
 
 
 
 

 
 
 

 
Bee's Math 

 

 
 

Maths teacher  Tatjana Vinokurova 
 

 
2019  



 
 
 

On the 31 of January 2019 our school held the annual 

intellectual marathon. The session of Maths and IT was run 

under the title “”. To fulfil the tasks students used the dynamic 

environment GeoGebra. 128 students from different schools of 

Latvia participated in this event this year.  

The tradition to organize an intellectual marathon exists in our 

school for more than 20 years. This is an individual intellectual 

competition, in which participants have to show their horizons and be 

creative in seven different sessions. The duration of each session is 

25 minutes with a 5 minutes break between sessions. Each stage is 

associated with a school course: native language, English, 

mathematics, science, practical economics, history, geography, 

heuristics. The session of computer Science was organized for the 

first time this year. This is due to the fact that we want students and 

teachers from different schools learn about the projects ”ICT 

WORLD – Imaging, Coding, Transforming and Simulating the 

World” and “Math, Art and Real Life with GeoGebra”.  

Works of participants are evaluated by specially developed 

criteria at each stage separately on a scale of 30 points. The winners 

are determined both at each stage separately in different age 

groups, as well as in the overall standings.  

Student’s worksheets you can see on the next pages. 

  



 

 

 

 

  



Intelektuālais maratons   2019. gada 31.janvārī    “BIŠU PASAULES VIEDUMS” 

PRIVĀTĀ VIDUSSKOLA “KLASIKA             MATEMĀTIKA  5.- 6. klasei  ____________________ 

            kods 
 

 

 

“Bišu matemātika” 

 
1. uzdevums. (5 punkti) Bites ļoti labi orientējas apvidū, iegaumē apkārtējos priekšmetus, izdara 

secinājumus, ja kaut kas ir mainījies. Neparastās zīmes, kas attēlotas kvadrātos, ir bišu deju pagriezieni. 

Ar tiem viņas paziņo citām bitēm attālumu līdz nektāraugiem. 8 – attālums virs 1000 metriem,  – 

attālums līdz ziedam nepārsniedz 100 metrus. Izdari secinājumus un ar pareizo zīmi aizpildi tukšo šūnu 

lielākajā kvadrātā?  

 

 

2. uzdevums. (23 punkti) Zīmējumā attēlots, kā bites cenšas pārlikt medus šūnas tā, lai blakus 

neatrastos šūnas, kurās ir skaitļu rindas kaimiņš un arī tāds skaitlis, kas ir puse no paša. (Vieninieks 

netiek ņemts vērā.) 

 

Uzdevumu risini, pielietojot dinamisko matemātikas programmu GeoGebra! 

  



2.1. Aktivizē matemātikas dinamisko programmu GeoGebra , maksimizē tās logu pa visu ekrānu. 

2.2. Rīku joslā izvēlies rīku POINT  , ar peles kreiso pogu novieto divus punktus uz darba 

virsmas. 

2.3. Rīku joslā grupā DAUDZSTŪRI (POLYGON)  izvēlies rīku Regular polygon, un ar 

peles kreiso pogu klikšķini uz katru punktu. 

2.4. Parādīsies logs 

 , kurā ieraksti regulāra daudzstūra virsotņu skaitu. Uz darba virsmas 

parādīsies viena bišu šūna – regulārs sešstūris. 

2.5. Pārējās šūnas izveido analoģiski. 

2.6. Tagad padomā, kā sakārtot skaitļus atbilstoši uzdevuma nosacījumiem. 

2.7. Lai ievietotu skaitli vajadzīgajā šūnā rīkjoslā izvēlies rīku  Text  un ieklikšķini tajā.  

Parādīsies logs , kurā ievadi vajadzīgo skaitli. 

3. uzdevums. (2 punkti) Failu saglabā uz datora darbvirsmas mapē MARATONS2019 ar nosaukumu 

Kods. ggb, piemēram, 6019. ggb. 

 

Kā nepiekrist bites viedoklim no “Tūkstots un vienas nakts” pasakas: 

“Mana māja ir būvēta pēc arhitektūras visstingrākajiem likumiem. Pat Eiklīds varētu 

pamācīties, iepazīstot manu šūnu ģeometriju.” 
 

 

 
 

Uzdevuma Nr. 1. 2. 3. Kopā 

Punkti 5 23 2 30 

Iegūtie punkti 
 

 
 

 
 

 

  



Intelektuālais maratons   2019. gada 31.janvārī    “BIŠU PASAULES VIEDUMS” 

PRIVĀTĀ VIDUSSKOLA “KLASIKA             MATEMATIKA  7.- 9. klasei   __________________ 

            kods 
 
 

“Bišu matemātika” 
 

 

1. (5 punkti)  Visi zina teicienu “Čakla kā bite”. Bites tiešām ir nenogurdināmas.  

 

Visbiežāk bites aizlido no stropa 2 km attālumā. Bite lido ar ātrumu 60 km/h, bet ar kravu, kas ir ¾  no 

tās svara - 25 km/h.  
Cik daudz laika bites pavada ceļā pēc nektāra un atpakaļ?  

Risinājums:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atbilde:  

  
 

 

2. (23 punkti) Bites veido vaska šūnas, lai uzglabātu barības krājumus un audzētu pēcnācējus. Šūnas 

kalpo kā bišu ģimenes māja.  

Šūnām ir sešstūra prizmas forma, tās pamats ir regulārs sešstūris.  

