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On the 1 of February 2018 our school held the annual intellectual 

marathon. The session of computer sciences was run under the title “Latvian 

ornaments as seen by the eyes of computer”. 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 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   2018. gada 1.februārī.     “LATVIEŠU ORNAMENTI DATORA ACĪM” 

PRIVĀTĀ VIDUSSKOLA “KLASIKA      DATORIKA  5.- 6. klasei  

_______________________ 

            kods 

 

Latviešu ornamentus jeb rakstus atpazīstam Lielvārdes jostās, 

tautastērpos, senos keramikas traukos, rotaslietās. 

Jau sen datoriķu prātus ir nodarbinājusi doma - radīt datorprogrammu, 

kas veido jostām līdzīgus rakstus, tad varbūt arī atklātos šo rakstu īstā nozīme. 

Pirmie latviešu autora ornamenti, kas tika veidoti ar datora grafisko 

redaktoru, bija Jāņa Mazulāna ar skaitļotāju ATARI 1986. gadā veidotie 

datorgrafikas zīmējumi. Raksti tika zīmēti ar grafisko paketi NEO CHROME V0.5 

(līdzīga tagad pazīstamajai programmai Paint).  

Piedāvājam arī Tev izmēģināt savu roku latvisko ornamentu veidošanā, izmantojot modernās 

tehnoloģijas. Šodien Tu to darīsi ar populāru dinamiskās matemātikas programmu GeoGebra. 

Tagad ķeries pie darba! 

1.uzdevums. 

1.1. Aktivizē dinamisko matemātikas programmu GeoGebra , maksimizē tās logu pa 
visu ekrānu. 
1.2. Loga apakšā IEVADES (INPUT) joslā PĒC KĀRTAS PA VIENAM (pēc katra nospiežot 

ENTER) ievadi sekojošu punktu koordinātas: (1,1); (2,1); (4,3); (6,1); (7,1); (4,4). 

1.3. Rīku joslā grupā DAUDZSTŪRI (POLYGON) izvēlies rīku STINGRS DAUDZSTŪRIS 

(RIGID POLYGON) , tad savieno visus iegūtos punktus 

stingri tajā secībā, kā tos izvietoji un atgriežoties izejas 

punktā tā, lai veidotos slēgta lauzta līnija. 

1.4. Izkrāso iegūto daudzstūri: noklikšķini ar peles labo 

pogu iegūtā daudzstūra iekšpusē, iznirstošajā komandkartē 

izvēlies Objekta īpašības (Object Properties) -> Krāsa 

(Colour) - > Intensitāte (Opacity). 

 

2.uzdevums.  

Izveido speciālu rīku, kas dod iespēju automatizēt iegūtā daudzstūra pavairošanu, lai pēc 

tam no iegūtajiem elementiem izveidotu ornamentu. 

2.1. Izvēlnē Rīki (Tools) izvēlies komandu Izveidot jaunu rīku (Create New Tool). 

2.2. Dialoga logā izvēlies sadaļu Ievades objekti (Input Objects) un noklikšķini ar peles 

kreiso pogu uz izveidotā daudzstūra diviem zilajiem punktiem (punktu koordinātas parādās 

logā). 

2.3. Pārslēdzies uz šī dialoga loga sadaļu Izvades objekti (Output objects) un ar peles 

kreiso pogu noklikšķini iegūtā daudzstūra iekšpusē (logā parādās daudzstūra nosaukums). 



2.4. Pārslēdzies dialoga logā uz sadaļu Name&Icon, ievadi lodziņā Tool Name rīka 

nosaukumu DIEVA ZĪME. Nospied ekrānpogu FINISH – Tavs rīks ir gatavs. Rīku joslā 

parādās jauna ikona . 

 

3.uzdevums. 

3.1.Izveido savu latvisko ornamentu, izmantojot automātisko rīku DIEVA ZĪME. 

3.2. Saglabā datni uz datora darbvirsmas mapē MARATONS2018 ar nosaukumu Kods.ggb, 

piemēram, 2018.ggb. 

 

4.uzdevums. 

ATCERIES - kodēt iespējams jebkuru informāciju! 

Tagad iekodē savu noskaņojumu, izvēloties simbolu no dotās virknes un vārdiski paskaidro, 

ko šī zīme izsaka: 

       

 

Darba sākumā       Darba beigās 

 

 

 

PALDIES PAR DARBU!  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intelektuālais maratons   2018. gada 1.februārī.     “LATVIEŠU ORNAMENTI DATORA ACĪM” 

PRIVĀTĀ VIDUSSKOLA “KLASIKA      DATORIKA  7.-8. klasei  

_______________________ 

            kods 

 

Latviešu ornamentus jeb rakstus atpazīstam Lielvārdes jostās, 

tautastērpos, senos keramikas traukos, rotaslietās. 

