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PĀRSTRĀDĀTĀJA PRIEKŠVĀRDS.

Lai apmierinoši atrisinātu ļoti dažādos grūtos jautājumus, ar ko jāsastopas  
katras mācības grāmatas sastādītājam, ir vajadzīga vispirms vienota principiālā 
nostādne. Pārstrādājot A. P. Kiseļeva aritmētikas kursu, es pieturējos pie tā 
principa, ka katrai mācības grāmatai, kaut arī tā domāta vidusskolas 5. klasei, 
jābūt vienam loģiski sistematizētam veselam. Šā principa realizēšanai vajadzēja 
izšķiroši ietekmēt un tā arī ietekmēja materiala izvēli un sakārtojumu.

Materiala izvēlē es neuzskatīju par iespējamu aprobežoties ar to vien, ko 
var un ko vajag piesavināties katram 5. klases skolēnam. Prasība pēc loģiskā 
veseluma lika ietilpināt grāmatā dalu materiala, ko pienācīgi var piesavināties 
parasti tikai vecāko klašu skolēni kursa atkārtošanā. Viss šāda veida materials 
ir iespiests petitā, un mācības grāmata iekārtota tā, ka visu, kas iespiests 
petitā, var izlaist bez kāda traucējuma tālākā izpratnei. Es negribu ieteikt, lai 
skolotājs nepārdomājis izlaiž it visu, kas iespiests petitā. Te nepieciešama dife
rencēta pieeja atkarībā no klases attīstības līmeņa, un tāpēc te nevar novilkt 
nediferencētu, krasu robežu starp to, kas 5. klases skolēnam ir saprotams un 
kas viņam nav saprotams.

No otras puses, vielas un loģiskās vienotības prasība lika ievērojami saīsi
nāt un arī pavisam izlaist dažas nodaļas, kuras pēc tradicijas parasti ievieto 
aritmētikas mācības grāmatās; te jāmin trijskaitļu uzdevumu, maisījumu un 
sakausējumu uzdevumu u. c. teorētiskais iztirzājums. Elementārā aritmētika ir 
mācība par darbībām ar racionaliem skaitļiem. Vidusskolas specifiskās prasības 
šo definiciju liek izprast paplašināti un ievietot aritmētikas kursā arī mācību 
par lielumu mērīšanu un par proporcionāliem lielumiem. Tas zināmā mērā 
traucē kursa viengabalainību, kaut gan nerada nekādu svarīgu defektu, jo arit
mētikai vienkārši pievieno tikai dažas vairāk vai mazāk pabeigtas papildnodaļas. 
Bet ietilpināt šādā kursā atsevišķu praksē sastopamo uzdevumu tipu risinā
šanas paņēmienus, kurus neapvieno nekāds kopējs teoretisks pamats, nozīmētu 
zinātniskas grāmatas pārvēršanu «darba grāmatā». Tādiem uzdevumiem vieta 
ir uzdevumu krājumā, bet ne teoretiskā grāmatā.

Pamatprincipa ievērošana sevišķi izpaudās vielas s a k ā r t o j u m ā .  P ie 
mēram, mācība par lielumu mērīšanu, jēdziens par mēriem un nosauktiem 
skaitļiem ievietots atsevišķā nodaļā, kas atrodas starp mācību par veseliem 
skaitļiem un mācību par daļskaitļiem. Tas, protams, nenozīmē, ka dzīvā peda
goģiskā darbā par metriem un kilogramiem vajadzētu runāt tikai tad, kad 
pabeigta mācība par veseliem skaitļiem, ieskaitot dalāmības teoriju. Saprotams, 
ka skolēniem jāiepazīstas ar pamatmēriem jau tad, kad viņi mācās darbības 
ar veseliem skaitļiem; nebūs nekāds ļaunums, ja viņi izlasīs jau tad vienu otru 
paragrafu no nodaļas par mēriem un mērīšanu. Bet mācības grāmata kā vien
gabalaina un sistemātiskā rokas grāmata nevar un tai ari nevajag pilnīgi 
atveidot dzīvu pedagoģisku procesu.

To pašu apsvērumu dēļ es atradu par nepieciešamu izlaist no mācības grā
matas īpašu nodaļu par procentiem. Pie tam mana pārliecība bija, ka šī no
daļa, kas satur matematiskā ziņā dažādus uzdevumus, kurus apvieno tikai 
praktisko apstākļu kopība, ir viena no «kompleksa» metodes paliekām un ka 
tieši tāds tās raksturs radīja specifiskas grūtības, kas kavēja skolēniem iegūt 
drošas iemaņas procentu aprēķinos. Skolēnos dabiski radās priekšstats, ka 
procentu aprēķini ir kaut kas principiāli jauns, salīdzinot tos ar parastām 
darbībām ar daļskaitļiem. Sāds priekšstats apgrūtināja lietot jau iegūtās iema
ņas tādu uzdevumu risināšanā, kuri ietērpti tikai jaunā formā, bet kuros būtībā



nekā jauna nav. Bet, ja skolotājam ir vēlēšanās mācīt procentu aprēķinus kā 
atsevišķu nodalījumu, tad tas viņam arī pēc šās mācības grāmatas ir pilnīgi 
iespējams: vajag tikai izdalīt ārā no grāmatas IV un V nodalījuma visus 
tos paragrafus, kur ir runa par procentiem, un sakārtot tur esošo materialu  
tādā pašā kārtībā kā īpašu nodaļu grāmatas beigās.