Matemātiķi uzskata,  ka tieši šāda forma ir optimāla, lai maksimāli izmantotu laukumu, patērējot 

vismazāk celtniecības materiālu.  

        

 

2.1. Cik simetrijas asu ir regulāram sešstūrim?  

 

 
Atbilde _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

  



 
 

2.2. Izmantojot matemātikas dinamisko programmu GeoGebra, uzzīmē ornamentu, kas veidots no 9 

regulāriem sešstūriem un vienas simetrijas ass.  

2.2.1. Aktivizē matemātikas dinamisko programmu GeoGebra , maksimizē tās logu pa visu 

ekrānu.  

2.2.2.  Rīku joslā izvēlies rīku POINT  , ar peles kreiso pogu novieto divus punktus uz darba 

virsmas.  

2.2.3. Rīku joslā grupā DAUDZSTŪRI (POLYGON)  izvēlies rīku Regular polygon, un ar 

peles kreiso pogu klikšķini uz katru punktu.  

2.2.4. Parādīsies logs 

 , kurā ieraksti regulāra daudzstūra virsotņu skaitu. Uz darba virsmas 

parādīsies viena bišu šūna – regulārs sešstūris.  

2.2.5. Pārējās šūnas izveido analoģiski.  

2.2.6. Lai aizkrāsotu iegūto daudzstūri, ar peles labo taustiņu noklikšķini  uz daudzstūra.  

Parādīsies dialoglogs Objekta īpašības (Object Properties) -> Krāsa (Colour) - > Intensitāte (Opacity)

  

 

3. (2 punkti) Failu saglabā uz datora darbvirsmas mapē MARATONS2019 ar nosaukumu Kods. ggb, 

piemēram, 6019. ggb.  

  

Kā nepiekrist bites viedoklim no “Tūkstots un vienas nakts” pasakas: “Mana māja ir 

būvēta pēc arhitektūras visstingrākajiem likumiem. Pat Eiklīds varētu pamācīties, 

iepazīstot manu šūnu ģeometriju.”  
 

Uzdevuma Nr. 1. 2. 3. Kopā 

Punkti 5 23 2 30 

Iegūtie punkti 
 

 
 

 
 

 

  



Intelektuālais maratons   2019. gada 31.janvārī    “BIŠU PASAULES VIEDUMS” 

PRIVĀTĀ VIDUSSKOLA “KLASIKA             MATEMATIKA  10.- 12. klasei   _______________ 

            kods 
 

 

“Bišu matemātika” 

1.  (5 punkti)  Honey Bees                       

 One gallon of honey provides fuel for one bee to fly about seven milliion miles. Roughly how many 

bees could fly one thousand miles if they had ten gallons of honey? 

Solution: 

 

 

 

 

 

The answer:  

2. (23 punkti) Bites veido vaska šūnas, lai uzglabātu barības krājumus un audzētu pēcnācējus. Šūnas 

kalpo kā bišu ģimenes māja.  

Šūnām ir sešstūra prizmas forma, tās pamats ir regulārs sešstūris.  

Matemātiķi uzskata,  ka tieši šāda forma ir optimāla, lai maksimāli izmantotu laukumu, patērējot 

vismazāk celtniecības materiālu.  

    

 

 

2.1. Cik simetrijas asu ir regulāram sešstūrim?  

 

 
Atbilde _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

  



 

2.2. Izmantojot matemātikas dinamisko programmu GeoGebra, uzzīmē ornamentu, kas veidots no 

11 regulāriem sešstūriem un vienas simetrijas ass.  

2.2.1. Aktivizē matemātikas dinamisko programmu GeoGebra , maksimizē tās logu pa visu 

ekrānu.  

2.2.2.  Rīku joslā izvēlies rīku POINT  , ar peles kreiso pogu novieto divus punktus uz darba 

virsmas.  

2.2.3. Rīku joslā grupā DAUDZSTŪRI (POLYGON)  izvēlies rīku Regular polygon, un ar 

peles kreiso pogu klikšķini uz katru punktu.  

2.2.4. Parādīsies logs 

 , kurā ieraksti regulāra daudzstūra virsotņu skaitu. Uz darba virsmas 

parādīsies viena bišu šūna – regulārs sešstūris.  

2.2.5. Pārējās šūnas izveido analoģiski.  

2.2.6. Lai aizkrāsotu iegūto daudzstūri, ar peles labo taustiņu noklikšķini  uz daudzstūra.  

Parādīsies dialoglogs Objekta īpašības (Object Properties) -> Krāsa (Colour) - > Intensitāte (Opacity)

  

 

3. (2 punkti) Failu saglabā uz datora darbvirsmas mapē MARATONS2019 ar nosaukumu Kods. ggb, 

piemēram, 6019. ggb.  

  

Kā nepiekrist bites viedoklim no “Tūkstots un vienas nakts” pasakas: “Mana māja ir 

būvēta pēc arhitektūras visstingrākajiem likumiem. Pat Eiklīds varētu pamācīties, 

iepazīstot manu šūnu ģeometriju.”  
 

 

Uzdevuma Nr. 1. 2. 3. Kopā 

Punkti 5 23 2 30 

Iegūtie punkti 
 

 
 

 
 

 

  



Samples of students' works 

Figure with one axis of symmetry 

 

 

Figure with two axes of symmetry 

 

 

  



 

Figure with two axes of symmetry 

 

 

 


