pildspalvu ir a) 4
7

; b) 2
3

. Cik zīmuļu ir atvilktnē?

A B C
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1.144. Kastē ir 6 baltas, 4 melnas un 10 sarkanas lodītes. Uz labu laimi no kastes paņem vienu 
lodīti. Kuras krāsas lodītei varbūtība to paņemt ir

a) vislielākā; b) vismazākā?

1.145. Kastē ir 8 sarkani baloni un daži zili baloni. Cik zilo balonu ir kastē, ja uz labu laimi 
paņemtais balons ir

a) sarkans un tā varbūtība ir 1
5

;

b) zils un tā varbūtība ir 5
7

;
c) sarkans un tā varbūtība ir 80 %?

1.146. Vāzē ir 5 baltas un 7 sarkanas tulpes. Cik tulpju vēl ielika vāzē, ja tajā ielika dažas

a) baltas tulpes, un varbūtība uz labu laimi no vāzes izņemt baltu tulpi ir 80 %;
b) sarkanas tulpes, un varbūtība uz labu laimi no vāzes izņemt sarkanu tulpi 

palielinājās par 5
84

?

1.147. 7. klasē var vēl uzņemt 2 skolēnus. Skolas iestājeksāmenus kārto 4 zēni un 5 meitenes. 
Kāda ir varbūtība, ka tiks uzņemti

a) divi zēni; b) divas meitenes; c) viens zēns un viena meitene?

1.148. Vecmāmiņai kastē ir 40 tulpju sīpoli un viņa atceras, ka 4 tulpes bija violetas. Kāda ir 
varbūtība, ka, iestādot divas tulpes pie vārtiem, abas

a) ir violetas; b) nav violetas?

1.149. No 25 skolēniem 22 prot slidot, bet 19 – slēpot. Kāda ir varbūtība, ka skolā neieradīsies 
skolēns, kurš

a) prot gan slidot, gan slēpot;
b) prot tikai slēpot vai tikai slidot?

1.150. Veic pētījumu par kādu loteriju! Noskaidro nosacījumus, lai tajā piedalītos, un aprēķini 
varbūtību laimēt loterijā!

1.151. Meklē tīmeklī!
1. Apkopo informāciju par spēļu kauliņu veidiem! Katram spēļu kauliņam aprēķini 

varbūtību uzmest 1 punktu!
2. Vai 12 skaldņu spēļu kauliņu var izmantot 6 skaldņu spēļu kauliņa vietā? Kas spēlējot 

jāievēro?

1.152. Monētu met 3 reizes. Kāda ir varbūtība uzmest ciparu a) divas reizes; b) vismaz vienu reizi?

1.153. Vai izproti? Grozā ir piecas bumbiņas ar numuriem no 1 līdz 5. Maijai no groza 
neskatoties vienlaikus jāpaņem divas bumbiņas. Kāda varbūtība, ka 

a) viņa paņems bumbiņas ar numuriem 4 un 5; 
b) viena no bumbiņām būs ar numuru 3?
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Varbūtība notikumam
A – “uzmest pāra skaitli”

P(A) = 3
6

 = 1
2

ATGĀDNE

6
7 9

10

12

–1
E A

E ∩ A = {3, 6; 7} kopu E un A šķēlums
E ∪ A = {–1; 3; 6; 7; 9; 10; 12} kopu E un A 
apvienojums

3
7

6

6
7

3

7
6

3

Grafs

Tabula

3 6 7

3 36 37

6 63 67

7 73 76

6 skaldnes
3 pāra skaitļi: {2; 4; 6}

IZLASE
No kopas atlasot dažus elementus, veidojas izlase

izlases

 sakārtotas nesakārtotas
 (svarīga secība) (nav svarīga secība)

3 6 3 63 7 6 7 3 7

6 3 7 3

6 7

7 6

2. kopa
2 meitenes

1. kopa
3 zēni

Cik veidos var 
izvēlēties vienu zēnu 
un vienu meiteni?

Cik veidos var 
izvēlēties vienu 
skolēnu?

