
 

        
ŠO PROJEKTU FINANSĒJA EIROPAS KOMISIJA. ŠĪ PUBLIKĀCIJA ATSPOGUĻO TIKAI AUTORA VIEDOKLI. 

KOMISIJA NEATBILD PAR TĀ LIETOŠANU ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU, KAS TAJĀ IR IETVERTA. 

 

 
  

 



CodeIT – Skolotāju profesionālās pilnveides veicināšana, 

izmantojot algoritmus un programmēšanu 

 

2 
 

Saturs 
Pamatojums…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3 

1. Ievads algoritmos un programmēšanā 

1.1. Ievads algoritmos…………………………………………………………………………………………………………………….4 

1.2. Algoritmi un to nozīme…………………………………………………………………………………………………………….5 

1.3. Algoritmiskais dizains……………………………………………………………………………………………………………….5 

1.4. Problēmas izpratne………………………………………………………………………………………………………………….5 

1.5. Pseidokods………………………………………………………………………………………………………………………………6 

1.6. Blokshēma……………………………………………………………………………………………………………………………….7 

1.7. Algoritmiskais dizains: secība…………………………………………………………………………………………………..8 

1.8. Algoritmiskais dizains: izvēle……………………………………………………………………………………………………8 

1.9. Algoritmiskais dizains: iterācija………………………………………………………………………………………………10 

2. Didaktiskais dizains, izmantojot programmēšanas un algoritmiskos elementus nedatorizētajās 

disciplīnās......……………………………………………………………………………………………………………………………….18 

2.1.  Ģeogrāfijas mācīšana, izmantojot algoritmus un programmēšanu- Ģeogrāfijas mācību stundu 

plāni 

2.1.1 Ceļojums uz Antarktiku…………………………………………………………………………………………………18 

2.1.2 Mācību stundas projekts – Ģeogrāfiskās koordinātas……………………………………………………20 

2.1.3 Mācību stundas projekts – Bioklimatiskās zonas……………………………………………………………24 

2.2.   Matemātikas mācīšana, izmantojot algoritmus un programmēšanu - Matemātikas mācību 

stundu plāni   

2.2.1  Pasaka par gudro princesi Algebru and drosmīgo  bruņinieku-ceturtās klases 

skolēnu………………………………………………………………………………………………………………………... 31 

2.2.2  Mēģināsim izmantot algoritmus, lai darbotos ar daļskaitļiem….…………………………………...35 

2.2.3 Dārza zālājs…………………………………………………………………………………………………………………….42 

2.2.4 Mēs aprēķinām kvadrāta un taisnstūra laukumu….………………………………………………………..44 

2.3. Fizikas mācīšana, izmantojot algoritmus un programmēšanu- Fizikas mācību stundu plāni 

2.3.1  Arhimēda princips…….………………………………………………………………………………………………...49 

2.3.2 Mācību stundas projekts……………………………………………………………………………………………...50 

2.3.3 Gravitātes simulators…………………………………………………………………………………………………...54 

2.3.4 Mācību stundas projekts……………………………………………………………………………………………...56 

2.4. Ķīmijas mācīšana, izmantojot algoritmus un programmēšanu – Ķīmijas mācību stundu plāni 

2.4.1 Periodiskā tabula ……………………………………………………………………………..............................67 

2.4.2 Mācību stundas plāns – Molmasas aprēķināšana………………………………………….................68 

2.4.3 Metāla jonu noteikšana .................................................................................................... 72 

2.4.4 Mācību stundas plāns – Laboratorijas darbs .................................................................... 74 

3. Bibliogrāfija………………………………………………………………………………………………………………………………………..80 

 

 

  



CodeIT – Skolotāju profesionālās pilnveides veicināšana, 

izmantojot algoritmus un programmēšanu 

 

3 
 

Pamatojums 

Rokasgrāmata “Uzlabojiet savas mācīšanas prasmes, izmantojot algoritmus un 

programmēšanu” būs lielisks līdzeklis, lai veicinātu ideju par algoritmiskiem un programmēšanas 

elementiem mācību vidē, kā arī akcentējot svarīgākos ieguvumus, izmantot šo pieeju nedatorizēto 

disciplīnu mācīšanā. 

Rokasgrāmatas novatoriskais raksturs ir redzams arī tās struktūrā un saturā. Tā vietā, lai izmantotu 

garu, grūti saprotamu publikāciju, rokasgrāmata kalpos kā ieroča mēlīte, „aicinājums rīkoties” un mikro 

atvērējs. 

Starpdisciplināru un transdisciplināru pieeju matemātikā, fizikā, ķīmijā un ģeogrāfijā pastiprina 

algoritmisko un programmēšanas elementu ieviešana. Turklāt tā var sasniegt citus formālās izglītības 

līmeņus vai arī to var izmantot neformālajā izglītībā. Pārnesamības potenciāls palielināsies radot iespēju 

izplatīt rokasgrāmatu citās Eiropas valstīs, pārtulkojot to citās valodās, ne tikai projektā minētajās. 

Rokasgrāmatā būs ietverti mācību stundu plāni, ko izstrādās partneri, un, tiklīdz nodaļas būs 

pabeigtas, rokasgrāmata tiks apkopota un visiem partneriem būs jāsaņem atsauksmes no projektā 

neiesaistītiem skolotājiem (10 skolotāji no katras valsts). 

Tomēr rokasgrāmata ir paredzēta izplatīšanai arī drukātā veidā, kas nodrošinās piekļuvi plašākam 

interesentu pulkam, tostarp skolotājiem, kuri ir pieraduši pie pildspalvas un papīra formāta. To, ko 

vēlamies panākt, ir nodrošināt skolotājus ar nepieciešamo informāciju / zināšanām un prasmēm, kas 

viņiem ļaus izmantot savās klasēs algoritmiskos un programmēšanas elementus. Rokasgrāmata tiek 

uzskatīta par svarīgu soli visiem skolotājiem, lai varētu tagad un nākotnē attīstīt transversālās 

kompetences un izmantot tās klasē. 

Rokasgrāmatas izmēģināšana būs vērsta ne tikai uz tās saturu, bet arī uz tajā ietvertās informācijas 

un norādījumu praktisku izmantošanu. 

Pēc pilotprojekta pabeigšanas tiks ņemta vērā atgriezeniskā saite un īstenotas visas pamatotās 

prasības. 

 

 

 Eliza Marinela SOTIRESCU 
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1. Ievads algoritmos un programmēšanā 

1.1. Ievads algoritmos 

Algoritms ir plāns, loģisks process, kā risināt problēmu soli pa solim. Algoritmi parasti tiek 

pierakstīti kā blokshēma vai kods. 

Jebkura problēmu risināšanas uzdevuma mērķis ir virzīt domāšanas procesu. Lietderīgi ir 

pavaicāt “Kā būtu, ja mēs to izdarītu šādā veidā?” Dažādu problēmu risināšanas veidu izpēte var palīdzēt 

atrast labāko veidu, kā to atrisināt. 

 Izstrādājot algoritmu, jāapsveriet, vai ir vairāk nekā viens problēmas risināšanas veids. 

Algoritms ir veids, kā atrisināt konkrētu problēmu. 

 Ja esiet kādreiz cepis cepumus, jūs zināt, ka vispirms jums ir jānopērk sastāvdaļas, tad jānosver, 

jāsamaisa kopā, jāsagatavo panna, jāsakarsē cepeškrāsns un tad var tos cept. 

 

1.Attēls – Algoritmiskais apraksts ir līdzīgs receptei 

Avots: momsrecipesandmore.blogspot.gr 

Ja esat aizmirsis cukuru, tie būs negaršīgi un būs jāsāk cepšana no jauna. 

Pareizo soļu noteikšana, pareiza un pilnīga to ievērošana, kā arī  mācīšanās no kļūdām ir daļa no 

algoritma izstrādes procesa. 
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1.2. Algoritmi un to nozīme 

Lai lietotu datoru procesu izpildei, ir nepieciešams:  

 izstrādāt algoritmu, lai aprakstītu, kā notiks process; 

 izmantot programmēšanas valodu, lai izteiktu algoritmu programmā; 

 palaist programmu datorā  

Tādēļ ir svarīgi saprast, ka algoritmi ir neatkarīgi no lietotās programmēšanas valodas, un 

katrs algoritms var tikt izteikts dažādās programmēšanas valodās un izpildīts uz dažādiem datoriem. Šis 

ir iemesls, kāpēc algoritmu dizains ir būtisks datorzinātnes aspekts. Algoritma izstrāde ir prasīga 

intelektuāla darbība, kas ir ievērojami grūtāka nekā algoritma kā programmas izpausme. 

Algoritmu izstrādē nepieciešamās prasmes ir radošums un izpratne (Goldschlager un Lister, 

1988), tajā pat laikā nav vispārēju noteikumu. Tas nozīmē, ka algoritma dizainam neeksistē algoritms! 

1.3. Algoritmiskais dizains 

Algoritmiskais dizains: 

 ietver instrukciju kopumu uzdevuma izpildei, 

 novirza problēmu no modelēšanas fāzes uz darbības posmu, 

 instrukciju kopumam jābūt secīgam, pilnīgam, precīzam un tam jābūt skaidram beigu 

punktam, 

 ja tas paredzēts datoram, algoritmam jāietver virkne uzdevumu, kas rakstīti tā, lai dators 

varētu darboties. 

1.4. Problēmas izpratne 

Pirms algoritma izstrādes ir svarīgi pārbaudīt, vai problēma ir pilnībā saprotama. Ir vairākas lietas, 

kas jāzina, lai izprastu problēmu: 

 Kādi ieguldījumi ir veikti problēmā? 

 Kādi būs problēmas iznākumi? 

 Kādā secībā ir jāpilda instrukcijas?  

 Kādus lēmums ir jāpieņem saistībā ar problēmu? 

 Vai kādas no problēmas jomām atkārtojas?  

Tiklīdz šīs pamatlietas ir izprastas, ir laiks veidot algoritmu. 
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1.5. Peidokods 

Lielākā daļa programmu ir izstrādātas, izmantojot programmēšanas valodas. Šīm valodām ir īpaša 

sintakse, kas jāizmanto tā, lai programma darbotos pareizi. Pseidokods nav programmēšanas valoda, tas 

ir vienkāršs veids, kā aprakstīt instrukciju kopumu, kam nav jāizmanto konkrēta sintakse. 

Pieņemtie pseidokoda apzīmējumi 

Pseidokodam nav stingri noteiktu standartapzīmējumu, bet daži no visplašāk atzītiem ir: 

IEVADE (INPUT) – norāda, ka tiks ievadīti dati 

IZVADE (OUTPUT) – norāda, ka ekrānā tiks izvadīti dati 

WHILE – izpilda ciklu, kamēr ir patiess nosacījums cikla sākumā 

FOR – cikls ar skaitītāju (izpilda ciklu zināmu reižu skaitu) 

REPEAT – UNTIL – izpilda ciklu, līdz kļūst patiess nosacījums cikla beigās 

IF – THEN – ELSE – lēmums (atlase), par kuru veikta izvēle 

Visi norādījumi, kas notiek atlases vai iterācijas ietvaros, parasti ir iekļauti.  
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1.6. Blokshēmas 

Blokshēma ir diagramma, kas attēlo instrukciju kopumu. Blokshēmas diagrammas parasti 

izmanto standarta simbolus, lai attēlotu dažādus norādījumu veidus. Šie simboli tiek izmantoti, lai 

izveidotu blokshēmu un parādītu pakāpenisku problēmas risinājumu. 

Nosaukums Apzīmējums Nozīme 

Sākums un beigas 
 

Programmas sākums un beigas 

Datu ievade 
 

Datu ievade 

Operatori 
 

Darbības un datu apstrāde 

Izvade 
 

Datu izvade 

Sazarojums  Nosacījums, jā vai nē 

Savienotājelementi 
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1.7. Secība 

Secība algoritmos 

Algoritms ir plāns, instrukciju soli pa solim kopums, lai atrisinātu problēmu. Projektējot algoritmus, 

ir jāizmanto trīs pamatelementi (konstrukcijas): 

 secība 

 izvēle 

 iterācija 

Šie elementi palīdz aprakstīt risinājumus, kas ir sagatavoti programmēšanai. 

