
Ieskaite matemātikā  

Pamatskolas ģeometrijas kursa pamatjautājumi 

 

Mērķis: atkārtot ģeometrijas teorijas pamatjautājumus – terminus, definīcijas, sakarības.  

 

Šo ieskaiti var veiksmīgi izspēlēt divās mācību stundās. 

Izmanto muciņas no loto (komplektā 90 muciņas). 

Pirms ieskaites ļoti korekti un nopietni jāizrunā spēles noteikumus. 

Ieskaites laikā nedrīkst runāt. Skolotājs izvēlas kādu skolēnu palīgos, kurš staigā, viesiem 

secīgi piedāvādams vilkt pa vienai muciņai. Skolēns izvelk vienu muciņu un skaļi nosauc tās 

numuru, skolotājs nolasa atbilstošo jautājumu. Laiks atbildes apdomāšanai ir tikai dažas sekundes. 

Skolēnam, kurš izvilcis muciņu, ir divas iespējas: 

1)  ja viņš zina vai vismaz domā, ka zina, atbildi uz skolotāja nolasīto jautājumu, tad atbild: 

ja atbilde pareiza – skolēns ieguvis muciņu (1 balli); 

ja atbilde nepareiza – muciņa jāmet atpakaļ maisiņā; 

2)  ja skolēns atbildi nezin, tad, nesākot runāt, viņš savu muciņu var atdot kādam 

klasesbiedram, kurš klusējot pacēlis roku, tā dodams zīmi, ka zina atbildi: 

ja atbilde pareiza – skolēns ieguvis papildus muciņu; 

ja atbilde nepareiza – muciņa jāmet atpakaļ maisiņā. 

Ja spēles gaitā kāds skolēns jau ieguvis 10 balles, tad savu gājienu viņš drīkst atdot citam 

skolēnam pēc savas izvēles. 

Muciņu ir mazāk nekā jautājumu, tāpēc skolotājs sev atzīmē visus izvilktos jautājumus un 

atkārtoti izvilktām muciņām sauc jautājumus, kuru numuri sākas ar 91. 

Stundas laikā, raiti strādājot, katrs skolēns var paspēt saņemt četrus jautājumus. Pirmās 

stundas beigās skolotājs pieraksta katra skolēna iegūto muciņu skaitu. Visas muciņas saliek atpakaļ 

maisiņā un nākamajā stundā darbu turpina. 

Skolēnu zināšanas var novērtēt kā ar i/ni, tā arī 10 ballu skalā. 

Divās mācību stundās skolēnam ir iespēja labākajā gadījumā, ja zinājis atbildes uz visiem 

saviem jautājumiem, iegūt 8 balles. 9 un 10 ballu iegūšana iespējama, ja no kāda klasesbiedra 

saņēmis papildus muciņu. Ieskaites jautājumi atbilst pamatlīmenim (8 ballu iegūšanai), tad šoreiz 9 

un 10 ballu iegūšana lielā mērā atkarīga no klases kolektīva savstarpējām attiecībām, kas jebkurā 

gadījumā nav mazsvarīgas. 

Sākot ar 142. sākas jautājumi par 8. klases ģeometrijas vielu. Izslēdzot šos jautājumus, 

ieskaiti var veikt arī 7. klases beigās vai 8. klases sākumā. 

 

INETA  ŠNEPE, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 
 



1. Cik punkti nosaka taisni? 

2. Cik taišņu var novilkt caur diviem punktiem? 

3. Cik taišņu var novilkt caur vienu punktu? 

4. Cik kopīgu punktu var būt divām taisnēm? 

5. Kādas figūras sauc par vienādām? 

6. Divas figūras sauc par vienādām, ja ... 

7. Nogriežņi ir vienādi, ja ... 

8. Trijstūri ir vienādi, ja ... 

9. Pasaki trijstūru vienādības pazīmi mala-mala-

mala! 

10. Pasaki trijstūru vienādības pazīmi leņķis-mala-

leņķis! 

11. Pasaki trijstūru vienādības pazīmi mala-leņķis-

mala! 