Kiseļeva mācības grāmatas teksts ir rūpīgi pārstrādāts, lai tas būtu zināt
niski precīzāks un vieglāk saprotams. Daudzi piemēri ir apmainīti ar jauniem, 
un to skaits ir -palielināts. Tomēr grāmatas izveidojumu un stilu galvenos v il 
cienos noteica tās sākotnējais teksts; pārstrādājuma autora mērķis nebija 
sarakstīt jaunu mācības grāmatu.

Pārstrādāšanas darbā man daudz palīdzēja Centrālā vidusskolu institūta 
viss matematiķu grupas kolektivs; daudz derīgu norādījumu dabūju ari no 
Maskavas skolotāju aktiva pārstāvjiem. Visiem minētajiem biedriem izsaku 
par to sirsnīgu pateicību.

A. Hinčins.
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I NODAĻA

V E S E L I E  SKAITĻI.

I. VESELIE SKAITĻI, TO NOSAUKUMS UN RAKSTĪBA.

1. Jēdziens par veselu skaitli. Viens priekšmets un vēl viens 
priekšmets ir divi priekšmeti; divi priekšmeti un vēl viens priekš
mets ir trīs priekšmeti; trīs un vēl viens ir četri utt. Viens, divi, 
trīs, četri utt. ir veseli skaitļi.

Skaitli viens sauc ari par vienību. Skaitli divi var uzlūkot kā 
divu vienību kopumu, skaitli trīs kā triju vienību kopumu utt. Tā
tad katrs vesels skaitlis ir vai nu viena vienība, vai vairāku vienību 
kopums.

Aritmētika pēti ne tikvien veselus, bet ari vēl citus skaitļus. Ar 
tiem mēs iepazīsimies turpmāk.

2. Dabisko skaitļu rinda. Ja  vienai vienībai pieskaita otru vie
nību, dabūtajam skaitlim no jauna pieskaita vēl vienu vienību un 
tam vēl vienu utt., tad rodas dabisko skaitļu rinda: viens, divi, trīs, 
četri, pieci, seši, septiņi utt.

Mazākais skaitlis šai rindā ir viens; lielākā skaitļa nav, tāpēc 
ka katram  skaitlim, lai cik liels tas arī būtu, var pieskaitīt vēl 
vienu vienību un dabūt lielāku skaitli. Tātad dabisko skaitļu rindu 
var turpināt bez gala; tāpēc saka, ka dabisko skaitļu rinda 
ir bezgalīga.

Skaitlis trīs ir mazāks nekā pieci, kas stāv dabisko skaitļu 
rindā tālāk nekā trīs; tiešām, lai dabūtu skaitli pieci, tad pie tām 
trim vienībām, no kurām sastādīts skaitlis trīs, jāpieskaita vēl 
divas vienības. Vispār no diviem dažādiem skaitļiem vienmēr m a
zākais ir tas, kas ir pirmais dabisko skaitļu rindā. Patiesi, lai 
dabūtu otro skaitli, kas dabisko skaitļu rindā stāv tālāk, pirmajam 
jāpieskaita viena vai vairākas vienības, t. i., to vajag  palielināt; 
tāpēc otrais skaitlis ir lielāks nekā pirmais.

No diviem skaitļiem mazāks ir tas, kas dabisko skaitļu rindā 
sastopams tuvāk tās sākumam, un lielāks ir tas, kas sastopams 
tālāk no tās sākuma.

3. Skaitīšana. Lai uzzinātu, cik klasē ir galdu vai dārzā koku, 
mums tie ir jāsaskaita. Skaitīšanu izdarām tā, ka atdalām vienu 
priekšmetu pēc otra (vai nu īstenībā, vai tikai domās) un nosau
cam katrreiz atdalīto priekšmetu skaitu Piemēram, skaitot klasē 
galdus, mēs domās atdalām vienu galdu pēc otra un sakām: viens, 
divi, trīs, četri utt. Ja, atdalot pēdējo galdu, sakām, piemēram, 
astoņi, tad klasē ir astoņi galdi. Skaitlis astoņi šajā gadījumā ir 
skaitīšanas rezultāts.