3 + 2 = 5 (veidi) 
saskaitīšanas 
likums

3 ⋅ 2 = 6 (veidi) 
reizināšanas likums

⇒

⇒

KOPA
Kopa – dažādu objektu vai priekšmetu 
apkopojums
E = {–1; 3; 6; 7; 12} F = {3; 6; 7}

  

Kopa F ir kopas 
E apakškopa F ⊂ E

12
–1 E6 7 F

VARBŪTĪBA

P(A) = 
noteikuma A labvēlīgo iznākumu skaits

visu iespējamo iznākumu skaits

0 ≤ P(A) ≤ 1

Varbūtību skala
0 % 50 % 100 %

0 0,5 1
neiespējams  drošs
notikums  notikums

Kā nosaka kopas visus elementus,  
kā aprēķina notikuma varbūtību

40

3

3
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1. NODAĻAS PĀRSKATA UZDEVUMI

1. Varu noteikt kopu, tās apakškopu, veidot kopu apvienojumu, šķēlumu.

1.1. Dotas kopas F = {2; 8; 10; 16; 19; 20}, E = {1; 3; 7; 8; 18; 20} un G = {3; 7; 8; 20}. Nosaki

a) F ∩ E;  b) G ∪ E; c) G ∩ F! 

1.2. Dotas kopas A = {skaitļi, kuri dalās ar 10} un B = {pāra skaitļi}. Uzraksti kopu C, kura ir 
kopas A apakškopa un kurā ir elementi, kas nav lielāki nekā 65, un kopu E, kura ir kopas B 
apakškopa un kurā ir elementi, kas ir skaitļa 48 dalītāji!

1.3. No 20 firmas darbiniekiem 12 darbinieki pusdienās bija pasūtījuši otro ēdienu, 8 darbinieki 
ēda zupu, bet 5 darbinieki nebija aizgājuši pusdienot. Cik no firmas darbiniekiem pusdienās 
ēda gan zupu, gan otro ēdienu?

1.4. Vietnē Facebook Aināram ir 8 draugi, Mārtiņam – 11, bet 4 draugi abiem ir kopīgi. Cik ir 
Facebook lietotāju, kuri ir draugi Aināram vai Mārtiņam? Pamato, ka citādi nevar būt!

Atbildes jauktā secībā:
15; 5; {10; 20; 30; 40; 50; 60}; {8; 20}; {8; 20}; {2; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48}; {1; 3; 7; 8; 18; 20}

2. Māku sistematizēt informāciju, izmantojot tabulas, grafus un citus veidus.

2.1. Uz riņķa līnijas atlikti punkti A, B, C, D. Aprēķini, cik

a) nogriežņu var uzzīmēt ar galapunktiem dotajos punktos;
b) trijstūru var uzzīmēt ar virsotnēm dotajos punktos!

2.2.  Aplūko attēlu! Cik nogriežņu var uzzīmēt, ja to galapunkti ir

a) “baltie” punkti;
b) viens “baltais” punkts, otrs “melnais” punkts?

2.3.  Aplūko attēlu! Cik trijstūru var uzzīmēt, ja to virsotnes ir

a) divi “melnie” punkti un viens “baltais” punkts;
b) divi “baltie” punkti un viens “melnais” punkts?

2.4. Ziemassvētkos 5 draugi nolēma viens otram uzdāvināt dāvanu. Cik dāvanu tika 
sagatavotas?

2.5. Martai ir zila, pelēka un balta cepure un divas šalles: sarkana un melna. Izveido tabulu 
un grafu, lai attēlotu visas iespējas, kā Marta var izvēlēties cepuri un šalli!

Atbildes jauktā secībā:
3; 3; 4; 6; 6; 6; 20
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3.  Varu noteikt sakārtotas un nesakārtotas izlases elementu skaitu, izmantojot 
saskaitīšanas, reizināšanas likumu. 

3.1. Klasē ir 12 meitenes un 18 zēni. Cik dažādos veidos var izvēlēties

a) vienu dežurantu; d) vienu meiteni un vienu zēnu;
b) divus pasākuma vadītājus; e) divus zēnus un vienu meiteni?
c) klases vecāko un tā vietnieku;

3.2. Cik burtu sakārtojumu ar dažādu secību var izveidot no vārda LIEPA burtiem, ja izvēlas

a) divus dažādus burtus; b) četrus dažādus burtus?

3.3. Aprēķini, cik dažādu paroļu var izveidot no

a) burta A un trim cipariem 1; 3; 6, ja katru simbolu izmanto tikai vienu reizi un parole 
sastāv no 4 simboliem;

b) diviem dažādiem burtiem un diviem dažādiem cipariem, ja paroles veidošanā var 
izmantot burtus L, R, T un ciparus 2; 3; 4; 7!

3.4. Volejbola sacensībās piedalās 5 komandas. Katra komanda spēlē ar katru. Aprēķini,

a) cik spēļu tiek izspēlētas sacensību laikā;
b) cik dažādos veidos var sadalīt 1. vietu un 2. vietu, ja katru no tām piešķir tikai vienai 

komandai;
c) cik dažādos veidos var izvēlēties divas komandas, kuras organizēs nākamās sacensības!