Jau sen datoriķu prātus ir nodarbinājusi doma - radīt datorprogrammu, 

kas veido jostām līdzīgus rakstus, tad varbūt arī atklātos šo rakstu īstā nozīme. 

Pirmie latviešu autora ornamenti, kas tika veidoti ar datora grafisko 

redaktoru, bija Jāņa Mazulāna ar skaitļotāju ATARI 1986. gadā veidotie 

datorgrafikas zīmējumi. Raksti tika zīmēti ar grafisko paketi NEO CHROME V0.5 

(līdzīga tagad pazīstamajai programmai Paint).  

Piedāvājam arī Tev izmēģināt savu roku latvisko ornamentu veidošanā, izmantojot modernās 

tehnoloģijas. Šodien Tu to darīsi ar populāru dinamiskās matemātikas programmu GeoGebra. 

Tagad ķeries pie darba! 

1.uzdevums. 

1.1. Aktivizē dinamisko matemātikas programmu GeoGebra , maksimizē tās logu pa 
visu ekrānu. 
1.2. Loga apakšā IEVADES (INPUT) joslā PĒC KĀRTAS PA VIENAM (pēc katra nospiežot 

ENTER) ievadi sekojošu punktu koordinātas: (7,7); (5,7); (5,8); (4,8); (4,7); (3,7); (3,6); (4,6); 

(4,5); (5,5); (5,6); (7,6). 

1.3. Rīku joslā grupā DAUDZSTŪRI (POLYGON) izvēlies rīku STINGRS DAUDZSTŪRIS 

(RIGID POLYGON) , tad savieno visus iegūtos punktus stingri tajā secībā, kā tos 

izvietoji un atgriežoties izejas punktā tā, lai veidotos slēgta lauzta līnija. 

1.4. Izkrāso iegūto daudzstūri: noklikšķini ar peles labo pogu iegūtā daudzstūra iekšpusē, 

iznirstošajā komandkartē izvēlies Objekta īpašības (Object Properties) -> Krāsa (Colour) 

- > Intensitāte (Opacity).  

Rezultātā Tu esi ieguvis fragmentu no latviešu ornamenta – Māras krusta. 

 

2.uzdevums.  

Izveido speciālu rīku, kas dod iespēju automatizēt iegūtā elementa pavairošanu, lai pēc tam 

izveidotu Māras krustu.   

2.1. Izvēlnē Rīki (Tools) izvēlies komandu Izveidot jaunu rīku (Create New Tool). 

2.2. Dialoga logā izvēlies sadaļu Ievades objekti (Input Objects) un noklikšķini ar peles 

kreiso pogu uz izveidotā daudzstūra diviem zilajiem punktiem (punktu koordinātas parādās 

logā). 

2.3. Pārslēdzies uz šī dialoga loga sadaļu Izvades objekti (Output objects) un ar peles 

kreiso pogu noklikšķini iegūtā daudzstūra iekšpusē (logā parādās daudzstūra nosaukums). 



2.4. Pārslēdzies dialoga logā uz sadaļu Name&Icon, ievadi lodziņā Tool Name rīka 

nosaukumu Māras krusts. Nospied ekrānpogu FINISH – Tavs rīks ir gatavs. Rīku joslā 

parādās jauna ikona . 

3.uzdevums. 

3.1.Izveido attēlā redzamo Māras krustu, izmantojot 

savu automātisko rīku. Esi radošs un papildini to tālāk 

pēc saviem ieskatiem.   

 

3.2.Saglabā datni uz datora darbvirsmas mapē 

MARATONS2018 ar nosaukumu Kods.ggb, 

piemēram, 2018.ggb. 

 

 

 

 

4.uzdevums. 

ATCERIES - kodēt iespējams jebkuru informāciju! 

Tagad iekodē savu noskaņojumu, izvēloties simbolu no dotās virknes un vārdiski paskaidro, 

ko šī zīme izsaka: 

       

 

Darba sākumā       Darba beigās 

 

 

 

PALDIES PAR DARBU!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Intelektuālais maratons   2018. gada 1.februārī.     “LATVIEŠU ORNAMENTI DATORA ACĪM” 

PRIVĀTĀ VIDUSSKOLA “KLASIKA      DATORIKA  9.-12. klasei  

_______________________ 

            kods 

 

Latviešu ornamentus jeb rakstus atpazīstam Lielvārdes jostās, 

tautastērpos, senos keramikas traukos, rotaslietās. 