Mēs pieņemam par acīm redzamu patiesību, ka skaitīšanas 
rezultāts nav atkarīgs no tās kārtības, kādā mēs skaitām priekš
metus. Piemēram, skaitot klasē galdus, mēs dabūjam vienu un to 
pašu skaitli neatkarīgi rio tā, vai mēs sākam skaitīt galdus no 
pirmajiem vai no pēdējiem. Jāievēro tikai, lai skaitīšanā nevienu 
galdu neizlaistu un lai katru galdu skaitītu tikai vienu reizi.

4. Skaitļu nosaukumi līdz tūkstotim. Pirmajiem desmit skait
ļiem, kas atrodas dabisko skaitļu rindā, ir šādi nosaukumi:

viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit 
(jeb desm its).

Ar šiem nosaukumiem un vēl dažiem citiem var izteikt arī citus 
skaitļus. Piemēram, mēs gribam nosaukt še uzzīmēto svītriņu 
skaitu:

desmits desmits desmits desmits trīs

Tad atskaitām desmit svītriņu un atdalām tās no pārējām; 
atskaitām vēl desmit svītriņu un atkal atdalām. Turpinām atskai
tīšanu pa desmit tik ilgi, kamēr vai nu svītriņu nemaz nepaliek 
pāri, vai arī to paliek mazāk nekā desmit. Tad saskaitām desmitus 
un atlikušās svītriņas (jeb vienus); tā kā ir četri desmiti un atli
kušas trīs svītriņas, tad visu svītriņu skaitu varam nosaukt tā:

četri desmiti un trīs vieni.

Ja  skaitlī izrādās vairāk nekā desmit desmitu, tad dara tā: 
noskaita desmit desmitu, tad vēl desmit desmitu, no jauna desmit 
desmitu utt., kamēr vien var. Katrus desmit desmitus sauc vienā 
vārdā par simtu Pieņemam, ka kādā skaitlī ir: trīs simti, pali
kušo desmitu ir pieci un palikušo vienu ir septiņi; tādu skaitli var 
nosaukt tā:

trīs simti pieci desmiti septiņi vieni.

Ja  skaitlī simtu izrādās vairāk nekā desmit, tad šos simtus 
tāpat skaita pa desmitiem. Katrus desmit simtus sauc par tūkstoti.

5. Dažu nosaukumu saīsinājumi. Mūsu valodā lieto dažu skaitļu 
saīsinātus nosaukumus. Piemēram, desmit un vienu sauc vien
padsmit (viens pāri desmitam); desmit un divi — divpadsmit utt. 
Divi desmiti — saka divdesmit, trīs desmiti — trīsdesmit utt.

6. Skaitļu rakstība līdz tūkstotim. Pirmajiem deviņiem skait
ļiem ir katram sava zīme vai cipars:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ar šiem deviņiem cipariem un desmito 0 (nulle), kas norāda, 
ka priekšmeta n a v ,  iespējams uzrakstīt katru skaitli.



Cipars 0 apzīmē, ka priekšmetu pavisam nav; cipars 1 apzīmē, 
ka ir tikai viens priekšmets, utt.

Lai skaitli uzrakstītu ar cipariem, ir pieņemts rakstīt tā: 
vienus — pirmajā vietā no labās puses, desmitus — otrajā vietā 
no labās, simtus — trešajā; piemēram:

skaitli četrdesmit divi r a k s t a ................................. 42
„ č e t r d e s m i t ............................................  . 40
„ trīs simti četrdesmit pieci . . . 345

trīs simti četrdesmit . . . . 340
trīs simti septiņi . 307
trīs simti ...................................... .....  300

Visi cipari, izņemot nulli, ir vērtīgie cipari.
Uzrakstītie skaitļi rāda, kāpēc vajadzīga nulle skaitļu rakstībā. 

Piemēram, uzrakstītajā skaitlī trīs simti četrdesmit (340) nevar 
atmest nulli, jo 34 (bez nulles) nozīmē trīsdesmit četri. Turpretim 
nulles, kas atrodas pa kreisi no pirmā vērtīgā cipara, var atmest, 
un to tā arī dara; 045 ir tas pats, kas 45; 007 ir vienkārši 7. Ievē
rojot šo nosacījumu, skaitli, ko raksta ar vienu ciparu, sauc par 
viencipara skaitli, ko raksta ar diviem cipariem, — par divciparu 
skaitli, ko raksta ar trim cipariem, — par trīsciparu skaitli utt.

7. Nosaukumi skaitļiem, kas lielāki par tūkstoti. Ja  saskaitāmo 
priekšmetu ir vairāk par tūkstoti, tad sastāda no tiem tik tūkstošu, 
cik var; pēc tam skaita tūkstošus un atlikušās vienības un nosauc 
kā vienus, tā arī otrus. Piemēram, divi simti četrdesmit tūkstošu 
pieci simti sešdesmit divi vieni.