1.7.1 Algoritmiskais dizains: Secība 

Izstrādājot algoritmus, ir svarīgi pārliecināties, ka visas darbības ir norādītas pareizā secībā. To 

sauc par secību, un to var parādīt pseidokodā vai blokshēmās.. 

Iepriekšējās sadaļas kafijas pagatavošanas algoritms ietver vienkāršus soļus, kas jāveic pareizā 

secībā: 

 darbības tiek veiktas viena pēc otras, nevis paralēli; 

 katrs solis tiek izpildīts tikai vienu reizi, 

 izpildes kārtība ir kārtība, kurā tiek aprakstītas darbības, 

• pēdējā posma izpilde izbeidz algoritmu. 

 Šāds algoritms nav elastīgs, jo to nevar pielāgot, lai reaģētu uz dažādiem apstākļiem. 

Piemēram, padomājiet par neizbēgamo situāciju, ja kafijas krūzīte kādā brīdī ir tukša vai situācija, kad 

robotam ir jātiek galā ar vairākiem kafijas pieprasījumiem, vai pasūtījuma pieprasījumiem ar pienu vai 

cukuru. 

 Secinājums ir tāds, ka algoritms, kas ir tikai secīga soļu kombinācija, nedos lielu labumu. 

Vajadzīgas elastīgākas struktūras, lai izstrādātu algoritmus, kas spēj reāli attēlot reālās dzīves situācijas. 

1.8 Algoritmiskais dizains: Izvēle 

Izvēle ir uzlabota struktūra, kas nodrošina elastību. Izmantojot izvēli, mēs varam precizēt 

iepriekšējā kafijas automāta algoritma 2.1. piemēru šādā veidā (Goldschlager un Lister, 1988): 
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(2.1.1) paņem no plaukta trauku kafijas uzglabāšanai 

(2.1.2) ja trauks ir tukšs,  

  tad paņem no bufetes jaunu 

(2.1.3) noņem no trauka vāciņu 

 

2.1.2. Posmā redzam nosacījuma ieviešanu. Nosacījums ir „ja ir tukšs”. Ja šis nosacījums ir izpildīts, 

piemēro nosacītu instrukciju, kas ir “paņemt jaunu trauku no bufetes”. Šis ir vispārīgs veids, kādā 

izpaužas izvēles struktūra: 

Ja nosacījums 

Tad solis 

Nosacījumu var izmantot, lai norādītu jebkādus apstākļus, kas, ja ir vajadzīgi, prasa konkrētas 

darbības izpildi. 

Protams, reālajā dzīvē ir alternatīvas, ja rodas kāds īpašs apstāklis. Lai tiktu galā ar šādām 

situācijām, izvēles struktūru var paplašināt, lai nodrošinātu alternatīvus soļu veikšanu. 

Pieņemsim vienkāršu algoritmu: braukšana ar automašīnu. Lai tā strādātu, automašīnai vajadzīga 

degviela: 

(1) iedarbini automašīnu 

(1.1) ja ieslēdzas degvielas indikators, 

tad brauc uz tuvāko uzpildes staciju 

citādi brauc uz darbu 

Šādā gadījumā mēs varam izvēlēties starp diviem alternatīviem soļiem, tādā gadījumā nosacījums 

(degvielas indikators ieslēgts vai izslēgts) nosaka, kurš solis ir jāveic saskaņā ar situāciju, ar kuru mēs 

saskaramies. 

Šeit ir vēl viens piemērs tam, kā uzlabojumi un izvēles izmantošana var radīt daudz reālistiskāku 

algoritmu, kas spēj apstrādāt lielāko daļu apstākļu bez neparedzētiem rezultātiem: 

(1) nomazgā automašīnu 

(1.1) ja tev ir slinkums, 

  tad brauc uz automašīnu mazgātuvi, 

(1.2)citādi nomazgā to pats 

Solis 1.1 var uzlabot: 

(1.1.1) nopērc žetonu 

(1.1.2) gaidi savu kārtu 

(1.1.3) automašīna tiek mazgāta 

Solis 1.1.3 var papildus uzlabot: 



CodeIT – Skolotāju profesionālās pilnveides veicināšana, 

izmantojot algoritmus un programmēšanu 

 

10 
 

(1.1.3.1) iebrauc auto mazgātuvē 

(1.1.3.2) pārliecinies, lai visi logi un durvis ir aizvērtas  

(1.1.3.3) izkāp no automašīnas 

(1.1.3.4) ieliec žetonu aparātā 

(1.1.3.5) gaidi, kamēr noslēdzas mazgāšanas un žāvēšanas cikls 

(1.1.3.6) iekāp automašīnā 

(1.1.3.7) dodies prom 

Var radīt daudz elastīgākus algoritmus, izmantojot ligzdoto izvēli. Apsveriet šādu algoritmu 

gājējiem, kas šķērso ielu zebras šķērsošanas vietā. 

Ja iedegas zaļā gaisma, 

 tad turpini ceļu 

 vai apstājies 

Šajā piemērā ir iekļauta viena izvēle un to var uzlabot, jo: 

ja nav gaisma vai gaisma mirgo zaļā krāsā , 

tad rīkojieties piesardzīgi 

 vai, ja gaisma ir sarkana, 

  tad apstājies 

vai turpiniet 

Pēdējais piemērs paredz divas izvēles. Otrā izvēle ir ieligzdota pirmajā un tiek izpildīta tikai tad, 

ja gaisma ir sarkana. 

1.9 Algoritmiskais dizains: Iterācija 

Iterācija ir procesa atkārtošana datorprogrammā. Funkciju atkārtojumi ir bieži sastopami datoru 

programmēšanā, jo tie ļauj secīgi apstrādāt vairākus datu blokus. To parasti veic, izmantojot "kamēr 

ciklu"( while loop) vai "ciklu ar skaitītāju" (for loop). Šie cikli atkārtos procesu, līdz tiek sasniegts 

noteikts skaits vai gadījums. Vienkārši sakot, iterācija nozīmē to pašu soli atkārtot vairākas reizes. 
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2.Attēls– Kafijas pagatavošanas algoritma gala versija  

Avots: okclipart.com 

Iteratīvajiem algoritmiem jāievēro trīs svarīgi principi: 

1. Iteratīvs process atkārto (iterē) noteiktu apakšprocesu.  

2. Katrai iterācijai jāmaina vismaz viena vērtība. 

3. Jābūt kādam nosacījumam, saskaņā ar kuru iterācija beidzas.Un iterācijai vajadzētu sasniegt šo 

stāvokli. 

Ļoti vienkāršs brokastu pārslu ēšanas algoritms varētu sastāvēt no šādām darbībām (BBC Bitesize 

KS3 Tēmas: Iterācija): 

(1) ieliec pārslas traukā 

(2) pievieno pārslām pienu 

(3) smel pārslas ar pienu un liec mutē 

(3.1) atkārto 3.soli, kamēr visas pārslas ar pienu ir apēstas 

(4) nomazgā trauku un karoti 

Tas, ko mēs redzam 3.1. posmā, ir nosacījuma ieviešana, kas ir situācija, kas tiek pārbaudīta katru 

reizi, kad notiek iterācija. Nosacījums tiek ieviests ar vārdiem atkārtot (repeat) un kamēr (until). Bez 

nosacījuma algoritms nezinātu, kad apstāties. Šajā gadījumā nosacījums būs pārbaudīt, vai viss piens un 

pārslas tiek izēstas. Ja šis nosacījums ir patiess (traukā vairāk nav piens un pārslas), tad notiek cita 

iterācija.  
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Vispārīgā kārtība ir : 

atkārtot 

 daļa algoritma 

kamēr nosacījums 

Tas nozīmē, ka daļa no algoritma starp atkārtojumu (repeat) un kamēr (until) tiek izpildīta 

atkārtoti, līdz nosacījums, kas norādīts pēc kamēr (until), ir spēkā. Nosacījums, kas seko pēc kamēr 

(until), tiek saukts par beigu nosacījumu. 

Iterācijas rašanos sauc par ciklu. 

Iterācija ļauj vienkāršot algoritmus, norādot, ka daži soļi atkārtojas, kamēr nav norādīts 

citādi. Tas padara algoritmu veidošanu ātrāku un vienkāršāku, jo tiem nav jāietver daudz nevajadzīgu 

soļu (BBC Bitesize KS3 Tēmas: Iterācija). 

Plašāka iterācijas izmantošana ir ligzdotu ciklu izmantošana. Ligzdots cikls ir cikls ciklā, iekšējā 

cikla ārējā ķermeņa iekšpusē. Veids, kā tas darbojas, ir, ka ārējās cikla pirmais posms aktivizē iekšējo 

ciklu, kas tiek pabeigts. Tad ārējā cikla otrais posms atkal aktivizē iekšējo ciklu. Tas atkārtojas, līdz 

beidzas ārējais cikls. 

Ja viena cikls ir ligzdots citā, vairākas iekšējā cikla iterācijas tiek veiktas katrai ārējā cikla 

iterācijai. 

Piemērs: Pieņemsim, ka mums ir dati zemāk esošajā tabulā, iesaistot vairākas ID virknes. Katrai 

ID virknei ir reģistrēts mainīgs rādījumu skaits; katrs ID nolasījumu skaits tiek parādīts slejā Skaits: 

 

ID Skaits Rādījums 

200 3 110 30 10 

201 5 2 46 109 57 216 

202 2 10 500 

 

Mūsu uzdevums ir nolasīt datus un attēlot kopsavilkuma tabulu, kurā parādīts katra lasījuma 

vidējais rādītājs par katru ID: 

ID  VIDĒJAIS 

200  50 

201  86 

202  255 

Šādi varētu izskatīties algoritms: 
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No sākuma nolasi ID un Skaitu  

 atkārto 

  attēlo ID 

   atkārto 

    izlasi un apkopo ID , Skaitu, Rādījumus  

    aprēķini un attēlo vidējo ID  

   līdz Skaita, Rādījumu beigām 

   nolasi nākošo ID 

 kamēr ID ir beigušies 

Aplūkojot algoritmu, mēs viegli pamanām, ka ārējais cikls kontrolē līniju skaitu un iekšējais cikls 

kontrolē katras līnijas saturu. Tātad, 3 ID izraisa 3 rindas, un katra rinda parādīs tikai vienu vidējo vērtību, 

kas aprēķināta, pievienojot visus rādījumus, lai iegūtu to summu un dalītu ar rādījumu skaitu, lai iegūtu 

vidējo. 

1.9.1 Iterācijas attēlošana 

Ir divi veidi, kā attēlot algoritmus: 

 pseidokods 

 blokshēma 

Iterācijas attēlošana pseidokodā 

 Rakstīšana pseidokodā ir gluži kā rakstīšana programmēšanas valodā. Katrs algoritma solis ir 

uzrakstīts uz līnijas, kas iet pēc kārtas. 

Padomājiet par šo vienkāršo sešpakāpju algoritmu zobu tīrīšanai: 

 nosakiet zobu _tīrīšanas_skaitu_līdz_0 

 uzlieciet zobu pastu uz zobu birstes 

 izmantojiet zobu birsti zobu tīrīšanai  

 palieliniet par 1 zobu tīrīšanai_paredzēto_zobu_skaitu 

 ja tīrāmo zobu skaits ir mazāks par 32, tad dodieties uz 3.soli  

 izskalojiet zobu birsti 

 Ar katru iterāciju ir jāpieņem lēmums par to, vai turpināt atkārtošanu vai nē. Lēmumi tiek 

atspoguļoti kā izvēle. 

Pseidokodā algoritms izskatīsies šādi: 

tīrāmo_zobu_skaits = 0 

uzlieciet zobu pastu uz zobu birstes 
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ATKĀRTOT 

      procedūra tīrīt_zobu 

      tīrāmo_zobu_skaits = tīrāmo_zobu_skaits + 1 

KAMĒR iztīrīto_zobu_skaits = 32 

Izskalo zobu birsti 

1.9.2 Iterācijas attēlošana blokshēmā 

Blokshēma izmanto diagrammu, lai izskaidrotu algoritma darbības. 

Blokshēmā algoritms izskatīsies šādi: 

 



CodeIT – Skolotāju profesionālās pilnveides veicināšana, 

izmantojot algoritmus un programmēšanu 

 

15 
 

 

4.Attēls – Iterācija 

Avots: https://www.bbc.com/bitesize/guides/z8jfyrd/revision/1 

Sākums 

Iztīrīto zobu skaits = 0 

Uzlikt zobu pastu uz zobu 

sukas 

Tīrīt zobus 

Iztīrīto zobu skaits = iztīrīto 

zobu skaits + 1 

Vai iztīrīti 

32 zobi? 

nē 

Izskalot zobu suku 

Beigas 

jā 
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1.9.3 Kas ir loģiskā domāšana? 

