Lielvārdes un Ķeguma novadu
70. matemātikas olimpiādes
2. posma nolikums
5.-8.klasei
2019./2020.m.g.

1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1.1. aktualizēt padziļinātu matemātikas apguvi stundās un ārpusstundu darbā;
1.2. dot pedagogiem un izglītojamajiem vienotus kritērijus sava darba efektivitātes
novērtēšanai;
1.3. apzināt talantīgākos skolēnus matemātikas priekšmeta padziļinātai apguvei.
2. Olimpiādes organizētāji:
Lielvārdes, Ķeguma novadu olimpiādes rīcības komisija sadarbībā ar matemātikas skolotāju
metodisko apvienību.
3. Olimpiādes norises laiks: 2020. gada 14. februārī plkst. 10.00
4. Olimpiādes norises vieta: Jumpravas pamatskola, Ozolu ielā 14, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novads, LV-5022
5. Olimpiādes dalībnieki:
5.1. 8. klašu izglītojamie, skolu (I posma) olimpiāžu uzvarētāji;
5.2. piedalās līdz 4 skolēniem no klašu grupas, ja ir 1 vai 2 klašu komplekti;
5.3. piedalās līdz 6 skolēniem no klašu grupas, ja ir 3 un vairāk klašu komplekti.
Pieteikumi matemātikas olimpiādes 2. posmam jāiesūta elektroniski līdz
2020. gada 10. februārim
Lielvārdes novads Brigitai Zariņai brigita.zarina@lielvarde.lv
Ķeguma novads Sandrai Čivčai sandra.civca@kegums.lv
Vienu dienu pirms olimpiādes jāziņo par saslimušajiem skolēniem, kuri tiek aizstāti.
6. Olimpiādes norise un vērtēšana:
6.1.olimpiādes darba ilgums – piecas astronomiskās stundas;
6.2.olimpiādes rīcības komisija nodrošina izglītojamo darbu kodēšanu un anonīmu vērtēšanu;
6.3.katra uzdevuma risinājumu vērtē ar 0 – 10 punktiem;
6.4.katras klašu grupas izglītojamo darbus vērtē atsevišķi;

6.5.novada olimpiādes uzvarētājus nosaka un protokolu paraksta olimpiādes vērtēšanas žūrija,
vietas dalot pēc augstākā iegūtā punktu skaita, nepārsniedzot 1/3 no dalībnieku skaita;
7. Olimpiādes darba saturs:
7.1. Neklātienes matemātikas skola izstrādā un nodrošina olimpiādes otrā posma uzdevumu,
atrisinājumu un vērtēšanas kritēriju piegādi novada vai novadu apvienības atbildīgajai
personai;
7.2.Olimpiādes dalībniekiem izsniedz tikai valsts olimpiādes žūrijas komisijas veidotos
uzdevumus (LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola)
8. Darba noteikumi:
8.1. darbs jāpilda ar zilu vai melnu pildspalvu; zīmuli drīkst lietot tikai zīmējumos; drīkst
izmantot lineālu, cirkuli, transportieri, dzēšgumiju;
8.2. olimpiādes laikā pie dalībniekiem nedrīkst atrasties mobilie telefoni, u.c. tehnoloģijas
8.3. ja dalībnieki uz olimpiādi ierodas ar nokavēšanos, darba laiks netiek pagarināts;
8.4. olimpiādes dalībnieku darbi tiek šifrēti;
8.5. nosacījumu neievērošana ir iemesls dalībnieka diskvalifikācijai;
8.6. nepieteikti dalībnieki olimpiādē nevar piedalīties.
9. Olimpiādes darbu vērtēšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja: Lienīte Bērziņa lienite-berzina@inbox.lv
komisijas locekļi:
1.Biruta Rutka-Lielvārdes vidusskola
2.Lita Lipska- Lielvārdes vidusskola
3.Anita Kanča- Jumpravas pamatskola
4.Līga Laganovska- Lēdmanes pamatskola
5.Zoja Kaša- Lēdmanes pamatskola
6.Aija Bluķe - Ķeguma komercnovirziena vidusskola
7.Silvija Čevere- Ķeguma komercnovirziena vidusskola
8.Valija Skuja- Birzgales pamatskola
Olimpiādes norises vadītāji- viens pārstāvis no katras novadu skolas.
10. Dalībniekiem paredzētas pusdienas, tās jāpiesaka pieteikumā. Vienu dienu pirms
olimpiādes norises dienas jāprecizē skolēnu skaits, ja ir izmaiņas.
Lielvārdes un Ķeguma novadu
matemātikas jomas MA vadītāja
Lienīte Bērziņa (tel.29293639)