3.5. Sacensībās piedalās 6 sprinta skrējēji. Cik veidos viņi var nostāties pie starta līnijas? Cik 
pavisam būs rokasspiedienu, ja pēc skrējiena sportisti sasveicinājās, paspiežot cits citam 
roku? Cik reizes katram sportistam būs jāparakstās, ja viņi pēc sacensībām nolēma atstāt 
savus parakstus uz cita skrējēja starta numura? Cik pavisam būs parakstu?

Atbildes jauktā secībā:
24; 840; 5; 15; 30; 720; 10; 10; 20; 30; 216; 435; 870; 1836; 20; 120

4. Protu izveidot kombinatorikas uzdevumu atbilstoši nosacījumiem.

4.1. Izmantojot grafu, izdomā atbilstošu uzdevumu un atrisini to!

a)  b)  

4.2. Izveido uzdevumu par cilvēkiem, kura risinājumā jāizmanto attēlotās rūtiņas!

12 11 10
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5. Varu aprēķināt notikuma varbūtību.

5.1. Kastē ir 19 kartītes ar numuriem no 1 līdz 19. Kāda ir varbūtība, ka, paņemot vienu kartīti, 
tās numurs būs skaitlis, kurš dalās ar 3?

5.2. Kastē ir 45 baloni, no tiem 17 sarkani. Piepūšot balonus, divi baloni, kuri nav sarkani, 
pārplīsa. Kāda ir varbūtība, ka nākamais, kurš pārplīsīs, to piepūšot, būs sarkanais balons?

5.3. Konkursa dalībniekiem ir piešķirti kārtas numuri 1; 2; 3. Kāda ir varbūtība, ka, izlozējot 
uzstāšanās secību, dalībniekiem ar nepāra kārtas numuriem būs jāuzstājas citam aiz cita?

5.4. Kuba skaldnes nokrāsotas zilā vai dzeltenā krāsā (katra skaldne tikai vienā krāsā). Varbūtība, 

ka, metot kubu, tas nokritīs uz zilās skaldnes, ir 1
3

.

Aprēķini, cik skaldņu ir nokrāsots katrā krāsā!

5.5. Kastē ir 2 zilas pildspalvas un dažas sarkanas. Cik sarkanu pildspalvu ir kastē, ja varbūtība, 

ka uz labu laimi paņemtā pildspalva ir zila, ir 2
5

?

5.6. Autoskolas eksāmenu kārto 5 vīrieši un 3 sievietes. Aprēķini varbūtību, ka pirmie divi, kas 
kārtos eksāmenu būs vīrieši!

Atbildes jauktā secībā:

 2
3

;
 
 5
14

;  6
19

;  17
43

; 2; 3; 4

6. Izmantoju zināšanas par kombinatoriku un varbūtību praktiska satura 
uzdevumos.

6.1. Met divus spēļu kauliņus. Izveido tabulu un aprēķini kopējo punktu summu uz abiem 
kauliņiem! Uzraksti secinājumu par varbūtību uzmest kādu no punktu summas!

6.2. Izdomā spēles uzsākšanas nosacījumus, ja vienlaicīgi tiek uzgriezti abi attēlā redzamie 
laimes rati! Aprēķini visu iespējamo variantu skaitu! Kuram no variantiem ir vislielākā 
varbūtība?

1

3

21

3

2 4

7

5

6

6.3. Kura no durvju kodu sistēmām ir drošāka – sistēma, kurā vienlaikus jānospiež divi ciparu 
taustiņi, vai sistēma, kurā ciparu taustiņi jānospiež viens pēc otra? Pamato!

6.4.  Kas kopīgs kombinatorikai un saspraužamiem klucīšiem?
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PAŠKONTROLE

1. Varu noteikt kopu, tās apakškopu, veidot kopu apvienojumu, šķēlumu.

1.1. Dotas kopas A = {–5; –4; –3; –2; –1; 0} un B = {–2; –1; 0; 1; 2}. Uzraksti

a) A ∩ B; b) A ∪ B; 
c) kopu M, ja zināms, ka M ⊂ A; d) kopu D, ja zināms, ka B ⊂ D!

1.2. Tūristu grupai, kurā ir 24 cilvēki, tika piedāvāts braukt ar kuģīti pa upi un gida pavadībā 
iepazīties ar vecpilsētu. 10 cilvēki apmeklēja gan vecpilsētu, gan brauca ar kuģīti pa upi. 
17 tūristi bija vecpilsētā, bet 3 tūristi izvēlējās nepiedalīties abos pasākumos. Cik tūristu 
brauca ar kuģīti? 