Tūkstotis tūkstošu ir miljons, tūkstotis miljonu ir miljards (jeb 
biljons), tūkstotis miljardu ir triljons utt.1

8. Skaitļu rakstība, ja  tie pārsniedz tūkstoti. Jāuzraksta  skaitlis: 
trīsdesmit pieci miljardi astoņi simti seši miljoni septiņi tūkstoši 
sešdesmit trīs vieni. To var ar cipariem un vārdiem uzrakstīt tā:

35 miljardi 806 miljoni 7 tūkstoši 63 vieni.

Lai skaitļu rakstībā iztiktu bez vārdiem, ir pieņemts, pirmkārt, 
rakstīt miljardu, miljonu, tūkstošu un vienkāršo vienību skaitļus 
vienā rindiņā, no kreisās puses uz labo, un, otrkārt, rakstīt katra 
jiosaukuma grupu ar trim cipariem, t. i., 63 vienu vietā rakstīt
063, 7 tūkstošu vietā rakstīt 007 u. tml. Tad dotā skaitļa rakstība 
būs tāda:

035 806 007 063.

Jāaizrāda, ka arī še nulles kreisajā pusē neraksta, un šo skaitli 
raksta tā:

35 806 007 063.

1 Tālākie nosaukumi ir: k v a d r i l j o n s  (tūkstotis triljonu), k v i n -  
t i l j o n s  (tūkstotis kvadriljonu), s e k s t i l j o n s  (tūkstotis kvintiljonu) utt.
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Skaitļus bieži vien raksta ari bez atstarpēm: 
. 35806007063.

Jāatceras, ka pirmie trīs cipari no labās puses apzīmē vienu 
skaitu, nākošie trīs pa kreisi no tiem apzīmē tūkstošu skaitu, tu rp 
mākie trīs cipari — miljonu skaitu utt.

Piemēram:
567002301 ir 567 miljoni 2 tūkstoši 301 viens,

15000026 ,, 15 miljonu 26 vieni,
2008001020 „ 2 miljardi 8 miljoni 1 tūkstotis 20 vienu.

9. Kā izlasīt skaitli, kas uzrakstīts ar daudziem cipariem. Lai
vieglāk būtu izlasīt skaitli, kas uzrakstīts kā gara ciparu rinda, 
piemēram, 5183000567029, domās sadala šo skaitli ik pa trim cipa
riem, sākot no labās puses, tik grupās, cik var (var atzīmēt ar 
komatu skaitļu augšpusē) :

5’183’000’567’029.

Pirmais komats no labās puses aizstāj vārdu «tūkstoši», 
otrais — «miljoni», trešais — «miljardi», ceturtais — «triljoni». 
Tātad šis skaitlis ir jā lasa  tā:

5 triljoni 183 miljardi 567 tūkstoši 29.

Pēdējam skaitlim parasti nepieliek vārdJ  «vieni».
Ja  tas pats skaitlis uzrakstīts tā, ka pēc ikkatriem trim cipa

riem, skaitot no labās puses, ir a tstātas atstarpes:
5 183 000 567 029,

tad to var viegli izlasīt arī bez komatu likšanas.
10. Ciparu vietu nozīme. Rakstot skaitļus pēc šāda paņēmiena, 

katrai vietai, ko ieņem kāds cipars, ir sevišķa nozīme, un proti:
1. vietā no labās puses raksta vienus;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 

9.
10 .

utt.

desmitus;
simtus;
tūkstošu vienus; 
tūkstošu desmitus: 
tūkstošu simtus; 
miljonu vienus; 
miljonu desmitus; 
miljonu simtus; 
miljardu vienus

Tātad mēs redzam, ka mūsu skaitļu rakstības sistēmas pamatā 
ir desmit ciparu, kuriem ir d i v ē j ā d a  n o z ī m e :  viena pēc 
cipara izskata (attē la), otra — pēc cipara ieņemtās vietas,

proti: ja d ivi . cipari uzrakstīti blakus, tad kreisais apzīmē
10 reižu lielākas cienības nekā labais.



11. Vienību šķiras. Vienus, desmitus,  ̂ simtus, tūkstošus utt. 
dažreiz ir ērtāk saukt tā:

vienus — par pirmās šķiras vienībām, 
desmitus — par otrās šķiras vienībām, 
simtus — par trešās šķiras vienībām

utt.
Visas vienības, izņemot pirmās šķiras vienības, sauc par salik

tām vienībām.
Piemēram, desmits, simts, tūkstotis ir saliktas vienības.
Katru saliktu vienību, ja to salīdzina ar otru mazāku vienību, 

sauc par augstākās šķiras vienību, bet, ja to salīdzina ar lielāku 
vienību, tad par zemākās šķiras vienību. Simts, salīdzinot ar des
mitu, ir augstākās šķiras vienība, bet, salīdzinot ar tūkstoti, — 
zemākās šķiras vienība.

Katras 10 zemākās šķiras vienības sastāda vienu nākošās 
augstākās šķiras vienību, piemēram, 10 desmitu sastāda simtu,
10 tūkstošu desmiti sastāda simtu tūkstošu utt.