 Loģiskā domāšana ir noteikumu piemērošanas process problēmu risināšanai. Algoritmi ir veidoti 

kā pasākumu virkne, kas jāievēro, lai atrisinātu problēmu. Tajā pašā laikā tiek noteikts noteikumu 

kopums. Piemēram, izlase ir balstīta uz noteikumiem: 

 ja nosacījums ir izpildīts, rīkojieties šādi 

 ja nē, dariet to 

Šie noteikumi reglamentē algoritma ceļu. 

 

4.Attēls – Loģiskā domāšana 

Avots: https://www.bbc.com/bitesize/guides/z8jfyrd/revision/1 

1.9.4 Kāpēc vajadzīga loģiskā domāšana? 

 Algoritmi ir soli pa solim instrukcijas, lai atrisinātu problēmu, kas izveidota kopā ar noteikumiem, 

lai izlemtu, pa kuru ceļu iet tajā brīdī, kad pieņemts lēmums. 

Mēģinot atrisināt problēmu, var rasties vairāk nekā viens risinājums. No katra risinājuma var izveidot 

citu algoritmu. Loģiskā domāšana nosaka, vai algoritmi darbosies, prognozēs, kas notiks, kad tiks 

ievēroti algoritma soļi un to sastāvā esošie noteikumi. 

Katra algoritma prognozes var izmantot, lai salīdzinātu risinājumus un izlemtu par labāko. 
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 Loģiskā domāšana praksē 

Piemērs: Vai esat pietiekami vecs, lai vadītu auto? 

 Apskatiet šo vienkāršo pseidokoda algoritmu, lai izstrādātu- ja esat pietiekami vecs, lai vadītu 

automašīnu: 

OUTPUT (Izvada jautājumu) Cik tev ir gadu?' 

INPUT (Ievada) lietotājs ievada vecumu 

STORE (tiek glabāts mainīgais) lietotājs ievada vecuma mainīgo 

JA vecums > 17 TAD 

 „Tu esi pietiekami vecs, lai vadītu auto!' 

ELSE (citādi) IF (ja) vecums < 17 THEN (tad) 

 OUTPUT (Izvada) „Tu esi pārāk jauns, lai vadītu auto.” 

 Šajā algoritmā ir kļūda. Var izmantot loģisko domāšanu, lai noteiktu kļūdu. Šajā algoritmā ir divi 

nosacījumi. Pirmais pārbauda, ja vecums ir lielāks par 17. Otrs pārbauda, vai vecums ir mazāks par 17 

gadiem. 

 Mēs varam izmantot loģisko domāšanu, lai prognozētu šī algoritma rezultātus. Loģiski, ka 

personas vecums var būt lielāks par 17 gadiem, mazāks par 17 gadiem, vai faktiski varētu būt 17. Saskaņā 

ar iepriekš minēto,  šīs vērtības var izmantot algoritmā, lai veiktu prognozes: 

 Pastāv noteikums , lai pārbaudītu, vai vecums ir lielāks par 17. Ja vecums ir lielāks par 17, 

algoritms izdos “Tu esi pietiekami vecs, lai vadītu automašīnu!”. 

 Pastāv noteikums, lai pārbaudītu, vai vecums ir mazāks par 17. Ja vecums ir mazāks par 

17, algoritms izdos “Jūs esat pārāk jauns, lai vadītu automašīnu”. 

 Nav noteikumu, lai pārbaudītu, vai vecums ir vienāds ar 17. Ja vecums ir vienāds ar 17, 

iznākuma nebūs. 

 Loģika norāda, ka ir jāpievieno vai nu noteikums, vai arī ir jāmaina esošie noteikumi. 

Algoritmu var noteikt ar: 

 pievienojot jaunu noteikumu - ELSE IF (citādi ja) vecums = 17 OUTPUT (Izvada) “Tu esi 

pietiekami vecs, lai vadītu automašīnu!” 

 vai pirmā noteikuma grozīšana - IF (ja) vecums> = 17 OUTPUT (izvada) “Tu esi pietiekami 

vecs, lai vadītu automašīnu!” 

Katrs risinājums darbosies. 
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2. Didaktiskais dizains, izmantojot programmēšanas un 

algoritmiskos elementus nedatorizētajās  disciplīnās 

2.1   Ģeogrāfijas mācīšana, izmantojot algoritmus un programmēšanu – 

Ģeogrāfijas mācību stundu plāni 

2.1.1 Ceļojums uz Antarktiku 

2.1.2 Mācību stundas projekts – Ģeogrāfiskās koordinātas 

2.1.3 Mācību stundas projekts – Bioklimatiskās zonas 

Ceļojums uz Antarktiku 

1897.gada 10.augustā kuģis "Belgica" pacēla savu enkuru 

no Antverpenes ostas un devās uz Antarktiku savā pirmajā 

ekspedīcijā uz mūžīgā ledus zemi. Tās mērķis nebija jaunu zemju 

atklāšana, bet gan sarežģītu zinātnisku pētījumu un novērojumu 

veikšana. Šī bija pirmā ekspedīcija, kas pavadīja visu polāro 

ziemu starp Austrālijas ledus rifiem. 

 Ekspedīcija bija starptautiska, kurā kopā ar beļģiem 

piedalījās Norvēģijas pētnieks Roalds Amundsens, Antoine 

Dobrowolski (meteorologs) un Henryks Arctowski (ģeologs) - abi 

no Polijas, kā arī Frederiks Kuks no Amerikas un 

rumāņu savvaļas dzīvnieku pētnieks Emil Racoviță. 

Pirmais pētījums tiek veikts  Rietumāfrikas krastu tropu vidē, kur tiek veikti 

temperatūras un nokrišņu mērījumi, un okeanogrāfijas un ģeoloģijas pētījumi. 

Ceļojums turpinās Atlantijas okeānā, un nākamais pieturas punkts atrodas 

ekvatorālajā zonā, Amazones grīvā, Makapas pilsētā, kur tiek pētītas okeāna straumes, un tiek vākti 
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augu un akmeņu paraugi. Pētījumi turpinās 

Magelāna jūras šaurumā, Dienvidamerikas dienvidu daļā. Šajā 

fjordu iekļautā zonā ekspedīcija uzturas 4 nedēļas 

Čīlē un Magelāna jūras šauruma krastā notikušās 

apstāšanās gadījumā Emīls Racovita veic kompleksu floras un 

faunas izpēti. 1898. gada janvārī tika veikti pētījumi par Dreika 

jūras šaurumu, kas atdala Antarktiku no Amerikas. Šajā 

šaurumā mēra okeāna dziļumu, noraidot hipotēzi par zemūdens 

robežu starp Ameriku un Antarktīdu. 

Netālu no Palmeras, Antarktikā ekspedīcijas dalībnieki 

atklāja šaurumu, kas nosaukts par "Belgiku" (kuģa vārdā) un 

vairākas salas (vienu Emīla Racovita nosauca par Kobalesku 

(Cobalcescu) sala). 

 

 

 

 

 

 

 

Emīls Racovita veica rūpīgu vaļu, pingvīnu un citu Antarktikas 

putnu izpēti, pateicoties tam viņš nopelnīja labu reputāciju. 
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Ceļojums beidzās un kuģis devās uz Magelāna jūras šaurumu, lai atgrieztos 

Beļģijā. Norvēģis Roalds Amundsens, nākamais Dienvidpola iekarotājs, vēlāk teiks, ka Emīls Racovita 

visiem bija kā "nenovērtējams līdzgaitnieks un kaislīgs pētnieks”. 

 

MĀCĪBU STUNDAS PROJEKTS 

Mircea Scarlat Nacionālā pedagoģijas koledža Aleksandrijā 

Priekšmets: Fiziskā ģeogrāfija 

Klase: 9 

Tēma: Ģeogrāfiskās koordinātas 

Stundas veids: Jaukta tipa 

Ilgums: 50 min. 

Vieta: Ģeogrāfijas klase 

Mērķis: Terminu apgūšana: ģeogrāfiskās koordinātas, platums, garums. 

 
Mācību aktivitātes 

A1 – atrast galvenās ģeogrāfiskās koordinātas pasaules fiziskajā kartē; 

A2 – definēt platumu, garumu; 

A3 - aprēķināt attālumu starp divām vietām, izmantojot fizisko pasaules karti; 

Didaktiskā stratēģija: tieša, izziņas, heiristiskā 

Aktivitātes organizēšana: frontālais, individuālais, komandas darbs. 

Metodes un norise: heiristiska saruna, darbs ar karti. 

Mācību resursi: rokasgrāmata, fiziskā pasaules karte, pildspalva, papīrs. 

 

Bibliogrāfija: 

"Geography - manual for the 9th grade" – I. Donisă, A. Donisă, V. Anastasiu, Didactic and Pedagogical 

Publishing House, 2007  

"Didactics of Geography" N. Ilinca Didactic and Pedagogical Publishing House, 2003 
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Mācību aktivitātes: 

1. Ievads 

Sasveicināšanās ar skolēniem, temata prezentācija un mācību aktivitātes, zināšanu atkārtošana par Zemi. 

2. Galvenā daļa 

A. Izmantojamā metode ir darbs ar karti: 

a. Skolotājs uzdod skolēniem analizēt karti no ģeogrāfiskā atlanta. 

b. Skolotājs skaidro, kā izmantot ģeogrāfiskās koordinātas. 

c. Skolēni analizē karti un aprēķina attālumu starp Antverpeni un Kobalkesu (Cobalcescu) salu. 

d. Pēc uzdevuma atrisināšanas studenti lūdz skolotāju vizualizēt uzdevuma risinājumu. 

e. Skolotājs analizē algoritmu, laika un attāluma aprēķināšanas metodi atbilstoši ģeogrāfiskajām 

koordinātām. 

f. Katrs skolēns izskaidro, kā izpildīt prasības un iegūtos rezultātus. 

h. Studenti izstrādā jaunu garenvirziena mērīšanas algoritmu. 

j. Skolotājs lūdz skolēnus klases priekšā nodemonstrēt algoritmus. 

k. Skolēni piedāvā veikt algoritmu uzlabojumus. 

3. Kopsavilkums un novērtējums. 

a Skolotājs kopā ar skolēniem analizē aktivitātes rezultātus un novērtē skolēnu darbu. 

b. Skolotājs nosaka tēmatus. 

1.Tēma  

Emīls Racovita bija devies ceļā uz Dienvidpolu ar kuģi '' Belgica '' 1897. gada 10. augustā no 

Antverpenes ostas (Beļģija), kas atrodas uz 510. ziemeļu platuma paralēles. Viņš bija šķērsojis Atlantijas 

okeāna ziemeļu daļu, bet bija apstājies Ekvatoriālajā apgabalā 00 platuma grādos, lai izpētītu floru un 

faunu. 

Viņš turpināja savu ceļu cauri Dreika jūras šaurumam, bet viņa uzmanību piesaistīja nezināma 

teritorija ar nosaukumu Kobalkesu (Cobalcescu) sala, kas atrodas uz 640 dienvidu platuma paralēles. 

Aprēķiniet attālumu starp Antverpeni un Kobalkesu (Cobalcescu) salu. 
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Attēlojums pseidokodā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISINĀJUMS: 

Antverpenes osta – sākuma punkts - 510 Ziemeļu platums 

Ekvators ir starpposms - 00 platums 

Kobalkesu (Cobalcescu) sala  - ierašanās punkts - 640 Dienvidu platums 

Kopējais attālums = sākuma punkts - starpposms + ierašanās punkts  

                           = 510 Ziemeļu platums -00 +640 Dienvidu platums = 1150 platums 

  

SĀKUMS 

NOLASĪT 510ZIEMEĻU PLATUMU 

IERAŠANĀS PUNKTS 640DIENVIDU PLATUMS  

STARPPOSMS Y0=0 

ATŅEMŠANA =X0-Y0 

PARĀDĪT ATŅEMŠANU 

BEIGAS 
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2.Tēma 

Paturiet prātā, Antverpene (Beļģija) 4 ° 23 ′ Austrumu garuma un Ušuaja (Argentīna)        68 ° 18 ′ 

Rietumu garuma. Aprēķiniet, cik laika joslu atrodas starp Antverpeni un Ušuaju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISINĀJUMS: 1. laika joslai ir 150 garums, un garumu mēra uz austrumiem vai rietumiem no 00 

garuma meridiāna. 