12. Daudzstūri ir vienādi, ja ... 

13. Leņķus sauc par vienādiem, ja ... 

14. Divas riņķa līnijas sauc par vienādām, ja ... 

15. Kādas figūras sauc par vienlielām? 

16. Divas figūras sauc par vienlielām, ja ... 

17. Trijstūrus sauc par vienlieliem, ja ... 

18. Četrstūrus sauc par vienlieliem, ja ... 

19. Kvadrātus sauc par vienlieliem, ja ... 

20. Taisnstūrus sauc par vienlieliem, ja ... 

21. Riņķus sauc par vienlieliem, ja ... 

22. Pilna leņķa lielums ir ... 

23. Taisna leņķa lielums ir ... 

24. Izstiepta leņķa lielums ir ... 

25. Staru, kas novilkts no leņķa virsotnes un sadala 

leņķi divās vienādās daļās, sauc par ... 

26. Par leņķa bisektrisi sauc ... 

27. Ko sauc par leņķa bisektrisi? 

28. Kādos divos leņķos bisektrise sadala izstieptu 

leņķi? 

29. Kādos divos leņķos bisektrise sadala taisnu leņķi? 

30. Kādos divos leņķos bisektrise sadala 150 leņķi? 

31. Kādos divos leņķos bisektrise sadala 64 leņķi? 

32. Taisnes, kuras plaknē nekrustojas, sauc par ... 

33. Kā sauc taisnes, kurām plaknē nav neviena kopīga 

punkta? 

34. Par paralēlām taisnēm sauc taisnes, ... 

35. Taisnes, kuras krustojoties veido taisnu leņķi, sauc 

par ... 

36. Par perpendikulārām taisnēm sauc taisnes, ... 

37. Kādas taisnes sauc par perpendikulārām taisnēm? 

38. Tā nogriežņa garumu, kas perpendikulārs pret 

divām paralēlām taisnēm un kura galapunkti 

atrodas uz šīm taisnēm, sauc par ... 

39. Par attālumu starp divām paralēlām taisnēm sauc ... 

40. Par attālumu no punkta līdz taisnei sauc ... 

41. Perpendikula nogriežņa garumu, kas novilkts no 

dotā punkta pret taisni, sauc par ... 

42. Ko sauc par attālumu no punkta līdz taisnei? 

43. Divus leņķus, kuriem viena mala kopīga, bet 

pārējās divas veido izstieptu leņķi, sauc par ... 

44. Kādus leņķus sauc par blakusleņķiem? 

45. Blakusleņķu summa ir ... 

46. Vai blakusleņķi var būt abi plati leņķi? 

47. Vai blakusleņķi var būt abi šauri leņķi? 

48. Viens no blakusleņķiem 43 liels; cik liels otrs 

blakusleņķis? 

49. Viens no blakusleņķiem 150 liels; cik liels otrs 

blakusleņķis? 

50. Divus leņķus, kas rodas, krustojoties divām 

taisnēm, bet nav blakusleņķi, sauc par ... 

51. Kādus leņķus sauc par krustleņķiem? 

52. Par krustleņķiem sauc ... 

53. Viens no krustleņķiem ir 47 liels; cik liels otrs 

krustleņķis? 

54. Viens no krustleņķiem ir 128 liels; cik liels otrs 

krustleņķis? 

55. Ģeometrisku figūru, kas veidojas no punktiem, 

kuri atrodas vienādā attālumā no kāda dota plaknes 

punkta, sauc par ... 

56. Par riņķa līniju sauc ģeometrisku figūru, kas ... 

57. Ko sauc par riņķa līniju? 

58. Riņķa līniju kopā ar plaknes daļu, kuru tā ierobežo, 

sauc par ... 

59. Par riņķi sauc ... 

60. Ko sauc par riņķi? 

61. Nogriezni, kas savieno riņķa līnijas centru ar kādu 

tās punktu, sauc par ... 

62. Par rādiusu sauc ... 

63. Ko sauc par rādiusu? 

64. Nogriezni, kas savieno divus riņķa līnijas punktus 

un iet caur tās centru, sauc par ... 

65. Par diametru sauc ... 

66. Ko sauc par diametru? 

67. Kāda sakarība pastāv starp riņķa līnijas rādiusu un 

diametru? 