12. Vienību klases. Vienību šķiras grupē klasēs; pirmajā klasē 
ir trīs šķiras: simti, desmiti un vieni; otrajā klasē ir nākošās trīs 
šķiras: tūkstoši, desmittūkstoši, simttūkstoši utt.

Pirmo klasi sauc par vienu klasi (satur simtus, desmitus un 
v ienus); otro klasi sauc par tūkstošu klasi (satur tūkstošu simtus, 
desmitus un vienus) utt.

13. Kā noteikt, cik dotās šķiras vienību ir skaitlī. Jāuzzina, cik 
pavisam simtu ir skaitlī 56284, t. i., cik simtu dotā skaitļa tūkstošu 
desmitos, tūkstošos un simtos kopā.

Vienkāršie simti ir trešajā vietā no labās; dotajam skaitlim 
trešajā vietā ir cipars 2; tātad skaitlī ir divi vienkāršie simti. N ā
košais cipars pa kreisi ir 6, tas apzīmē tūkstošus; katrā tūkstotī 
ir 10 simtu, bet 6 tūkstošos to ir 60. Nākošais cipars pa kreisi 
ir 5, tas apzīmē tūkstošu desmitus; tā kā katrā tūkstošu desmitā 
ir 10 tūkstošu vai 100 simtu, tad 5 tūkstošu desmitos ir 500 simtu. 
Tātad dotajā skaitlī pavisam ir 500 simtu, 60 simtu un vēl
2 simti — kopā 562.

Tāpat varam uzzināt, ka dotajā skaitlī pavisam ir 5628 desmiti.
Kārtula. Lai noteiktu, cik skaitlī ir pavisam dotās šķiras vie-

* nību, jāatmet visi cipari, kas apzīmē zemāko šķiru vienības, un 
jāizlasa skaitlis, ko izsaka atlikušie cipari.

II. DAŽĀDAS SKAITĪŠANAS SISTĒMAS.
ROMIEŠU CIPARI.

14. Jēdziens par skaitīšanas sistēmām. Katru skaitļu nosaukšanas un rak
stīšanas vispārīgu paņēmienu sauc par s k a i t ī š a n a s  s i s t ē m u  jeb n u 
m e r ā c i j u .  Mūsu skaitīšanas sistēmu sauc par d e c i m ā l o  sistēmu, tāpēc 
ka šai sistēmā 10 vienas šķiras vienību sastāda vienu nākošās augstākās šķiras
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vienību. Skaitlis 10 ir decimālās skaitīšanas sistēmas p a m a t s .  Šai sistēmā 
katrs skaitlis N  ir sadalāms vienos, desmitos, simtos, tūkstošos utt., un tanī 
katras šķiras vienību skaits mazāks par 10. Ja pieņemam, ka skaitlī N  ir 
a vienkāršo vienību, b desmitu, c simtu, d  tūkstošu utt., tad šis skaitlis veido 
šādu sumu:

N  =  a +  b . 10 +  c . 102 +  d . 103 +  . . .

Varam iedomāties arī citas skaitīšanas sistēmas, kurām par pamatu pie
ņemts cits skaitlis. Ja par pamatu ņem, piemēram, skaitli 5, tad dabū 
p i e c n i e k u  skaitīšanas sistēmu, kurā 5 vienas šķiras vienības sastāda nā
kamās augstākās šķiras vienu vienību. Tātad piecnieku sistēmā otrās šķiras 
vienībai jābūt piecniekam, trešās šķiras — 5 piecniekiem jeb 52, ceturtās šķiras 
vienībai — 53 utt. Sai sistēmā skaitlis N  būtu sastādīts tā:

N  =  a +  b . 5  +  c .5 2  +  d .5 Z  +  e .5 4  +  . . . ,  

kur katrs skaitlis, kas apzīmēts ar a, b, c, d, e . . . ,  ir mazāks par 5.

15. Ciparu skaits, kas vajadzīgs skaitļu rakstībai dotajā sistēmā. Skaitļu 
rakstībai decimālā sistēmā lieto 10 dažādu zīmju. Citai skaitīšanas sistēmai 
vajadzīgs cits zīmju skaits. Piemēram, piecnieku sistēmai pietiktu ar pieciem 
cipariem: 1, 2, 3, 4, 0. Tiešām, 5 šai sistēmā būtu otrās šķiras 1 vienība un to 
apzīmētu tā: 10. Skaitlis 6 būtu viena otrās šķiras vienība (piecnieks) un viena 
pirmās šķiras vienība, un tāpēc šo skaitli varētu apzīmēt tā: 11 u. tml. Lai 
rakstītu skaitļus tādā sistēmā, kuras pamats ir lielāks par 10, ar mūsu cipa
riem vien nepietiek. Piemēram, lai rakstītu skaitļus divpadsmitnieku sistēmā, 
vajadzētu izdomāt sevišķas zīmes skaitļiem 10 un 11, tāpēc ka mūsu šo skaitļu 
apzīmējumi tad būtu citi skaitļi: 10 apzīmētu otrās šķiras 1 vienību, t. i., duci, 
bet 11 apzīmētu 1 otrās šķiras vienību un 1 pirmās šķiras vienību, t. i., 13.