No 0 meridiāna līdz Antverpenei ir 1 laika josla, un līdz Ušuajai ir 5 laika joslas. 

Attālums starp divām pilsētām: 1 + 5 = 6 laika joslas 

  

SĀKUMS 

NOLASI DATUS 

APRĒĶINĀT LAIKA ZONAS 

ATŠĶIRĪBU 

PARĀDI LAIKA ZONAS ATŠĶIRĪBU 

BEIGAS 



CodeIT – Skolotāju profesionālās pilnveides veicināšana, 

izmantojot algoritmus un programmēšanu 

 

24 
 

MĀCĪBU STUNDAS PLĀNS 

Mircea Scarlat Nacionālā pedagoģijas koledža Aleksandrijā 

Priekšmets: Fiziskā ģeogrāfija 

Klase: 9  

Tēma: Bioklimatiskās zonas 

Stundas veids: Jauktais tips 

Ilgums: 50 min. 

Vieta: Ģeogrāfijas kabinets 

Mērķis: Terminu apgūšana: zināt okeāna ietekmi uz bioklimatiskajiem apgabaliem 

 

Mācību aktivitātes 

A1 – atrast galvenās bioģeogrāfiskās teritorijas, izmantojot pasaules fizisko karti; 

A2 – izmantojot rokasgrāmatā sniegto informāciju, iepazīstināt ar galvenajām klimatiskajām īpašībām 

apgabalos, kurus šķērso brauciens; 

A3 - raksturot šķērsotos bioklimatiskos apgabalus; 

 

Didaktiskā stratēģija: tiešā, kognitīvā, heiristiskā. 

Metodes: heiristiskā saruna, apraksts, skaidrojums, darbs ar karti. 

Mācību materiāli: Pasaules fiziskā karte 

                                Ģeogrāfiskais atlants 

 

Bibliogrāfiskie materiāli: Ilinca, N, Mândruţ, O, (2006) "Applied Didactics of Geography", CD Press, 

Bucharest; 

 

A. Izmantojamā metode ir darbs ar karti: 

a. Skolotājs uzdod skolēniem analizēt karti no ģeogrāfiskā atlanta 

b. Skolotājs skaidro okeāna ietekmi uz klimatu caur okeāna straumēm. 

c. Skolēni analizē karti un identificē aukstās un siltās straumes no analizētā apgabala, kura nosaukums 

jānorāda piezīmju burtnīcā. 

d. Pēc uzdevuma atrisināšanas skolēni lūdz skolotāju parādīt uzdevuma risinājumu.  

e. Skolotājs skaidro temperatūras un nokrišņu atšķirības, kuras nosaka okeāna apkārtne. 

f. Skolotājs analizē algoritmu un izpratnes pakāpi par to, kā okeāna straumes ietekmē klimatu. 

g. Katrs skolēns izskaidro okeāna ietekmi uz temperatūru dažādos maršruta punktos. 

h. Studenti izstrādā jaunu nokrišņu starpības algoritmu. 

i. Skolotājs lūdz skolēnus klases priekšā nodemonstrēt algoritmus. 

j. Skolotājs izskaidro skolēniem klimata nozīmi uz veģetācijas veidiem.  

k. Skolēni analizē karti un identificē veģetācijas zonas maršrutā un pēc tam pieraksta piezīmju 

burtnīcā. 

l. Skolēni piedāvā algoritmus sastapto veģetācijas zonu analīzei. 

m. Skolotājs lūdz skolēnus nodemonstrēt algoritmus klases priekšā. 
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3. Kopsavilkums un novērtējums 

a. Skolotājs kopā ar skolēniem analizē aktivitātes rezultātus un novērtē skolēnu darbu. 

b. Skolotājs nosauc tematus. 
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1. TĒMA 

 Paskaidrojiet, kā ģeogrāfiskais novietojums ietekmē klimatu no Dienvidpola attiecībā pret 

krasta līniju, ņemot vērā augstumu virs 5000 m, ledus segas biezumu virs 3000 m un lielo attālumu no 

okeāna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JĀ NĒ 

TEMPERATŪRA -430C 
NOKRIŠŅI 200 MM/GADĀ 

 

TEMPERATŪRA -89,30C 
NOKRIŠŅI 50 
MM/GADĀ 

SĀKUMS 

JA AUGSTUMS 

DIENVIDPOLĀ IR 

APMĒRAM 5000 METRI 

UN TAS IR TĀLU NO 

OKEĀNA  

 

BEIGAS 
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RISINĀJUMS: 

Attālums no okeāna samazina tā ietekmi un samazina nokrišņu daudzumu līdz 50 mm / gadā, un 

liels augstums samazina temperatūru, kuras dēļ reģistrēta zemākā temperatūra 

uz zemeslodes - 89,30 ° C (Vostok). 

Krasta līnijā temperatūra ir -430C un nokrišņi - 200 mm / gadā. 

 
 

  

 

 

2.TĒMA 

Izskaidrojiet nokrišņu daudzuma atšķirību starp Antverpeni un Dreika jūras šaurumu, kaut arī 

tie atrodas tajā pašā platumā, 500 uz ziemeļiem un dienvidiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JĀ 

NOLASI NOKRIŠŅUS 

NĒ 

AUKSTAS TEMPERATŪRAS 
KLIMATS 

OKEĀNISKAS 
TEMPERATŪRAS 
KLIMATS 

SĀKUMS 

NOKRIŠŅI 
>1000 

MM/GADĀ 

BEIGAS 



CodeIT – Skolotāju profesionālās pilnveides veicināšana, 

izmantojot algoritmus un programmēšanu 

 

28 
 

RISINĀJUMS: 

Antverpenē nokrišņu daudzums ir lielāks, jo tas atrodas Ziemeļatlantijas siltās straumes ietekmē, 

kas veicina nokrišņus (1000 mm / gadā), un Dreika jūras šaurums atrodas Antarktikas aukstās straumes 

ietekmē, bet arī tuvu baltajam kontinentam, kam ir samazināts nokrišņu daudzums (250 mm gadā). 
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3.TĒMA 

Precizējiet biopedoklimātiskā apgabala veidu, ja nokrišņu daudzums ir mazāks par 400 mm / 

gadā un temperatūra - virs 30 ° C Āfrikas rietumu krastā, un Brazīlijas austrumu krasta nokrišņu 

daudzums ir virs 2000 mm / gadā un temperatūra - zem 25 ° C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĒ 

JĀ 

NOLASI NOKRIŠŅUS 

NĒ

O 

NELIELA FAUNA 

NOKRIŠŅI<400
MM/GADĀ 

TEMPERATŪRA 
>30C 

SĀKUMS 

NOKRIŠŅI>=200
0 MM/GADĀ 

TEMPERATŪRA 
<=250C 

JĀ 

OKEĀNISKĀS 
TEMPERATŪRAS 
APGABALS 

EKVATORIĀLAIS 
APGABALS 

ATROD TROPISKO 
APGABALU 

NELIELA TUKSNEŠA 
VEĢETĀCIJA 

EJVATORIĀLAIS 
LIETUS MEŽS 

DAUDZ 
DZĪVNIEKU 

BEIGAS 
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RISINĀJUMS : 

Lielais nokrišņu daudzums un augstā temperatūra 

Brazīlijas austrumos izraisa ekvatoriāla meža esamību, 

kurā ir daudz augu un dzīvnieku sugu, un tas ir blīvs, un 

koki ir ļoti augsti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nelielais nokrišņu daudzums un augstā temperatūra Āfrikas rietumos labvēlīgi ietekmē tuksneša 

teritoriju, kur gandrīz nav veģetācijas, un ir tikai nedaudz dzīvnieki, kuri ir pielāgojušies sausumam. 
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2. Didaktiskais dizains, izmantojot programmēšanas un 

algoritmiskos elementus nedatorizētajās disciplīnās 

2.2   Matemātikas mācīšana, izmantojot algoritmus un programmēšanu - 

Matemātikas mācību stundu plāni   

2.2.1  Pasaka par gudro princesi Algebru un drosmīgo bruņinieku- ceturtās 

klases skolēnu  

            2.2.2 Mēģināsim izmantot algoritmus, lai darbotos ar daļskaitļiem 

            2.2.3 Dārza zālājs 

            2.2.4 Mēs aprēķinam kvadrāta un taisnstūra laikumus 

2.2.1 Pasaka par gudro princesi Algebru un drosmīgo bruņinieku- ceturtās klases 

skolēnu  

Sen senos laikos dzīvoja gudra un skaista princese Algebra. Viņa 

dzīvoja brīnišķīgajā zemē, ko sauca par Matemātiku.  

Par nožēlu ļaunie  rūķi viņu ieslodzīja vecajā pilī. 

Rūķi pasludināja, ka princeses atbrīvošana ir atkarīga no viņas pašas. 

Šo uzdevumu uzņēmās atrisināt drosmīgais bruņinieks -ceturtās klases 

skolēns. 

Lai ieietu pilī, drosmīgajam ceturtās klases skolniekam bija jāatrod vārtu 

kods. 
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Lai to izdarītu, atlasiet visus daļskaitļus, kas vienādi ar skaitli, kas atrodas vidū. 

 

Lai izietu cauri pirmajai istabai, drosmīgajam ceturtās klases skolniekam ir jānosaka 

MATEMĀTIKAS karaļvalsts karogs, ņemot vērā, ka viena trešdaļa karoga ir balta, bet divas trešdaļas - 

sarkanas. 

 

                  1                                                                       2                                       3                                  

 

                  4                                                                        5                                        6 

 

Drosmīgais ceturtās klases skolnieks atrodas lielajā zālē. Uz grīdas ir zvaigzne ar astoņiem 

stariem, kas vērsti uz astoņām durvīm. Tikai pa vienām durvīm ir droša izeja, citas ved uz pazemi. 

Pareizās durvis ir tās, kur daļskaitlis ir lielāks par 1. Nosakiet šo daļskaitli.  
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6
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Drosmīgais ceturtās klases skolnieks atrodas milzīgā telpā, kurā ir četras ar burtiem 

apzīmētas durvis: P, K, M, G. 

 Trīs no tām ved uz pazemi. Tikai vienas durvis ved pie princeses. Kuras durvis tās ir? 

 Jūs varat tās noteikt, pārejot no daļskaitļa uz daļskaitli tādā veidā, lai mēs palielinātu katru 

nākamo divas reizes. Pirmais daļskaitlis ir viena puse. 

 

      P                                                                                                K 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                           G 

          M 

 

 

Tikai pēdējā istaba un stāvās kāpnes atdala drosmīgo bruņinieku no ALGEBRAS. 

Kā uzkāpt pa kāpnēm? Pievienojiet daļskaitļus, kas norādīti uz kāpņu pakāpieniem. 
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18

1

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 UZVARA!!! 

  Drosmīgais bruņinieks ieradās pie ALGEBRAS. Vienīgais, kas viņam bija jāizdara, jāuzveic 

ļaunie rūķi, lai tiktu pie princeses rokas. 

Ļaunos rūķus drosmīgais bruņinieks varēs sakaut, ja vien 

atklās viņu noslēpumu. 

Rūķiem garšo saldumi. 

Viens brokastīs ēd 1/4 kakao kūkas un 1/4 ķiršu kūkas, 

pusdienās 1 kakao kūku un 2 ķiršu kūkas un vakariņās 1/4 

aveņu pīrāga. 

