
  

 

  

LATVIJAS 45. ATKLĀTĀ MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE 
 

Olimpiāde notiek svētdien, 2018. gada 29. aprīlī Rīgā, Daugavpilī un Liepājā 

NOTEIKUMI DALĪBNIEKIEM UN NORISE 

 Olimpiādē var piedalīties jebkurš 5.-12. klases skolēns, kas laicīgi (no 19. marta līdz 4. aprīlim) ir 
pieteikts dalībai olimpiādē. Ja olimpiādē vēlas piedalīties jaunāki skolēni, viņiem jārisina 5. klases 
uzdevumi, bet uz darba jānorāda reālā klase.  

 Ja skolēns nav pieteikts olimpiādei vai nav atrodams sarakstos, tas var doties uz telpu, kurā tam pēc 
klases, uzdevumu valodas un uzvārda pirmā burta būtu jābūt. Ja pietiks vietas, skolēnam tiks dota 
iespēja piedalīties olimpiādē, bet garantēt to nevaram. 

 Katrai klašu grupai ir savs uzdevumu komplekts. 9. - 12. klases skolēniem uzdevumu teksti ir tikai 
latviešu valodā, 5. - 8. klases skolēniem uzdevumu teksti ir latviešu vai krievu valodā (atbilstoši tam, 
kā tika norādīts pieteikumā). 

 Katram skolēnam obligāti jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam ar fotogrāfiju (skolēnu 
apliecībai, pasei, ID kartei). 

 Katram skolēnam jāņem līdzi tikai rakstāmpiederumi (pildspalvas, zīmuļi, dzēšgumija, lineāls, cirkulis). 
Savu papīru izmantot NEDRĪKST!  

 Olimpiādes laikā skolēni nedrīkst sarunāties vai citādi sazināties ar citiem. Kabatās, uz vai zem galda 
nedrīkst atrasties grāmatas, pieraksti, savs papīrs, kalkulatori, mobilie telefoni, datori un tamlīdzīgi. 
Ausīs nedrīkst atrasties austiņas. Ja minētās mantas paņemtas līdzi, tās jānovieto somā un soma 
jāaizver. Ja somas nav, šīs mantas jānodod dežurantiem. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, tad skolēnu 
diskvalificē. 

 Olimpiādes laikā atļauts padzerties līdzi paņemto dzērienu. 

 Plkst. 10:30 sākas uzdevumu risināšana, skolēnus telpās sāk ielaist no plkst. 10:00. Risināšanai 
paredzētais laiks ir 5 astronomiskās stundas. Skolēni, kas ir iegājuši telpā, līdz plkst. 11:30 nedrīkst no 
tās iziet. 

 Skolēniem risināšanai tiek piedāvāti 5 uzdevumi, par katru uzdevumu var saņemt 0-10 punktus. 
Uzdevumus var risināt jebkurā secībā, bet to numurus mainīt nedrīkst. Turklāt darbā uzdevumu 
numuriem jābūt labi pamanāmiem – izceltiem vai atdalītiem no pārējā teksta.  

 Uz darba vārds un uzvārds jāraksta ar drukātiem latviešu alfabēta burtiem, skaidrā un saprotamā 
rokrakstā! Atrisinājumus var rakstīt latviešu vai krievu valodā. Tīrrakstā ir jāraksta ne tikai uzdevuma 
atbilde, bet arī risinājums, spriedumi, aprēķini, secinājumi utt. Vērtēts tiks tikai tīrraksts, būtisku 
neskaidrību gadījumā var tikt skatīts melnraksts. 

 Uzdevumu tekstus pēc darba nodošanas skolēns var ņemt uz mājām. 

PĒC OLIMPIĀDES 

 Pēc olimpiādes uzdevumi un atrisinājumi tiks publicēti NMS mājas lapā http://nms.lu.lv 

 Informācija par olimpiādes rezultātiem, svinīgo noslēgumu un olimpiādes laureātu (1.-3. vietas un 
atzinības ieguvēju) apbalvošanu būs atrodama NMS mājas lapā http://nms.lu.lv ne ātrāk kā 16. 
maijā.  
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