16. Decimālā skaitīšanas sistēmā rakstītā skaitļa uzrakstīšana citā sistēmā. 
Piemēram, skaitlis 1766 jāuzraksta piecnieku sistēmā, lietojot piecas zīmes: 
0, 1, 2, 3, 4. Vispirms uzzinām, cik otrās šķiras vienību, t. i., cik piecnieku ir 
skaitlī 1766. Tur ir 353 piecnieki un 1 pirmās šķiras vienība. Tālāk uzzinām, 
cik trešās šķiras vienību atrodas 353 piecniekos. Tā kā trešās šķiras vienībā 
ir 5 otrās šķiras vienības, tad 353 jādala ar 5. Izdalot dabūjam, ka 353 piec
niekos ir 70 trešās šķiras vienību un 3 otrās šķiras vienības. 70 trešās šķiras 
vienību pārveidojam ceturtās šķiras vienībās un tās savukārt piektās šķiras 
vienībās utt

1766)5 
26 35315 

U5 3 70|5 

1 2014ļ5_
0 4 2

Tā uzzinām, ka skaitlī 1766 ir 2 piektās šķiras vienības, 4 ceturtās šķiras,
3 otrās šķiras un 1 pirmās šķiras vienība. Tātad skaitlis 1766 piecnieku sistēmā 
Ir jāraksta tā: 24031.

Vēl piemērs: skaitlis 121380 jāuzraksta divpadsmitnieku sistēmā:

121380112 

13 1011 5 |12
18 51 842112  
60 35 2 701J 2
0 11 10 5

Apzīmējot 10 ar g un 11 ar b, doto skaitli varam uzrakstīt tā: 5 a 2 b 0.
17. Skaitli, kas uzrakstīts kaut kādā skaitīšanas sistēmā, uzrakstīt deci

mālā skaitīšanas sistēmā. Piemēram, skaitlis 5623, kas uzrakstīts astotnieku
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sistēmā, jauzraksta decimālā skaitīšanas sistēma. To var izdarīt, aprēķinot 
sumu

N =  3 +  2 .8  +  6. 82 +  5. 83 =  3 +  16 +  384 +  2560 =  2963

Vienkāršāk ir darīt tā: sasmalcinām 5 ceturtās šķiras vienības trešās šķi
ras vienībās, pareizinot 8 ar 5 (jo ceturtās šķiras 1 vienībā astotnieku sistēmā 
ir 8 trešās šķiras vienības); reizinājumam pieskaitām 6 trešās šķiras vienības, 
kas atrodas skaitlī. Tālāk trešās šķiras vienības sasmalcinām otrās šķiras 
vienībās un dabūtajam skaitlim pieskaitām 2 otrās šķiras vienības, kas atrodas 
dotajā skaitlī Tad otrās šķiras vienības sasmalcinām pirmās šķiras vienībās  
un tām pieskaitām 3 vienības, kas ir dotajā skaitlī, dabūjam 2963.

Darbības iekārto tā:
5623 

. 8 
40 

+  6 
46 

. 8 
368 

+  2 
370 

. 8 
2960 
+  3 
2963

P i e z ī m e s .  1. Decimālās skaitīšanas sistēmu lieto gandrīz visur Šādas  
izplatības iemeslu daudzi saskata tai apstāklī, ka katrs cilvēks jau no bēr
nības pierod skaitīt ar abu roku desmit pirkstiem. Tomēr decimālā skaitīšanas  
sistēma nav vislabākā. Daudzos gadījumos piemērotāka būtu divpadsmitnieku 
sistēma, kurai nav vajadzīgs skaitļu apzīmēšanai liels ciparu skaits, bet tai ir 
ievērojama īpašība, jo tās pamats dalās ar 2, 3, 4 un 6, kamēr mūsu sistēmas 
pamats dalās tikai ar 2 un 5. Tādi apsvērumi laikam būs ievēroti senajā 
Babilonijā, kur skaitīšanā lietoja sešdesmitnieku sistēmu. Teoretiskiem pētīju
miem vispiemērotākā būtu divnieku sistēma, bet praktiskiem uzdevumiem ta ir 
pavisam neērta, jo šai sistēmā pat nelieli skaitļi jāraksta ar garu ciparu rindu 
(piemēram, skaitlis 70 jāraksta tā: 1000110).