Rūķu noslēpums slēpjas atrisinājumā, cik kūku katrs no viņiem 

apēd katru dienu. 
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2.2.2 Mēģināsim izmantot algoritmus, lai darbotos ar daļskaitļiem  

Matemātikas mācību stunda ar programmēšanas elementiem  - nodarbības plāns 

4.klases skolēniem (sākumskola),  45 minūtes 

 

1. Mācību rezultāti 

a) Zināšanas 

 skolēniem būs iespēja veikt darbības ar daļskaitļiem 

 skolēni apgūs algoritmu veidošanas nosacījumus  

b) Prasmes 

 skolēni izveidos vienkāršus algoritmus 

 skolēni būs spējīgi izmantot algoritmu, lai darbotos ar daļskaitļiem  

c) Attieksme/Prasme sadarboties ar citiem cilvēkiem 

 skolēni izmantos loģisko domāšanu, lai izveidotu algoritmus 

 skolēni strādās grupās 

 skolēni demosntrēs sava darba rezultātus  

II. Metodes un darba formas 

 strādā grupā pa divi cilvēki 

 prāta vētra 

III. Didaktiskie materiāli/resursi 

 Matemātikas mācību grāmata 

 Darba piederumi - papīrs, zīmulis 

IV. Nodarbības gaita: 

1) Ievads 

a) Uzruna 

b) Iepazīstināšanas ar nodarbības tēmu  

2) Galvenā daļa 

a) Skolotājs izdala iepriekš sagatavotus uzdevumus 

b) Stundas mērķa izklāsts (izmantojot vienkāršus algoritmus, lai atrisinātu mīklas no pasakas par 

gudro princesi Algebru un ceturtās klases drosmīgo skolēnu- bruņinieku) 
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c) Skolēnu sadalīšana grupās, darba piederumu izsniegšana 

d) Darbs grupās – algoritmi par daļskaitļiem 

e) Rezultātu demonstrēšana uz tāfeles  

3) Kopsavilkums un novērtējums 

a) Mājas darbs - "Pārbaudi, vai tu vari" daļskaitļu pārveidošana uz parastiem skaitļiem. 
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V PIELIKUMI 

1.Pielikums  

Algoritms, kas pārbauda, vai daļskaitlis ir vienāds ar veselu skaitli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ievadiet skaitītāja vērtību - c 

s=c/d 

Ievadiet saucēja vērtību - d 

Ievadiet veselā skaitļa vērtību - i 

Ja s = i 
Nē Jā 

Daļskaitlis ir vienāds ar 

veselu skaitli 

Daļskaitlis nav vienāds 

ar veselu  skaitli 

 

BEIGAS 

 

Sākums 
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2.Pielikums 

Pārbaudām, vai karoga viena trešdaļa ir balta un divas trešdaļas ir sarkanas 

 

 

 

 

 

  

Vai karogam ir 3 

vienādas daļas? 

JĀ 
NĒ 

Aplūkojam pirmo karogu 

 Vai karoga viena 

trešdaļa ir balta? 

JĀ NĒ 

Aplūkojam 

nākamo karogu  Vai pārējās divas karoga 

daļas ir sarkanas? 

JĀ 

Ievadi karoga 

numuru 

 

BEIGAS 

NĒ 

SĀKUMS 
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3.Pielikums 

Pārbaudām, vai daļskaitlis ir > 1 

 

 

 

 

 

 

SĀKUMS 

Ievadiet skaitītāja vērtību - c 

Ievadiet saucēja vērtību - d 

 

Vai c ir lielāks par  

d? 

JĀ 
NĒ 

Daļskaitlis ir lielāks par 1 Daļskaistlis nav lielāks 

par 1 

 

BEIGAS 
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4.Pielikums 

Daļskaitļa palielināšana divas reizes 

 

 

 

 

 

 

  

 

SĀKUMS 

Ievadiet skaitītāja vērtību - c 

Ievadiet saucēja vērtību - d 

c = 2 * c 

Uzrakstiet
 
𝑐

𝑑
 

d = 2 * d 

 

BEIGAS 
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5.Pielikums 

Daļskaitļu saskaitīšana, ja to saucēji ir vienādi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SĀKUMS 

Ievadiet saucēja vērtību - d 

c = c1 + c2 

Uzrakstiet
 
𝑐

𝑑
 

 

BEIGAS 

Ievadiet pirmā skaitītāja vērtību – c1 

Ievadiet otrā skaitītāja vērtību – c2 
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2.2.3 Dārza zāliens 

Dārzniekam uzdeva iestādīt zāli uz zemes gabala, kam nebija vienkārša forma- kvadrāts vai 

taisnstūris. Tas bija daudzstūris ar taisniem leņķiem. 

Problēma bija tā, ka pērkot dārza zāliena sēklas, jums jāizvēlas iepakojums. Katrs iepakojums tiek 

ražots noteiktai sēšanas vietai. Katru gadu dārznieks nopirka zāliena sēklas, taču to vienmēr bija par 

daudz vai par maz. Zemes gabaliem, kur viņš strādāja, bija ļoti dažādi izmēri un formas. 

Šoreiz dārznieks zemes gabala plānu un izmērus ieguva agrāk. Ņemot vērā to, ka zemes gabala 

virsmu varēja sadalīt kvadrātā un taisnstūrī, dārznieks aprēķināja un summēja atsevišķu zemes gabalu 

laukumus, un pateicoties tam viņš varēja iegādāties pareizo sēklu daudzumu. 
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2.2.4. Aprēķinām kvadrāta un taisnstūra laukumu 

Matemātikas nodarbība ar programmēšanas elementiem – nodarbības plans 5.klases skolēniem  

(pamatskola), 45 minūtes 

I. Mācīšanas rezultāti 

a) Zināšanas 

 skolēns atcerēsies atšķirību starp kvadrātu un taisnstūri  

 skolēns iemācīsies formulas, lai aprēķinātu kvadrātu un taisnstūri 

 skolēns atcerēsies virsmas laukuma vienības  

b) Prasmes 

 skolēns iemācīsies uzzīmēt paralēlas un perpendikulāras līnijas  

 skolēns apgūs spēju novērot 

 skolēns būs spējīgs izmantot algoritmu, lai aprēķinātu daudzstūra laukumu ar malām, kas ir 

perpendikulāras viena otrai  

c) Attieksme/ Prasme sadarboties ar citiem cilvēkiem 

 skolēni apgūs loģiskās domāšanas prasmes  

 skolēni strādās grupās 

 skolēni dalīsies pieredzē ar savām zināšanām un prasmēm  

 skolēni demonstrēs sava darba rezultātus  

II. Metodes un darba formas 

 darbs grupās pa divi skolēni 

III. Didaktiskie materiāli/resursi: 

 matemātikas mācību grāmata 

 karte ar algoritma komandām   

 sagatavota daudzstūra diagramma  

 darba piederumi- zīmuļi, dzēšgumija, līnijas, kvadrātu komplekts 

IV. Nodarbības gaita: 

1. Ievads 

a. Uzruna 

b. Iepazīstināšana ar nodarbības tēmu 
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2. Galvenā daļa 

a. Informācijas atkārtošana par kvadrāta un taisnstūra īpašībām. 

b. Iepazīstināšana ar nodarbības mērķi (algoritma izveidošana daudzstūra laukuma 

aprēķināšanai) 

c. Skolēnu sadalīšana divās grupās 

o Darba materiālu izdalīšana 

d. Darbs grupās – secība, kā aprēķinātu daudzstīura laukumu  

e. Rezultātu demonstrēšana uz tāfeles  

3. Kopsavilkums un novērtējums 

a. Mājas darbs – aprēķiniet virsmas laukumu atšķirīgi atdalītu kvadrātu un taisnstūru 

gadījumā 
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V PIELIKUMI 

 

1.Pielikums 
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2.Pielikums 

 

 

 

 

  1 

2 

3 

4 
5 
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3.Pielikums 

Algoritma modelis 

  

 

NĒ 

Figūras virsmas laukums ir: k 

k = k + a*b  

SĀKUMS 

k = 0 

Atdaliet daudzstūrī kvadrātu vai taisnstūri.  

Izmēriet tā garumu (a) un platumu (b) 

Vai atlikusī figūra ir 
kvadrāts vai 
taisnstūris? 

JĀ 

BEIGAS 
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2.3 Fizikas mācīšana izmantojot algoritmus un programmēšanu – 

Fizikas mācību stundu plāni 

                 2.3.1 Arhimēda princips 

                 2.3.2  Mācību stundas projekts 

                            2.3.3 Gravitācijas simulators 

                            2.3.4 Mācību stundas projekts 

2.3.1 Arhimēda princips 

 Arhimēds bija viens no lielākajiem zinātniekiem klasiskajā laikmetā. Viņš bija fiziķis, 

matemātiķis, astronoms, izgudrotājs un inženieris. Daudzi viņa izgudrojumi, teorijas un koncepcijas 

joprojām tiek izmantotas mūsdienās. Viens no viņa pazīstamākajiem atklājumiem bija peldspējas 

princips, viņa "eureka" brīdis. 

EUREKA!!!        EUREKA!!!!       EUREKA!!!!! 

 Stāsts pirmo reizi tika pierakstīts pirmajā gadsimtā BC. Tās autors ir romiešu arhitekts Vitruvius. 

Arhimēdam tika uzdots pierādīt, ka jaunajam Sirakūzu ķēniņam Hieronam izgatavotais kronis nav 

veidots no tīra zelta, kā bija apgalvojis zeltkalis. Arhimēds ilgi un smagi domāja, bet nevarēja atrast 

metodi, kas pierādītu, ka kronis nav veidots no cieta zelta. 

 Vienu dienu ieejot vannā, viņš saprata, kā pārbaudīt kroni, un izskrēja uz ielas, kliedzot “eureka”, 

kas nozīmē “es to atradu”. 
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2.3.2  MĀCĪBU STUNDAS PROJEKTS 

Istituto di Istruzione Superiore “E. MATTEI” – Fiorenzuola d’Arda (PC) 

Priekšmets: Fizika 

Klase: Pirmais mācību gads (14 g.v.) 

Tēma: Arhimēda princips 

Stundas veids: Jauktais tips 

Ilgums: 4 posmi  50/55 minūtes 

Vieta: Fizikas laboratorija 

Mērķis: Terminu zināšanas: algoritms, programma, spēki: svars un peldošais spēks, tīrais spēks, 

blokshēmas un to nozīme 

Prasmes 

 Informācijas interpretācija un organizēšana    

 Salīdzināšana   

 Loģiskās domāšanas vingrinājumi 

 Pareiza dažādu algoritma bloku izmantošana 

Mācību aktivitātes 

 Aktivizēt iepriekšējās zināšanas: tīrais spēks, objekta svars, dinamometra izmantošana, 

blīvums 

 Attīstīt izglītojamo prasmes analizēt un izvirzīt hipotēzes 

 Skenēt un atrast informāciju 

Didaktiskā stratēģija: tiešā, kognitīvā, heiristiskā 

Aktivitātes organizācija- Metodes un kārtība: 

Domā, strādā pārī, dalies 

Problēmas risināšana & radīšana  

Interaktīvā frontālā nodarbība 

 Darbs grupās, izmantojot datoru un eksperimentālo aparatūru - patstāvīgais darbs 

Mācību resursi: 

Fizikas mācību grāmata 
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Darba kartīte ar eksperimenta tekstu (A4 formāta papīrs vai izklājlapa) un darba 

kartīte ar problēmu  (I Pielikums) – Eksperimentālā aparatūra  

Personālais dators vai planšete 

Papīrs, pildspalva 

Bibliogrāfija: 

S. Fabbri  M. Masini,  Quantum,  Casa Editrice SEI 

Nodarbības gaita: 

1. Ievads 

Sasveicināšanās ar studentiem, iepazīstināšana ar tēmu un nodarbības mērķi, zināšanu atkārtošana 

par gravitācijas spēku un dinamometra lietošanu.Tīkla spēku, kas iedarbojas uz šķidrumā iegremdētu 

priekšmetu, piešķir divi spēki: objekta svars un peldošais spēks. Tīkla spēka lielums ļauj paredzēt, vai 

objekts peld vai nogrimst 

2. Galvenā daļa 

A. (1. un 2.posms) 

 Skolotājs sadala studentus vienādās grupās 

 Skolotājs izsniedz A4 lapu, kurā izteikts Arhimēda princips un darbu ar eksperimenta 

tekstu; skolotājs uzdod to uzmanīgi izlasīt  

 Skolotājs analizē fizikālos lielumus, kas aprakstīti  Arhimēda principā 

 Katra grupa veic eksperimentu: mērķis ir izmērīt objekta svaru gaisā un ūdenī, lai iegūtu 

Arhimēda spēku. 

 Katra grupa aprēķina Arhimēda spēku, pamatojoties uz principa apgalvojumu. 

 Sākumā izglītojamie strādā savā grupā, lai salīdzinātu eksperimentālos rezultātus (d.) ar 

prognozētajām vērtībām, kas iegūtas ar likumu (e.), Pēc tam viņi dalās secinājumos ar visu 

grupu. 

