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Kāda kārts aizvietos jautājuma zīmi un papildinās uzdevumu?

?

Kāda kārts papildinās doto rindu?

1. uzdevums

 2. uzdevums

?
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Cik punktiem ir jābūt uz pēdējā domino kauliņa? 

Cik punktiem ir jābūt pēdējā kauliņa augšējā pusē? 

Cik punktiem jābūt jautājuma zīmes vietā? 

  7. uzdevums  7. 

  8. uzdevums  8. 

  9. uzdevums  9. 
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Kur ir jābūt apakšējā pulksteņa  
minūšu rādītājam? 

Kur ir jābūt apakšējā pulksteņa  
minūšu rādītājam?

Ko rādīs trūkstošais rādītājs apakšējā pulkstenī? Kur ir jābūt minūšu rādītājam apakšējā 
pulkstenī? 

  1. uzdevums   2. uzdevums

?

?
?

  3. uzdevums   4. uzdevums
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UZDEVUMI AR KĀRTĪM

1. uzdevums
Kreiča karalis. Sāciet no augšas, no diagrammas kreisās puses, un virzieties uz labo pusi, tad vienu rindu zemāk un 
pa kreisi, utt. Ceļam ir jābūt kā apgrieztam S burtam. Katras kārts vērtība palielinās katru reizi par 5, bet tās masti 
atkārtojas šādā secībā: ercens, kreicis, kāravs, pīķis.

2. uzdevums
Pīķa piecnieks. No kreisās  puses uz labo kārtis ir saliktas, mainot mastu. Sarkano kāršu nomināls palielinās par 2, 
melno – samazinās par 2.

3. uzdevums
Jebkura masta dūzis. Malās esošo kāršu vērtību summa un kāršu summa pa diagonāli, horizontāli un vertikāli, 
neieskaitot centra kārti, ir vienāda ar vidējās kārts vērtību, tātad 12.

4. uzdevums
Ercena septītnieka. Katrā rindā kreisās un vidējās kārts summa ir vienāda ar labās kārts vērtību, kreisās kārts masts 
ir vienmēr tāds pats kā labās.

5. uzdevums
Kreiča piecnieka. Katrā rindā saskaitiet pirmās četras kārtis un iegūsiet divciparu skaitli. Saskaitiet abus iegūtos 
ciparus un iegūsiet labās kārts vērtību. Trūkstošās kārts masts ir atkarīgs no dotās rindas lielākās kārts masta.

6. uzdevums
Kreiča devītnieks. Pieņemot, ka sarkanās kārtis ir pozitīvas vērtības, bet melnās kārtis ir negatīvas vērtības, katrā 
diagrammas kolonnā zemākās kārts vērtība ir vienāda ar divu augšējo kāršu summu. Masti tika izlikti pārmaiņus 
katrā kolonnā. 

7. uzdevums
Jebkura masta septītnieks. Ja pieņemsiet, ka katra dūža vērtība ir 1 un katras kārts ar figūru  vērtība ir 10, tad trīs 
kāršu summa katrā kolonnā vienmēr būs 21.

8. uzdevums
Jebkura masta divnieks un devītnieks. 
Sekojošajās rindās pirmo piecu kāršu vērtību summa sakrīt ar divciparu skaitli, kuru veido pēdējās divas kārtis.

9. uzdevums
Jebkura masta divnieks. Katrā rindā pāra un nepāra vērtību summa ir 10.

10. uzdevums
Pīķa kalps. Diagrammā atrodas divas skaitļu secības: viena  nosaka kāršu secību un otra – kārts mastu. Sākam no 
kreisās puses augšas un virzāmies pa labi, pēc tam vienu rindu zemāk un pa kreisi, pēc tam lejā līdz pēdējai rindai 
un pa labi. Kārtis ir saliktas noteiktā secībā – to vērtība ik reizi pieaug par četri. Lai paredzētu katras kārts mastu, ir 
jāsāk no kreisās puses augšas, pēc tam iet lejā, pēc tam vienu rindu pa labi un uz augšu utt. Kārtis ir saliktas seko-
jošā secībā: ercens, kreicis, kāravs, pīķis.

11. uzdevums
Ercena dūzis. Katrā rindā ir pa vienai dažādu mastu kārtij, bet sarkano kāršu vērtību summa ir vienāda ar melno 
kāršu vērtību summu.

  Atbildes


