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Vēl dažas pārdomas par „atkārtoto” uzdevumu 

Šogad bija tas gods atklātajā matemātikas olimpiādē labot 9.klases piekto, jeb tā saukto „atkārtoto” 

uzdevumu. 

Lai neliktu lasītājam meklēt pašam uzdevumu tekstus un īso iepriekšējā gada atrisinājumu, te tie būs: 

1) Šī (2011.) gada 38.AMO uzdevums 

9.5. Kvadrāta ar izmēriem 88 rūtiņas apakšējā labajā stūra rūtiņā atrodas figūriņa sienāzis. 5. zīmējumā 

attēloti sienāža iespējamie gājieni. No jebkuras rūtiņas, kurā sienāzis kādā brīdī atrodas, 

viņš var pārvietoties tādā pašā virzienā par tādu pašu attālumu kā no A uz jebkuru rūtiņu 

X pie nosacījuma, ka viņš paliek kvadrāta iekšpusē. 

Kurās no pārējām trijām kvadrāta stūra rūtiņām sienāzis var nonākt un kurās – nevar, 

izpildot tikai atļautos gājienus? 

2) Iepriekšējā (2010.) gada 37.AMO uzdevums un tā īsais atrisinājums: 

9.5. Dota tabula ar izmēriem 78 rūtiņas (7 rindiņas, 8 kolonnas), tabulas apakšējā labajā 

stūra rūtiņā atrodas figūriņa sienāzis. 11. zīmējumā attēloti sienāža iespējamie gājieni. No 

jebkuras rūtiņas, kurā sienāzis kādā brīdī atrodas, viņš var pārvietoties tādā pašā virzienā 

par tādu pašu attālumu kā no A uz jebkuru rūtiņu X pie nosacījuma, ka viņš paliek tabulas 

iekšpusē. 

Kurās no pārējām trijām tabulas stūra rūtiņām sienāzis var nonākt un kurās – nevar, izpildot tikai atļautos 

gājienus? 

Risinājums: 

9.5. Izkrāsosim dotajā taisnstūrī katru trešo diagonāli kā parādīts 17. zīmējumā.  
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17. zīm. 
 

Ievērosim, ka sienāzis, izpildot atļautos gājienus, no melnas rūtiņas var nonākt tikai melnā rūtiņā. Tātad 

no rūtiņas A viņš nekad nenonāks rūtiņās C un D. Savukārt, kā nokļūt rūtiņā B, parādīts, piem., 17. zīm.  

 

 

  



Daži iespaidi: 

1) Ļoti maz bija darbu, kas nopelnīja „svītru”- t.i. uzdevums nebija risināts. Manuprāt tie bija 12 darbi jeb 4,74% 

no visiem 253 darbiem. 

2) Par tādiem, kur atkārtošanas fakts ir izraisījis negatīvas sekas, es uzskatīju 15 darbus jeb 5,92% no visiem 

darbiem. Uzreiz gribu atzīmēt, ka, iespējams, esmu kļūdījies, vainojot atkārtoto uzdevumu un kļūdas avots ir 

cits. Zemāk dotajos attēlos redzami kļūdainie risinājumi, kurus es pieskaitīju šai kategorijai. Raksturīgā iezīme – 

ir dots pagājušā gada krāsojums, kas ir perpendikulārs šīgada risinājuma krāsojumam. Dažos no risinājumiem ir 

mēģināts „varmācīgi aizvilkt” sienāzi no A uz B, kas bija iespējams (un parādīts) pagājušā gada risinājumā, bet ir 

pilnīgi aplami šogad. 

 

 

 



 

 

 

3) Kādos piecos risinājumos (jeb 1,97% no visiem) arēja just, ka skolēni pielieto iepriekšējā gada risinājuma 

idejas ar jēgu. Piemēram, neticu, ka skolēni lietotu vārdu salikumu „katra trešā diagonāle” bez iepazīšanās ar 

iepriekšējā gada risinājumu. 

Lasot risinājumus nonācu pie domas, ka uzdevums, kura formulējums ir kaut vai tikai tuvs iepriekšējā gada 

tekstam, ir kaitīgs tādā ziņā, ka skolēns var vienkārši nepamanīt šīs izmaiņas savas neuzmanības dēļ un no 

manām ortodoksālajām pozīcijām vajadzētu atteikties arī no pēc izskata līdzīgu uzdevumu došanas. 



Viena no blakus parādībām, ko neizpētīju, bija samērā lielais skaits dalībnieku, kas centās risināt uzdevumu 4×4 

(nevis 8×8) rūtiņu lielam laukumam. Protams, ka tā ir uzdevuma pārprašana klasiskā formā, bet mani izbrīnīja, 

ka šādu skolēnu ir diezgan daudz. 

Vēl viens novērojums, ka krievu bērni nezin, kas ir „sienāzis” (daži atklāti to arī uzraksta). 

Tādas, lūk, pārdomas – 

Mārtiņš 

Rīgā, 2011.gada 19.maijā 

 