B. (3 .posms) 

 Skolotājs sadala skolēnus tajās pašās grupās. 

 Sākumā izglītojamie individuāli strādā pie problēmas, lai sastādītu algoritmu, kurā 

aprakstīti eksperimentālie soļi. Pēc tam viņi strādā ar partneri un, visbeidzot, dalās ar 

visu grupu 

 Skolotājs lūdz grupu pārstāvjus klases priekšā nodemonstrēt savus algoritmus 

 Katra grupa uzzīmē blokshēmu uz interaktīvās tāfeles 
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 Skolotāja uzraudzībā studenti salīdzina diagrammas, dalās ar 

informāciju un apspriež to klasē  

 Skolotājs lūdz nodemonstrēt visveiksmīgāko no dotajām diagrammām 

C. (4 .posms) 

 Skolotājs sadala skolēnus pa pāriem 

 Skolotājs izdod A4 formāta papīru ar problēmas tekstu (I. pielikums) un lūdz 

skolēniem to uzmanīgi izlasīt un atrisināt 

 Sākumā skolēni individuāli strādā pie problēmas, pēc tam strādā ar partneri un, 

visbeidzot, dalās ar visu grupu 

 Skolotājs lūdz grupu pārstāvjus klases priekšā iepazīstināt ar saviem risinājumiem 

(aprēķiniem un blokshēmu): klase dalās ar informāciju un diskutē (II. Pielikums). 

3. Kopsavilkums un novērtējums 

 Skolotājs lūdz izvēlētos skolēnus apkopot tēmu un novērtēt to 

 Skolotājs uzdod mājas darbu (III. Pielikums)   

 Formatīvs novērtējums:   

  i. neformāls novērtējums, vai nu pārrunājot jau apgūto, vai novērojot un atzīmējot skolēnus nodarbību 

laikā 

 ii.   vienaudžu vērtējums, kad izglītojamie novērtē viens otru un sniedz atgriezenisko saiti 

iii.   pašnovērtējums, kad izglītojamie novērtē paši savu progresu 

D.   PIELIKUMS 

Fotogrāfijas klases eksperimenta laikā  

E.  PIELIKUMI 

Pielikums   I: Mājas darbs – Arhimēda principa piemērošana dotajai problēmai 

Pielikums  II: Blokshēma 

Pielikums III: Eksperiments – Dotā piemēra analīze  
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D. PIELIKUMS 

 

       

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PIELIKUMS 

Pielietojiet Arhimēda principu, lai aizpildītu nākamo tabulu, kas attiecas uz trim dažādiem 

šķidrumos iegremdētiem objektiem. Vienmēr ir noteikts g = 9.81 m/s2  

  S (N)  d (kg/m3 )  V (m3 )  

A objekts   1.5 103  12  

 B objekts 4.8    3.2 10-2  

C objekts 60  3.2 104    
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II. PIELIKUMS 

 

2.3.3 GRAVITĀTES SIMULATORS 

1609. gadā Johanness Keplers publicēja “Astronomia Nova”, pēc kuras desmit gadus vēlāk sekoja 

“Epitome astronomiae Copernicae” (Kopernikas astronomijas epitome). Šajos pamatdarbos Keplers 

izskaidro orbitālo kustību, ko novērojuši citi izcili zinātnieki, piemēram, Tycho Brae un Galileo Galilejs. 

Viņa hipotēze par heliocentrisku Saules sistēmu apvienota ar “trim planētas kustības likumiem”. 

1609. gadā Johanness Keplers publicēja “Astronomia Nova”, pēc kura 

desmit gadus vēlāk sekoja “Epitome astronomiae Copernicae” (Kopernikas 

astronomijas epitome). Šajos pamatdarbos Keplers izskaidro orbitālo kustību, 

ko novērojuši citi izcili zinātnieki, piemēram, Tycho Brae un Galileo Galilejs, 

liekot sauli saules sistēmas centrā un izmantojot 3 vienkāršus noteikumus: 

1. Visas planētas riņķo ap Sauli pa elipsi, kuras vienā fokusā atrodas Saule. 

2. Taisne, kas savieno Sauli un planētu, vienādos laika sprīžos apraksta 

vienādus laukumus. 

3. Jebkuru divu planētu apriņķošanas periodu kvadrāti attiecas tāpat kā to 

orbītu lielo pusasu kubi. 

1687. gadā Īzaks Ņūtons publicēja Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ("Dabas filozofijas 

matemātiskie principi"), kurā parādīja, ka visus Keplera likumus var iekļaut vienā: tas ir universālais 

gravitācijas likums. 
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𝐹 = 𝐺
𝑀𝑚

𝑟2
 

Šis vienādojums apraksta, ka visi ķermeņi savstarpēji pievelkas ar spēku, kas proporcionāls 

ķermeņu masām un apgriezti proporcionāls to savstarpējā attāluma kvadrātam. Tas izskaidro  Zemes 

griešanos  ap Sauli un tajā pašā laikā to, kā āboli nokrīt no kokiem, parādot, ka tie paši likumi attiecas uz 

sicut in coelo et in terra,t kā uz zemes,tā arī debesīs. 

Datorsimulācijas ir labākais veids, kā novērtēt, kā šis vienkāršais likums var izraisīt sarežģītas 

uzvedības: mums vienkārši jāmodelē iepriekš aprakstītā vienkāršā mijiedarbība, jāļauj datoram palaist 

visus skaitļus un jāskatās tikai uz gala rezultātiem. 

Algoritms un programmēšana var palīdzēt skolēniem studēt fiziku, palīdzot vizualizēt lielumus, 

izmantojot diagrammas, trajektorijas, diagrammas un animācijas. Tie var tuvināt reālās pasaules 

piemērus un interaktīvi iesaistīt skolēnus. Tas viss var uzlabot skolēnu izpratni par fizikas jēdzieniem. 
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III. PIELIKUMS 

Arhimēda princips ir ļoti noderīgs un daudzpusīgs rīks. Tas var būt noderīgs, mērot neregulāru 

priekšmetu, piemēram, zelta kroņus, kā arī izskaidrot jebkura šķidrumā ievietota objekta izturēšanos. 

Arhimēda princips apraksta, kā peld kuģi, nirst zemūdenes vai arī kā karstā gaisa lido baloni. Tāpēc 

mēģiniet plānot eksperimentu, kurā jūs varētu analizēt kādu no iepriekšminētajiem piemēriem un uzzīmēt 

blokshēmu. 

2.3.4. MĀCĪBU STUNDAS PROJEKTS 

Istituto di Istruzione Superiore E. MATTEI – Fiorenzuola d’Arda (Pc) Italy 

Priekšmets: Fizikas nodarbība 

Klase: 11 

Tēma: Gravitātes simulators 

Nodarbības veids: Jauktais tips 

Ilgums: 2 nodarbības pa  55 minūtēm 

Vieta: Fizikas laboratorija 

Mērķis: Keplera likuma, Gravitācijas likuma, inerces likuma, ko piemēro sistēmas masas centram, 

zināšanas  

Mācību aktivitātes 

- Mijiedarbīgas sistēmas modelēšana kā laika funkcija (1. līdz 6. aktivitāte) 

Didaktiskā stratēģija: tiešā, kognitīvā, heiristiskā 

Darbības organizācija: frontāla, individuāla, darbs komandā. 

Metodes un kārtība: problēmu risināšana, izmantojot pildspalvu un papīru, individuāla programmēšana 

Mācību resursi: darba lapas ar programmēšanas atslēgvārdiem (“if” nosacījums, “while” un “for” cikli, 

matemātisko operāciju sintakse), pildspalva, papīrs. 

Bibliogrāfija: 

I. Newton; Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica; London 1687. 

H. Goldstein; Classical Mechanics; New York, Addison-Wesley, 1980. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Goldstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Goldstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Mechanics_(textbook)
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Mechanics_(textbook)
https://en.wikipedia.org/wiki/Addison-Wesley
https://en.wikipedia.org/wiki/Addison-Wesley
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Mācību aktivitātes: 

Parastā stratēģija ar gravitāciju saistīto problēmu risināšanai ir sistēmas sākuma un beigu stāvokļa 

savienošana, izmantojot sistēmas kopējo enerģiju, pateicoties gravitācijas lauka konservatīvajam 

raksturam. Ļoti mazs vārdu tiek veltīti ilgam laika posmam starp sākuma un beigu stāvokli. 

  Šajā klasē skolēni izmantos datoru, lai aprēķinātu divu ķermeņu trajektorijas, kas pievelk viena 

otru caur gravitācijas vilkmi. 

1. Aktivitāte: 

Pirmkārt, mums jādefinē, kuri parametri mums ir nepieciešami, lai aprakstītu sistēmu. Mums ir 

nepieciešama divu ķermeņu sākotnējā pozīcija un ātrumi (divi divdimensiju vektora lielumi), abu 

ķermeņu masas, laiks un (visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi) universālās gravitācijas konstantes vērtība. 

Mūsu koda pirmās rindiņas izskatīsies šādi: 

m1=1;     % masa_1, Kg 

m2=2;   % masa_2, Kg 

G=15;    % universālā gravitācijas konstante 

Abu objektu masas un gravitācijas konstante ir laika konstanti. Ņemiet vērā, kā mēs ieviesām 

komentāru aiz simbola %, lai uzlabotu koda salasāmību. 

Šajā programmā mēs izmantosim vienādu vērtību gan gravitācijas, gan inerces masai - jēdzienam, 

kas nav tik acīmredzams klasiskajā fizikas ietvarā. Kā bonus, projektā ir viegli pielāgot kodu, lai atsaistītu 

abas vērtības un paspēlēties, lai redzētu, kas notiek. 
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2.Aktivitāte:  

Pārējie parametri mainās laikā, tāpēc vispirms jāseko līdzi laikam, izmantojot masīvu 

i=1; 

t(i)=0;    % pagājušais laiks, s 

t_solis=0.05;  % laika solis, s 

beigu_laiks=70;  % simulācijas laika beigas, s 

Pēc tam definējam atbilstošu masīvu katram mainīgajam, kas mainās laikā. Katra masīva pirmajā 

elementā mēs uzrakstam mainīgā sākuma vērtību. 

x1(i)= -1;    % x koordināte obj. 1, m 

y1(i)= 0;    % y obj.1 

 

x2(i)= 1;    % x obj.2 

y1(i)= 0;    % y obj.2 

 

vx1(i)= 0;   % ātrums pa x asi obj 1, m/s 

vy1(i)= 1;   % ātrums pa y asi obj 1, m/s 

 

vx2(i)= 0;   % ātrums pa x asi obj 2, m/s 

vy2(i)= 3;   % ātrums pa y asi obj 2, m/s 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); % Masas centra koordinātas 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); 
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3.Aktivitāte: 

Abi ķermeņi viens pret otru izdara vienādu un pretēju gravitācijas vilci atkarībā no masām un attāluma 

starp diviem ķermeņiem 

|𝐹| = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

un attiecīgi paātrina 

�⃗�1 =
�⃗�

𝑚1
, �⃗�2 =

�⃗�

𝑚2
 

Svarīga ir vektoru zīme virs paātrinājuma  ⃗a: kustoties daļiņām, mainās spēka virziens, tāpēc to 

izsaka tās komponenti pa x un y asīm. 

Lai pareizi aprēķinātu abus paātrinājuma vektora komponentus par divām asīm, mēs ņemam vērā 

trīsstūri, ko veido abu ķermeņu pozīcijas, un trijstūri, ko veido paātrinājuma vektors un tā divi 

komponenti, kā parādīts zemāk. 

 

Tā trijstūris, ko veido spēks F1 un tā komponenti F1x un F1y, ir līdzīgs trijstūrim, kuru veido 

attālums starp daļiņu r12 un segmentiem x2  - x1 un y2  - y1. 

𝐹1𝑥 =
|𝐹1|

|𝑟12|
(𝑥2 − 𝑥1) 

Un līdzīgi 𝐹1𝑦. 

Tādā veidā, ja ķermenis 1 atrodas ķermeņa 2 kreisajā pusē, komponents F1x iegūst pozitīvu 

virzienu (pa labi), savukārt, ja ķermenis 1 atrodas ķermeņa 2 labajā pusē, tad komponents F1x iegūst 

negatīvu rezultātu (pa kreisi). 