Jau sen datoriķu prātus ir nodarbinājusi doma - radīt datorprogrammu, 

kas veido jostām līdzīgus rakstus, tad varbūt arī atklātos šo rakstu īstā nozīme. 

Pirmie latviešu autora ornamenti, kas tika veidoti ar datora grafisko 

redaktoru, bija Jāņa Mazulāna ar skaitļotāju ATARI 1986. gadā veidotie 

datorgrafikas zīmējumi. Raksti tika zīmēti ar grafisko paketi NEO CHROME V0.5 

(līdzīga tagad pazīstamajai programmai Paint).  

Piedāvājam arī Tev izmēģināt savu roku latvisko ornamentu veidošanā, izmantojot modernās 

tehnoloģijas. Šodien Tu to darīsi ar populāru dinamiskās matemātikas programmu GeoGebra. 

Tagad ķeries pie darba! 

1.uzdevums. 

1.1. Aktivizē dinamisko matemātikas programmu GeoGebra , maksimizē tās logu pa 
visu ekrānu. 
1.2. Loga apakšā IEVADES (INPUT) joslā PĒC KĀRTAS  PA VIENAM (pēc katra nospiežot 

ENTER) ievadi sekojošu punktu koordinātas: (1,5); (1,8); (4,8); (4,2); (7,2); (7,1); (3,1); (3,7); 

(2,7); (2,5). 

1.3. Rīku joslā grupā DAUDZSTŪRI (POLYGON) izvēlies rīku STINGRS DAUDZSTŪRIS 

(RIGID POLYGON) , tad savieno visus iegūtos punktus stingri tajā secībā, kā tos 

izvietoji un atgriežoties izejas punktā tā, lai veidotos slēgta lauzta līnija. 

1.4. Izkrāso iegūto daudzstūri: noklikšķini ar peles labo pogu iegūtā daudzstūra iekšpusē, 

iznirstošajā komandkartē izvēlies Objekta īpašības (Object Properties) -> Krāsa (Colour) 

- > Intensitāte (Opacity).  

Rezultātā Tu esi ieguvis fragmentu no latviešu ornamenta – JUMIS. 

 

2.uzdevums.  

Izveido speciālu rīku, kas dod iespēju automatizēt iegūtā elementa pavairošanu, lai pēc tam 

izveidotu Jumi.   

2.1. Izvēlnē Rīki (Tools) izvēlies komandu Izveidot jaunu rīku (Create New Tool). 

2.2. Dialoga logā izvēlies sadaļu Ievades objekti (Input Objects) un noklikšķini ar peles 

kreiso pogu uz izveidotā daudzstūra diviem zilajiem punktiem (punktu koordinātas parādās 

logā). 

2.3. Pārslēdzies uz šī dialoga loga sadaļu Izvades objekti (Output objects) un ar peles 

kreiso pogu noklikšķini iegūtā daudzstūra iekšpusē (logā parādās daudzstūra nosaukums). 



2.4. Pārslēdzies dialoga logā uz sadaļu Name&Icon, ievadi lodziņā Tool Name rīka 

nosaukumu Jumis. Nospied ekrānpogu FINISH – Tavs rīks ir gatavs. Rīku joslā parādās 

jauna ikona . 

3.uzdevums. 

3.1.Izveido kādu no attēlos redzamajiem ormamentiem Jumis, izmantojot savu automātisko 

rīku un iespēju veidot simetriju pret taisni:  

* Izvēlnē Rīki (Tools) ņem rīku Taisne (Line)  un 

izvēlies divus puntus, caur kuriem Tu vēlies novilkt 

simetrijas asi; 

* Izvēlnē Rīki (Tools) izvēlies rīku Attēlot taisnē , 

tad ar peles kreiso pogu noklikšķini vispirms uz simetrijas 

ass, tad tā objekta iekšpusē, kuram vēlies izveidot 

simetrisku elementu. 

Esi radošs, papildini un veido ornamentu tālāk pēc saviem ieskatiem! 

   

 

3.2.Saglabā datni uz datora darbvirsmas mapē MARATONS2018 ar nosaukumu Kods.ggb, 

piemēram, 2018.ggb. 

 

4.uzdevums. 

ATCERIES - kodēt iespējams jebkuru informāciju! 

Tagad iekodē savu noskaņojumu, izvēloties simbolu no dotās virknes un vārdiski paskaidro, 

ko šī zīme izsaka: 

       

 

Darba sākumā       Darba beigās 

 

 

 

PALDIES PAR DARBU!   
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