2. Ciparus, kurus mēs lietojam, un skaitļu rakstības sistēmu eiropieši ir 
ieguvuši no arabiem (ap XII gadsimtu). Tāpēc šos ciparus arī sauc par 
a r a b u cipariem. Bet ir iemesls domāt, ka arabi savukārt šo sistēmu ir 
aizguvuši no indiešiem.

18. Romiešu cipari. Tā kā mūsdienās romiešu ciparus dažreiz lieto skaitļu 
apzīmēšanai, tad der ar tiem iepazīties. Romieši skaitļu apzīmēšanai lietoja 
tikai šādas septiņas zīmes:

I =  1, V =  5, X =  10, L =  50, C =  100, D =  500, M =  1000.

Viņu skaitļu rakstības paņēmiens būtiski atšķiras no mūsējā. Mūsu sistēmā  
ciparu nozīme mainās, ja maina ciparu vietu, bet romiešu numerācijā cipars 
patur savu nozīmi ikkurā vietā. Ja uzrakstīti vairāki romiešu cipari kopā, 
tad skaitlis, ko izteic šie cipari, ir vienāds ar sumu, ko dabū, ja saskaita atse
višķo ciparu skaitliskās vērtības. Piemēram, XXV ir 1 0 + 1 0  +  5, t. i., 25; 
CLXV ir 100 +  50 +  10 +  5, t. i., 165 u. tml. Izņēmums ir 6 šādi skaitļi:

4 =  IV, 9 =  IX, 40 =  XL, 90 =  XC, 400 =  CD, 900 =  CM.

Sais skaitļu apzīmējumos kreisā cipara nozīmi atņem no labā cipara 
nozīmes.
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No teikta bus saprotami šādu skaitļu apzīmējumi:

1 =  1, 1 1 = 2 ,  1 1 1 = 3 ,  IV =  4, V =  5, VI = 6 ,  VII = 7 ,  VIII = 8 ,  IX =  9. 
X =  10, XI =  11, XII =  12, XIV =  14, XVIII =  18, XIX =  19, XX =  20, 

XXIX =  29, XLII =  42, LXXXIV =  84, XCV =  95, CCC =  300, 
MCMXXXVII =  1937.

Skaitli, kas izsaka tūkstošus, apzīmē tāpat kā skaitli, kas izsaka vienus,  
rakstot tikai labajā pusē apakšā burtu m (mille — tūkstotis); piemēram:

CLXXXm CCCLXIV =  180.364.

III. s a s k a i t ī š a n a .

19. Kas ir saskaitīšana. Vienības, kas sastāda vairākus skait
ļus, var apvienot vienā kopumā. Skaitli, ko dabū, saskaitot visas 
šā kopuma vienības, sauc par sumu, bet tos skaitļus, kurus ap
vieno kopumā, sauc par saskaitāmiem Piemēram, 5 sērkociņi, 
7 sērkociņi un vēl 2 sērkociņi, apvienoti vienā kopumā, ir 14 sēr
kociņu. Skaitlis 14 ir triju saskaitāmo 5, 7 un 2 suma. Saskai
tāmo var būt 2, 3 un vairāk.

Saskaitāmos var uzlūkot kā sumas daļas.
Jauna skaitļa uzzināšana, ja doti daži skaitļi, ir aritmētiska 

darbība (vienkāršības dēļ to sauksim jtikai par darbību).

Darbību, ar kuru uzzina vairāku skaitļu sumut sauc par šo 
skaitļu saskaitīšanu.

Saskaitīšanas zīme ir -ļ- (pluss); ja uzrakstīts 5 +  7 +  2, tad 
tas nozīmē skaitļu 5, 7 un 2 sumu.

Saskaitīšanas darbība vienmēr ir iespējama (ikkurus skaitļus 
var apvienot vienā kopumā) un arvien dabū vienu rezultātu.

20. Sumas pamatīpašības. 1. Suma nemainās, ja maina sa
skaitāmo kārtību.

Piemēram, suma 5 +  7 +  2 arvien ir 14, lai arī kādā kārtībā 
izdarītu saskaitīšanu:

5 +  7 +  2 =  2 +  7 +  5 =  7 +  5 +  2 = 1 4

Šo īpašību sauc par saskaitīšanas komutativo likumu.
Vispārīgā veidā šo likumu trim saskaitāmiem var uzrakstīt tā:

a —ļ— b —ļ— c =  a —ļ— c —ļ— b =  b —ļ— a —ļ— c 
=  b —ļ— c —ļ— a =  c —ļ— a —ļ— b == c +- b —ļ— a,

kur burtu vietā var ņemt ikkurus skaitļus
2. Suma nemainās, ja dažus saskaitāmos aizstāj ar šo saskai

tāmo sumu.

Piemēram, suma 5 +  7 +  2 nemainās, ja saskaitāmos 7 un 2 
apmaina ar to sumu 9:

5 +  7 +  2 =  5 +  9 = 1 4
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Šo īpašību sauc par saskaitīšanas asociatīvo likumu: ikkurus 
saskaitāmos varam apvienot (savienot) vienā skaitli (vienā 
grupā).