𝑥2 > 𝑥1 ⇒ (𝑥2 − 𝑥1) > 0 
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𝑥2 < 𝑥1 ⇒ (𝑥2 − 𝑥1) < 0 

4.Aktivitāte: 

Tagad varam uzrakstīt kodu, lai aprēķinātu paātrinājumu: 

r12(i)=((x2(i)-x1(i))^2+(y2(i)-y1(i))^2)^0.5; % attālums starp  

       % daļiņas, m 

F(i)=G*(m1*m2)/(r12(i)^2);   % gravitācijas vilkmes modulis 

 

a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12;   % paātrinājuma komponenti, obj 1 

a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12;  % paātrinājuma komponenti, obj 2 

a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % masu centra koordinātas 

 

Mēs tagad esam piešķīruši mainīgo katram mūsu sistēmas nozīmīgajam daudzumam. 
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5.Aktivitāte: 

Lai izsekotu sistēmas evolūcijai laika gaitā, mums jāsāk ar aptuvenu daļiņu uzvedību. Daļiņu 

kustība ir diezgan sarežģīta: tā kā daļiņu pozīcijas mainās nepārtraukti, mainās arī ķermeņu momentālais 

paātrinājums. Lai aprēķinātu daļiņu pārvietojumu ierobežotā laika posmā, mums kustība jātuvina kā 

vienmērīgi paātrināta kustība. Šis tuvinājums stāv ļoti īsu laiku (pietiekami mazs laika _solis), kura laikā 

daļiņas daudz nekustas. 

Pēc tam mēs sākam simulāciju un pēc laika aprēķinam katra mainīgā attīstību 

kamēr  t(i) < beigu_laiks  % pārtrauc simulāciju pēc tam, kad ir pagājis pietiekami ilgs laiks 

 i=i+1;    % pārvieto 1 pozīcijas rakstīšanas indeksu 

 t(i)=t(i-1)+t_solis;  % atjauno t 

  

 x1(i)=x1(i-1)+vx1(i-1)*t_solis+0.5*ax1(i-1)*t_solis^2; % atjauno obj 1 

 y1(i)=y1(i-1)+vy1(i-1)*t_solis+0.5*ay1(i-1)*t_solis^2;  

 x2(i)=x2(i-1)+vx2(i-1)*t_solis+0.5*ax2(i-1)*t_solis^2; % atjauno obj 2 

 y2(i)=y2(i-1)+vy2(i-1)*t_solis+0.5*ay2(i-1)*t_solis^2;  

 xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

 yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2);  % atjauno centra masas 

   

 dist_12(i)=((x1(i)-x2(i))^2+(y1(i)-y2(i))^2)^0.5; 

     % attāluma starp daļiņām atjaunošana 

   

 vx1(i)= vx1(i-1)+ax1(i-1)*t_solis; % ātrumu atjaunināšana 

 vy1(i)= vy1(i-1)+ay1(i-1)*t_solis; 

 vx2(i)= vx2(i-1)+ax2(i-1)*t_solis; 

 vy2(i)= vy2(i-1)+ay2(i-1)*t_solis; 

 

 a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; %  paātrinājumu atjaunināšana 

 a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

 a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12; 
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 a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

beigas 

6.Aktivitāte: 

Kad ir aprēķināta sistēmas attīstība, mēs varam attēlot iegūtās trajektorijas 

 Shēma (x1,y1,'r',x2,y2,'b', xCoM, xCoM, 'g')  % shēmas rezultātu trajektorijas 

Un mēs iegūsim kaut ko tādu: 

 

 

Tā kā nav ārēju spēku, kas iedarbojas uz sistēmu, masas centrs vienmēr pārvietojas ar vienmērīgu 

lineāru kustību. 

Ar nelielu izmēģinājumu un kļūdu palīdzību ir iespējams atrast stabilu konfigurāciju, kur abi 

ķermeņi riņķo ap otru, šajā konfigurācijā ir iespējams pārbaudīt Keplera likumu. 

Darbību blokshēma ir šāda: 
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1.Pielikums 

Programmas blokshēma 

 

  

Beigas 

Sākums 

Sistēmas 

atjaunošana 

(mainīgo ievade) 

Laiks paiet 

Mainīgie atjaunojas  

Laiks <7 s 

nē 

jā 
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2.Pielikums 

Pilns koda kopsavilkums 

% pastāvīgi parametri 

 

m1=1;     % masa_1, Kg 

m2=2;   % masa_2, Kg 

G=15;    % universālā gravitācijas konstante 

 

% sākuma parametri 

 

i=1; 

t(i)=0;    % pagājušais laiks, s 

t_solis=0.05;  % laika solis, s 

beigu_laiks=70;  % simulācijas beigu laiks, s 

 

x1(i)= -1;    % x koordinātas obj. 1, m 

y1(i)= 0;    % y obj. 1 

 

x2(i)= 1;    % x obj.2 

y1(i)= 0;    % y obj.2 

 

vx1(i)= 0;   % ātrums pa x asi obj. 1, m/s 

vy1(i)= 1;   % ātrums pa y asi obj. 1, m/s 

 

vx2(i)= 0;   % ātrums pa x asi obj. 2, m/s 

vy2(i)= 3;   % ātrums pa y asi obj 2, m/s 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); % masas centra koordinātas 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); 
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r12(i)=((x2(i)-x1(i))^2+(y2(i)-y1(i))^2)^0.5; % attālums starp  

        % daļiņas, m 

F(i)=G*(m1*m2)/(r12(i)^2);  % gravitācijas vilkmes modulis 

 

a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % paātrinājuma komponenti, obj 1 

a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12;  % paātrinājuma komponenti, obj 2 

a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % masas centra koordinātas 

 

% Simulācija 

 

kad t(i) < beigu_laiks % pārtrauc simulāciju pēc tam, kad ir pagājis pietiekami ilgs laiks 

i=i+1; % pārvietojiet 1. pozīcijas rakstīšanas indeksu 

 t(i)=t(i-1)+t_solis;  % atjauno t 

  

 x1(i)=x1(i-1)+vx1(i-1)*t_solis+0.5*ax1(i-1)*t_solis^2; % atjauno obj 1 

 y1(i)=y1(i-1)+vy1(i-1)*t_solis+0.5*ay1(i-1)*t_solis^2;  

x2(i)=x2(i-1)+vx2(i-1)*t_solis+0.5*ax2(i-1)*t_solis^2; % atjauno obj 2 

y2(i)=y2(i-1)+vy2(i-1)*t_solis+0.5*ay2(i-1)*t_solis^2;  

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % masas centra atjaunošana 

   

dist_12(i)=((x1(i)-x2(i))^2+(y1(i)-y2(i))^2)^0.5; 

       % atjaunināt attālumu starp daļiņām  

vx1(i)= vx1(i-1)+ax1(i-1)*t_solis; % atjaunot ātrumus 
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vy1(i)= vy1(i-1)+ay1(i-1)*t_solis; 

vx2(i)= vx2(i-1)+ax2(i-1)*t_solis; 

vy2(i)= vy2(i-1)+ay2(i-1)*t_solis; 

 

a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % atjaunot paātrinājumu 

a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12; 

a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

beigas 

shēma (x1,y1,'r',x2,y2,'b', xCoM, xCoM, 'g') % shēmas rezultāta trajektorijas  
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2.4 Ķīmijas mācīšana, izmantojot algoritmus un programmēšanu – 

Ķīmijas mācību stundu plāni 

                 2.4.1 Periodiskā tabula 

                 2.4.2 Mācību stundas plāns – Molmasas aprēķināšana 

2.4.1 Periodiskā tabula 

 

Periodiskā tabula (pazīstama arī kā elementu periodiskā tabula) ir sakārtota tā, lai zinātnieki 

varētu ātri noteikt atsevišķu elementu īpašības, piemēram, to masu, elektronu skaitu, elektronu 

konfigurāciju un unikālās ķīmiskās īpašības. Metāli atrodas tabulas kreisajā pusē, bet nemetāli - labajā 

pusē. Lai palīdzētu uzlabot mūsu izpratni, pirmais elementus sagrupēja Dmitrijs Mendelejevs. 

Molārā masa 

Molārā masa ir atoms, kas izteikts gramos uz mol vai g / mol. Šo fizisko vērtību norādīja 

Mendeļejevs. 

Kā periodiskajā tabulā atrast elementu masas? 
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Molārās masas piemērs: 

NaCl = 22,99 + 35,45 = 58,45 g/mol 

CO2 = 12,01 + 16 *2 = 12,01 + 32 = 44,01 

 

2.4.2 MĀCĪBU STUNDAS PLĀNS 

Molekulmasas aprēķināšana 

Ķekavas vidusskola 

Mācību priekšmets: ķīmija 

Nodarbības ilgums: 1 stunda 

Klase: Pirmais mācību gads (14 g) 

I. Zināšanas un prasmes 

1. Zināšanas 

a. ķīmisko elementu periodiskās tabulas struktūra  

b.ķīmisko element simboli  

c. relatīvās atommasas aprēķināšana, izmantojot ķīmisko elementu periodisko 

tabulu 

2. Prasmes 

a. saskaitīšana un reizināšana  

b.skaitļu noapaļošana  

c. darbs ar kalkulatoru 

II. Metodes un darba formas 

1. Skolotāja stāstījums 

2. Darbs grupās 

3. Uzdevuma risināšana 

 

III. Resursi un materiāli 

1. Izdales materiāli ar uzdevumiem 

2. Ķīmisko elementu periodiskā tabula 

3. Piezīmju burtnīca 

4. Pildspalva 

5. Kalkulators 

 

IV. Nodarbības gaita 

1. Ievads 

a. skolotājs izskaidro stundas mērķi –aprēķināt ķīmisko savienojumu molmasu, ja 

ir norādītas to ķīmiskās formulas 
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b.skolotājs izskaidro skolēniem stundā veicamos uzdevumus 

 noteikt atoma tipu ķīmiskajās formulās 

 noteikt atomu skaitu ķīmiskajās formulās 

 aprēķināt ķīmisko savienojumu molmasu 

a. Skolotājs atkārto apgūto tēmu  

 ķīmisko elementu simbolu un nosaukumu noteikšana pēc periodiskās 

tabulas 

 atomu noteikšana pēc periodiskās tabulas 

 relatīvās atommasas noteikšana pēc periodiskās tabulas 

2. Nodarbības norise 

a. atomu skaita noteikšana ķīmiskajās formulās 

 skolotājs izskaidro atomu skaita noteikšanas principu ķīmiskajās 

formulās 

 skolotājs izskaidro uzdevuma piemēru 

 uzrakstīt doto ķīmisko formulu (H2O) 

 atomu veidu un skaita noskaidrošana  (2 ūdeņraža and 1 skābekļa atoms) 

 uzdevuma izpilde  (Sk.1.uzd.pielikumā) 

o uzdevuma izpilde pāros 

o skolotāja pārbaude un kļūdu konstatēšana 

o kļūdu gadījumā, to labošana un pareizas piemēra pierakstīšana  

3.  Molekulmasas aprēķināšana 

a. skolotājs izskaidro molārās masas veidu un mērvienības 

b.skolotājs izskaidro uzdevuma piemēru (aprēķināt ūdens molekulas molārmasu!) 

 uzrakstīt doto ķīmisko formulu (H2O ) 

 atomu veidu un skaita noskaidrošana  (2 ūdeņraža and 1 skābekļa atoms) 

 atrast relatīvās atommasas (ar H = 1 un ar O = 16 ) 

 relatīvo atomu masu saskaitīšana un reizināšana, ņemot vērā atomu skaitu 

formulā  (M H2O
 = (1*2) + 16 = 18 g/mol ) 

 atbildes pierakstīšana (ūdens molekulas molmasa ir  18 g/mol ) 

c. uzdevuma izpilde  (Sk.2.uzd.pielikumā) 

 uzdevumu izpilde 

 skolotāja pārbaude un kļūdu konstatēšana 

 kļūdu gadījumā, to labošana un pareizas piemēra pierakstīšana  

4. Kopsavilkums un novērtējums 

a. skolēna pašnovērtējums ar tēmas izpratni  

b. neskaidro jautājumu precizēšana  

c. mājas darba uzdošana 
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1. Pielikums 

Atomu skaita noteikšana 

Norādītajās ķīmiskajās formulās nosakiet atomu veidu un skaitu! 