68. Riņķa līnijas rādiuss ir 8cm. Cik garš ir tās 

diametrs? 

69. Riņķa līnijas diametrs ir 8cm. Cik garš ir tās 

rādiuss? 

70. Nogriezni, kas savieno jebkurus divus riņķa līnijas 

punktus, sauc par ... 

71. Par hordu sauc ... 

72. Ko sauc par hordu? 

73. Hordu, kas iet caur riņķa līnijas centru, sauc par ... 

74. Kā sauc riņķa līnijas visgarāko hordu? 

75. Taisni kas krusto riņķa līniju divos punktos, sauc par ... 

76. Par sekanti sauc ... 

77. Ko sauc par sekanti? 

78. Taisni, kas pieskaras r. līnijai vienā punktā, sauc par ...  

79. Taisni, kurai ar riņķa līniju ir tikai viens kopīgs 

punkts, sauc par ... 

80. Par pieskari sauc ... 

81. Ko sauc par pieskari? 

82. Kādu leņķi veido pieskare ar rādiusu, kas novilkts 

pieskaršanās punktā? 

83. Riņķa līnijas rādiuss 5cm garš. Cik garš rādiuss, 

kurš perpendikulārs dotajam? 

84. Riņķa līnijas diametrs 13cm garš. Cik garš 

diametrs, kurš perpendikulārs dotajam? 

85. Daudzstūri, kuram ir 3 malas un 3 virsotnes sauc par ... 

86. Trijstūri, kura visi leņķi ir šauri, sauc par ... 



87. Par šaurleņķu trijstūri sauc trijstūri, ... 

88. Trijstūri, kura viens leņķis ir plats, sauc par ... 

89. Par platleņķa trijstūri sauc trijstūri, ... 

90. Trijstūri, kura viens leņķis ir taisns, sauc par ... 

91. Par taisnleņķa trijstūri sauc trijstūri, ... 

92. Kā sauc taisnleņķa trijstūra malas? 

93. Kā sauc taisnleņķa trijstūra garāko malu? 

94. Kā sauc taisnleņķa trijstūra īsāko malu? 

95. Trijstūri, kuram visas malas dažāda garuma, sauc 

par ... 

96. Par dažādmalu trijstūri sauc trijstūri, ... 

97. Trijstūri, kuram divas malas vienāda garuma, sauc 

par ... 

98. Par vienādsānu trijstūri sauc trijstūri, ... 

99. Vienādsānu trijstūrī vienādās malas sauc par ... 

100. Vienādsānu trijstūrī malu, kura nav vienāda ar 

pārējām malām, sauc par ... 

101. Ko zini par vienādsānu trijstūra leņķiem pie 

pamata? 

102. Vienādsānu trijstūrī leņķis pie pamata ir 40. Cik 

liels ir tā virsotnes leņķis? 

103. Vienādsānu trijstūrī virsotnes leņķis ir 50. Cik 

lieli ir leņķi pie pamata? 

104. Bisektrise, kas vienādsānu trijstūrī novilkta pret 

pamatu, ir arī ... 

105. Ko zini par bisektrisi, kas vienādsānu trijstūrī 

novilkta pret pamatu? 

106. Mediāna, kas vienādsānu trijstūrī novilkta pret 

pamatu, ir arī ... 

107. Ko zini par mediānu, kas vienādsānu trijstūrī 

novilkta pret pamatu? 

108. Augstums, kas vienādsānu trijstūrī novilkts pret 

pamatu, ir arī ... 

109. Ko zini par augstumu, kas vienādsānu trijstūrī 

novilkts pret pamatu? 

110. Trijstūri, kuram visas malas vienāda garuma, sauc 

par ... 

111. Par vienādmalu trijstūri sauc trijstūri, ... 

112. Vienādmalu trijstūrī jebkurš augstums ir arī ... 

113. Vienādmalu trijstūrī jebkura bisektrise ir arī ... 

114. Vienādmalu trijstūrī jebkura mediāna ir arī ... 

115. Pasaki trijstūra nevienādību! 

116. Vai var izveidot trijstūri no kociņiem, kuru garumi 

ir 5cm, 7cm, 12cm? 