2. Māku sistematizēt informāciju, izmantojot tabulas, grafus un citus veidus.

2.1. Uz leņķa A vienas malas atlikti punkti B, C, D, bet uz otras – E, F, G un H. Cik ir nogriežņu, 
kuru galapunkti atrodas uz dažādām leņķa malām?

2.2. Cik ir tādu divciparu skaitļu, kuru pierakstā izmantoti tikai cipari 2, 7 un 9?

3.  Varu noteikt sakārtotas un nesakārtotas izlases elementu skaitu, izmantojot 
saskaitīšanas, reizināšanas likumu. 

3.1. Matemātikas pulciņa nodarbībās piedalās 3 zēni un 5 meitenes. Cik veidos skolotāja var 
vienu skolēnu izsaukt pie tāfeles? Cik veidos var izveidot komandu no 2 skolēniem, kuri 
piedalīsies skolas matemātikas olimpiādē?

3.2. Taksometru firma nopirka 4 jaunas automašīnas. Jaunās automašīnas var izvēlēties 4 šoferi. 
Attēlo visas iespējas, kā 4 jaunās automašīnas var izvēlēties 4 šoferi! Cik ir iespējamo izvēļu? 

4. Protu izveidot kombinatorikas uzdevumu atbilstoši nosacījumiem.

4.1. Izmantojot grafu, izdomā atbilstošu uzdevumu un atrisini to!

a)   b) 

4.2. Izveido uzdevumu par augiem, kura risinājumā  
jāizmanto attēlotās rūtiņas!

5 4

A B C
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5. Varu aprēķināt notikuma varbūtību.

5.1. Pasākuma dalībnieki velk no trauka lapiņas, uz kurām uzrakstīti skaitļi no 1 līdz 20. Nosaki 
varbūtību, ka uz pirmās izvilktās lapiņas ir pirmskaitlis!

5.2. Kastē ir 4 melnas bumbiņas un 16 sarkanas bumbiņas. Pēc tam, kad kastē ielika dažas 

melnas bumbiņas, varbūtība uz labu laimi paņemt sarkanu bumbiņu ir 2
3

. Cik bumbiņu 
ielika kastē?

5.3. Hokeja pusfinālā piedalās 4 komandas no Ogres novada un 3 komandas no Cēsu novada. 
Vai varbūtība, ka finālā divas komandas būs no dažādiem novadiem, ir lielāka nekā 
varbūtība, ka finālā būs divas komandas no Ogres novada?

6.  Izmantoju zināšanas par kombinatoriku un varbūtību praktiska satura 
uzdevumos.

6.1. Ik sekundi punkts A pārvietojas pa koordinātu plakni 1 vienību pa labi vai 1 vienību 
uz augšu. Abi virzieni ir vienādi iespējami. Punkts A sāk kustību no koordinātu plaknes 
sākumpunkta. Aprēķini varbūtību, ka pēc 3 sekundēm punkts A būs punktā B(0; 3)!

6.2. Nosauc reālu situāciju, kurai var aprēķināt kāda notikuma varbūtību, un aprēķini to! Ko var 
secināt, izmantojot aprēķināto varbūtību?

6.3. Edvards izveidoja šifru – katru no 33 latviešu valodas alfabēta burtiem aizstāja ar diviem 
no četriem simboliem: #, %, @ un &. Abi simboli var būt vienādi. Vai Edvards, izmantojot 
šos simbolus, varēs uzrakstīt šifrētu vēstuli? Kā Edvardam būtu jārīkojas?

Salīdzini atrisināto uzdevumu atbildes ar grāmatā ievietotajām atbildēm un izvērtē savas 
zināšanas!

 neprotu   vēl jāmācās   protu labi

Izlasi ieteikumus atbilstoši iegūtajam pašvērtējumam attiecībā uz katru prasmi!

   Novērtē neskaidro un lūdz skolotāja palīdzību, lai apgūtu šo prasmi!  
Tad pārbaudi sevi: noskenē kvadrātkodu un izpildi testu!

  Rūpīgi izlasi temata atgādni (40. lpp.) un atbilstošos uzdevumu  
atrisināšanas piemērus! Tad pārbaudi sevi: noskenē kvadrātkodu  
un izpildi testu!

  Tu esi apguvis šo prasmi! Vai vēlies uzzināt vairāk? Meklē sev interesējošu  
informāciju tīmeklī, izmantojot atslēgvārdus probability un combinatorics! 
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