1) Cl2 

2) CO2 

3) N2O5 

4) H2SO4 

5) Al(OH)3 

6) K2CO3 

7) Fe3(PO4)2 

 

Molekulmasas aprēķināšana 

Aprēķiniet doto savienojumu molekulmasu! 

1) O2 

2) HCl 

3) SO3 

4) P2O5 

5) Ba(OH)2 

6) Na2SO4 

7) Ca3(PO4)2 

8) Mg (NO3)2 
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Molekulmasas aprēķināšanas algoritms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jā Nē 

Beigas 

63,55+32,06 = 

95,61 

63,55+2*35,45

=134,45 

Sākums 

Ķīmiskā 
savienojuma 
nosaukums 

Savienojuma 

indeksa numurs 

(e.g., CuS) 

Saskaitiet elementu 

molekulmasu 

Cu+S 

 

Elementu molekulmasu 

reizina ar indeksu 

Cu+2*Cl 
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2.4.3.Metāla jonu noteikšana 

2.4.4 Laboratorijas darbs „Metāla jonu noteikšana” 

2.4.3 Metālu jonu noteikšana 

Metālu joniem ir būtiska nozīme gan cilvēka organismā, gan apkārtējā vidē. Lai uzraudzītu vides 

kvalitāti, bieži nākas noteikt atsevišķu metāla jonu klātbūtni šķīdumos. Šim nolūkam izmanto analītiskās 

ķīmijas kvalitatīvās analīzes metodes. 

Metālu jonu noteikšanai izmanto ķīmiskās reakcijas, kuru rezultātā rodas nešķīstoši un krāsaini 

metālu savienojumi. 

Tiek veikts eksperiments, lai noskaidrotu, kā atrast reaģentus, ar kuru palīdzību nosaka metālu jonu 

klātbūtni šķīdumos. Uz pilienu plates ar pipeti uzpilina četrus pilienus Pb(NO3)2 šķīduma. 

Pievieno katram Pb(NO3)2 pilienam vienu HCl, Kl, K2S, K2CrO4 pilienu. Novēro nogulšņu rašanos, 

jo veidojas dažādi nešķīstoši svina savienojumi. 

No šīm reakcijā pētnieki izvēlas reaģentu metāla jonu noteikšanai. 

Bārija jonus Ba2+ šķīdumā iespējams noteikt ar nātrija vai kālijs sulfāta šķīdumu, izgulsnējot tos 

bārija sulfāta BaSO4 veidā kā baltas nogulsnes. 

Na2SO4 + BaCl2  2NaCl + BaSO4 molekulārais vienādojums 

2Na+ + 𝑆𝑂4
2− + 2Cl-  2Na+ +2Cl- + 

BaSO4 

jonu vienādojums 

SO2-
4 + Ba2+  BaSO4 saīsinātais jonu vienādojums 

 

Saīsinātais jonu vienādojums parāda reakcijas būtību – bārija jonu un sulfātjonu saistīšanos 

ūdenī, izkrītot no šķīduma baltu nogulšņu veidā. 

Svina jonus Pb2+ šķīdumā iespējams noteikt ar sālskābi, izgulsnējot to svina (II) hlorīda PbCl2 

veidā kā baltas nogulsnes. 

Cinka jonus Zn2+ šķīdumā iespējams noteikt ar nātrija vai kālija sulfīda šķīdumu, izgulsnējot 

to cinka sulfīda ZnS veidā kā baltas nogulsnes. 

Sudraba jonus Ag+ šķīdumā iespējams noteikt ar sālskābes šķīdumu, izgulsnējot to sudraba 

hlorīda AgCl veidā kā baltas biezpienveida nogulsnes. 

Lai konstatētu metāla jonu klātbūtni šķīdumos, kvalitatīvajā analīzē izmanto metāla kompleksos 

savienojumus. Veidojoties kompleksajam savienojumam no bezkrāsaina liganda un  bezkrāsaina 

kompleksveidotāja jona, daudzos gadījumos parādās spilgts krāsojums. 
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Dzelzs jonu Fe2+ šķīdumā iespējams noteikt ar reaģentu, kura vēsturiskais 

nosaukums ir sarkanā asinssāls, ķīmiskās reakcijas rezultātā rodas cits kompleksais savienojums, kas 

dod šķīdumam zilu nokrāsu.   

3FeSO4 + 2K3[Fe(CN)6]  Fe3[Fe(CN)6]2+ 3K2SO4 

3Fe2+ + 3𝑆𝑂4
2−+6K+ + 2[Fe(CN)6]

3- Fe3[Fe(CN)6]2 + 3𝑆𝑂4
2− + 6K+ 

3Fe2+ + 2[Fe(CN)6]
3- Fe3[Fe(CN)6]2 

Dzelzs jonus Fe3+ šķīdumā iespējams noteikt ar reaģentu kālija rodanīdu KSCN, ķīmiskās 

reakcijas rezultātā veidojas asinssarkans  krāsojums. 

Metāla jonus var pazīt pēc tā, kā tie iekrāso liesmu. Sāļu šķīdumu izsmidzina gāzes liesmā un 

novēro liesmas krāsas maiņu. 

Metāli Liesmas krāsa 

Ba gaiši zaļa 

Ca ķieģeļsarkana 

K gaiši violeta 

Cu zaļa 

Li karmīnsarkana 

Na dzeltena 

Sr sarkana 
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2.4.2 MĀCĪBU STUNDAS PLĀNS 

Metālu jonu noteikšana 

Ķekavas vidusskola 

Mācību priekšmets: ķīmija 

Nodarbības ilgums: 1 stunda 

Klase: Ceturtais mācību gads (17 g) 

I Zināšanas un prasmes 

a. Nepieciešamās zināšanas 

 drošības noteikumi laboratorijā 

 laboratorijas trauku un piederumu nosaukumi 

 kvalitatīvā analīze 

 ķīmisko reaciju pazīmes 

 joni 

 jonu vienādojumi 

b. Prasmes 

 darbs ar pilināmajām pipetēm un pilienu platēm 

 dotās darba gaitas precīza izpilde 

 šķīdības tabulas izmantošana 

 apmaiņas reakciju uzrakstīšana 

 saīsināto jonu vienādojumu uzrakstīšana, ja dotas reaģējošo vielu ķīmiskās 

formulas 

 spēja patstāvīgi darboties  grupas ietvaros 

 secinājumu veikšana 

II Metodes un darba formas 

 laboratorijas darbs  

 ķīmiskais eksperiments 

 grupu darbs 

 novērojumu veikšana 

 ķīmisko reakciju uzrakstīšana pēc eksperimentā iegūtajiem datiem 

 secinājumu formulēšana 

III Resursi un materiāli 

 darba lapa, pildspalva 

 pilienu plates, pilināmās pipetes, aizsargbrilles 

 reaģenti- nātrija hidroksīds, dzelzs (III) hlorīds, dzelzs (II) sulfāts, sudraba 

nitrāts, nātrija hlorīds, vara hlorīds, cinka hlorīds, kalcija hlorīds, nātrija 

karbonāts, svina nitrāts, kālija jodīds, bārija hlorīds, nātrija sulfāts 
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IV Norise 

a. Iepazīstināšana 

 skolotājs iepazīstina skolēnus ar stundā sasniedzamo mērķi un vēlamajiem darba 

rezultātiem 

 tiek atkārtoti drošības noteikumi, kas jāievēro šajā darbā 

 skolēni tiek iepazīstināti ar veicamā darba gaitu un pielietojamajām 

eksperimenta metodēm 

b. Darba soļi 

 iepazīstas ar darba  uzdevumu 

 veic darba gaitu  darba lapā aprakstītajā secībā: 

o uzvelk aizsargbrilles 

o pierāda metāla jonus atbilstoši darba gaitai 

o veic reakciju novērojumus un ieraksta tos darba lapā 

o raksta saīsinātos jonu vienādojumus veiktajām ķīmiskajām reakcijām 

o secina, kurus jonus izmanto doto metālu pierādīšanai un ieraksta tos 

darba lapā 

o secina par jonu apmaiņas reakciju izmantošanu metālu jonu 

kvalitatīvai pierādīšanai 

 Sakārto darba galdu  

c. Rezultāts un novērtēšana 

 darba grupas prezentē savus eksperimentā veiktos secinājumus un salīdzina ar 

citu grupu secinājumiem, nonākot pie kopīga rezultāta 

 skolotājs savāc darba lapas 

 skolotājs vērtē darbus pēc skolēnu parādītajām eksperimentālajām prasmēm un 

aizpildītajām darba lapām 
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1. Pielikums 

Laboratorijas darba lapa 

Vārds............................. Uzvārds..................................... klase.......... 

 

 

Metālu jonu kvalitatīvā pierādīšana 

 

I Darba uzdevums 

 

Dotajos šķīdumos pierādīt Cu2+, Fe2+, Fe3+, Ba2+, Ca2+, Pb2+, Zn2+, Al3+ Ag+ jonus. 

 

II Darba piederumi, vielas 

 

0,1 M ūdensšķīdumi: NaOH, CuCl2, FeSO4, FeCl3, Na2CO3, KI, ZnCl2, CaCl2, Pb(NO3)2, 

Al(NO3)3, Na2SO4, BaCl2,NaCl, AgNO3, pilienu plate vai 8 mēģenes, 13 pilināmās pipetes, 

mēģeņu statīvs. 

 

III Darba gaita 

 

1. Pierādīt metāla jonus atbilstoši darba gaitai (darba gaita – tabulā)! 

2. Uzrakstīt novērotās ķīmisko reakciju pazīmes! 

3. Uzrakstīt veikto reakciju saīsinātos jonu vienādojumus! 

4. Secināt, kurus jonus izmanto doto metālu jonu pierādīšanai, ierakstīt tos tabulā!  

5. Secināt par jonu apmaiņas reakciju izmantošanu metāla jonu kvalitatīvajā pierādīšanā 
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2. Pielikums 

Iegūto datu reģistrēšana 

Pierādāmais 

jons 
Darba gaita Novērojumi Saīsinātais jonu vienādojums 

Jons, ar 

kuru 

pierāda 

Cu2+ 

Pilienu platē 

iepilini 1 pilienu 

CuCl2 šķīduma! 

Pievieno 2 

pilienus 

NaOH šķīduma! 

 

   

Fe2+ 

Pilienu platē 

iepilini 1 pilienu 

FeSO4 šķīduma! 

Pievieno 2 

pilienus 

NaOH šķīduma! 

 

   

Fe3+ 

Pilienu platē 

iepilini 1 pilienu 

FeCl3 šķīduma! 

Pievieno 3 

pilienus 

NaOH šķīduma! 

 

   

Zn2+ vai 

Al3+ 

 

Pilienu platē 

iepilini 1 pilienu 

NaOH šķīduma! 

Pievieno 2 

pilienus 

ZnCl2 vai 3 

pilienus 

Al(NO3)3 

šķīduma! 

 

   

Ca2+ 

Pilienu platē 

iepilini 1 pilienu 

CaCl2 šķīduma! 

Pievieno 1 pilienu 

Na2CO3 šķīduma! 
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Pb2+ 

Pilienu platē 

iepilini 1 pilienu 

Pb(NO3)2 

šķīduma! 

Pievieno 2 

pilienus 

KI šķīduma! 

 

   

Ag+ 

Pilienu platē 

iepilini 1 pilienu 

AgNO3! Pievieno 

1 pilienu NaCl 

šķīduma! 

   

Ba2+ 

Pilienu platē 

iepilini 1 pilienu 

BaCl2 šķīduma! 

Pievieno 1 pilienu 

Na2SO4 šķīdumu 
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3. pielikums 

Laboratorijas darba izpildes algoritms 

  

Sākums 

Vai zini drošības 

noteikumus ķīmijas 

laboratorijā? 

jā nē 

Lasi darba gaitas 

aprakstu, izpildi 

norādījumus, ieraksti 

datus 

Vai pazīsti dotos  

laboratorijas traukus 

un piederumus? 

Atkārto par 

laboratorijas traukiem 

un piederumiem 

jā 

nē 

Atkārto drošības 

noteikumus 

laboratorijā 

Vai saproti 

laboratorijas 

darba aprakstu? 

nē 

jā 

Jautā grupas 

biedriem 

Jautā skolotājam 

Veic 

secinājumus 

Prezentē darbu 

Beigas 

Sakārto darba 

vietu 
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