117. Vai var izveidot trijstūri no kociņiem, kuru garumi 

ir 5cm, 7cm, 9cm? 

118. Vai var izveidot trijstūri no kociņiem, kuru garumi 

ir 3cm, 5cm, 9cm? 

119. Perpendikulu, kas novilkts no trijstūra virsotnes 

pret taisni, kura satur pretējo malu, sauc par ... 

120. Par trijstūra augstumu sauc ... 

121. Cik augstumu var novilkt vienā trijstūrī? 

122. Trijstūra leņķa bisektrises nogriezni, kas atrodas 

trijstūra iekšpusē, sauc par ... 

123. Par trijstūra bisektrisi sauc ... 

124. Cik bisektrišu var novilkt vienā trijstūrī? 

125. Nogriezni, kas savieno trijstūra virsotni ar pretējās 

malas viduspunktu, sauc par ... 

126. Par mediānu sauc ... 

127. Cik mediānu var novilkt vienā trijstūrī? 

128. Trijstūra iekšējo leņķu summa ir ... 

129. Taisnleņķa trijstūra viens šaurais leņķis ir 45. Cik 

lieli pārējie leņķi? 

130. Trijstūra iekšējā leņķa blakusleņķi sauc par ... 

131. Par trijstūra ārējo leņķi sauc ... 

132. Taisni, kas perpendikulāra nogrieznim un iet caur 

tā viduspunktu, sauc par ... 

133. Par nogriežņa vidusperpendikulu sauc ... 

134. Trijstūra visu malu garumu summu sauc par ... 

135. Par trijstūra perimetru sauc ... 

136. Četrstūra visu malu garumu summu sauc par ... 

137. Par četrstūra perimetru sauc ... 

138. Kvadrāta malas garums 3cm. Cik liels tā 

perimetrs? 

139. Kvadrāta malas garums 3cm. Cik liels tā laukums? 

140. Taisnstūra platums ir 5cm, garums – 7cm. 

Aprēķini tā perimetru! 

141. Taisnstūra platums ir 5cm, garums – 7cm. 

Aprēķini tā laukumu! 

142. Tādu leņķi, kura virsotne atrodas riņķa līnijas 

centrā, bet malas krusto riņķa līniju, sauc par ... 

143. Kādu leņķi sauc par centra leņķi? 

144. Ar ko mēra riņķa līnijas loka leņķisko lielumu? 

145. Tādu leņķi, kura virsotne atrodas uz riņķa līnijas, 

bet malas krusto riņķa līniju, sauc par ... 

146. Kādu leņķi sauc par ievilktu leņķi? 

147. Kāda ir sakarība starp ievilktu leņķi un centra 

leņķi? 

148. Četrstūri, kura pretējās malas ir pa pāriem 

paralēlas, sauc par ... 

149. Kādu četrstūri sauc par paralelogramu? 

150. Paralelogramu, kura visas malas ir vienādas, sauc 

par ... 

151. Četrstūri, kura visas malas ir vienādas un pretējās 

malas ir pa pāriem paralēlas, sauc par ... 

152. Kādu četrstūri sauc par rombu? 

153. Ko zini par romba diagonālēm? 

154. Paralelogramu, kura visi leņķi ir taisni, sauc par ... 

155. Četrstūri, kura pretējās malas ir pa pāriem 

paralēlas un visi leņķi ir taisni, sauc par ... 

156. Kādu četrstūri sauc par taisnstūri? 

157. Ko zini par taisnstūra diagonālēm? 

158. Nogriezni, kas savieno trijstūra divu malu 

viduspunktus, sauc par ... 

159. Ko sauc par trijstūra viduslīniju? 

160. Ko zini par trijstūra divu malu viduslīniju un trešo 

malu?  

161. Četrstūri, kuram divas malas ir paralēlas, bet divas 

pārējās malas nav paralēlas, sauc par ... 

162. Kādu četrstūri sauc par trapeci? 

163. Nogriezni, kas savieno trapeces sānu malu 

viduspunktus, sauc par ... 

164. Ko sauc par trapeces viduslīniju? 

165. Ko zini par trapeces viduslīniju un pamatiem? 

 