Vispārīgā veida šo likumu trim saskaitamiem var uzrakstīt ta: 
a +  b +  c = {a  +  b )+  c =  a +  {b +  c) ,

kur ar • iekavām parādīts, kādā kārtībā izdarāma saskaitīšana: 
papriekš jāsaskaita skaitļi, kas iekavās, un tad ārpus iekavām.

21. Kā pieskaitīt sumu un kā pieskaitīt sumai. No sumas 
pamatīpašībām izriet divi šādi izteikumi:

1. Lai kādam skaitlim pieskaitītu vairāku skaitļu sumu, tad 
pieskaita šim skaitlim visus saskaitāmos citu pēc cita.

Piemēram:
100 +  (20 +  7 +  3) =  100 +  20 +  7 +  3.1

Tiešām saskaņā ar (20. §) otro īpašību uzrakstītās vienādības 
labā puse nemainās, ja mēs saskaitāmos 20, 7 un 3 savienojam 
kopā vienā grupā; ja to izdarām, tad dabūjam uzrakstītās vienā
dības kreiso pusi.

2. Lai kādu skaitli pieskaitītu sumai, var pieskaitīt šo skaitli 
ikkuram saskaitāmam, nemainot pārējos saskaitāmos.

Piemēram:
( 3 5 +  15 +  2 0 ) +  10 = ( 3 5 +  1 0 ) +  15 +  20 =

=  35 + ( 1 5  +  1 0 ) +  20 =  ..

Visas šīs sumas ir vienādas ar sumu 3 5 +  15 +  20 +  10, jo 
dažās sumās ir tikai pārstatīti saskaitāmie un citās atkal apvie
noti grupās. Tāpēc saskaņā ar (20. §) pirmo un otro īpašību visas 
šīs sumas ir vienādas ar sumu 3 5 + 1 5  +  2 0 +  10 un tātad vie
nādas ari savā starpā.

22. Divu viencipara skaitļu saskaitīšana. Lai uzzinātu divu 
viencipara skaitļu sumu, vienam skaitlim jāpieskaita visas otra 
skaitļa vienības. Piemēram, pieskaitot skaitlim 7 visas vienības, 
kas atrodas skaitlī 5, dabūjam sumu 12.

Lai varētu ātri saskaitīt vairākus skaitļus, j ā a t c e r a s  visas 
sumas, ko dabū, saskaitot divus viencipara skaitļus.

P i e z ī m e .  Tā kā nulle rāda, ka vienību nav, tad 5 +  0 =  5 
(ja pieciem nekā nepieskaita, tad paliek 5) un 0 +  5 =  5 (ja 
vienību nav bijis, bet pieskaita 5 vienības, tad arī 5 vienības 
dabū). Vispār, ja ikkuru skaitli saskaita ar nulli vai nulli saskaita 
ar ikkuru skaitli, tad dabū šo pašu skaitli.

23. Daudzciparu skaitļa saskaitīšana ar viencipara skaitli. J ā 
saskaita 37 ar 8. Atdalām no 37 septiņas (7) vienības un saskai

* Iekavas ( )  še un turpmāk nozīmē, ka darbības, kas iekavas, jaizdara 
papriekš; sīkāk par iekavu lietošanu sk. 41. §.
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tām tās ar 8; dabūjam 15. Šīs 15 vienības jāpieskaita skaitlim 30; 
15 ir tas pats, kas 10 un 5. Saskaitot 10 un 30, dabūjam 40; 40 
un 5 ir 45.

Var darīt arī tā: redzam, ka, lai dabūtu 40, pie 37 jāpie
skaita 3; tāpēc atdalām 3 vienības no 8 vienībām un pieskaitām 
tās skaitlim 37, tad dabūjam 40; tam pieskaitām vēl 5 vienības, 
kas palika pāri no 8, un kopā dabūjam 45.

Šādas darbības jāievingrinās ātri izdarīt galvā.
Divi saskaitīšanas paņēmieni, kas minēti šai paragrafā, ir to 

izteikumu izlietošana, par kuriem runāts 21. §. Tas redzams vienā
dībās:

37 +  8 =  (30 +  7) +  8 =  30 +  (7 +  8) =  30 +  15 =
=  30 +  (10 +  5) =  (30 +  10) +  5 =  40 +  5 =  45

vai
37 +  8 — 37 +  (3 +  5) =  (37 +  3) ■+ 5 =  40 +  5 =  45.

24. Daudzciparu skaitļu saskaitīšana. Jāuzzina četru skaitļu 
13653, 22409, 1608 un 346 suma. Vispirms saskaitām visu saskai
tāmo vienus, tad desmitus, simtus utt. Lai nesajauktu savā starpā 
atsevišķu šķiru vienības, uzrakstām visus dotos skaitļus citu zem 
cita tā, lai vieni būtu zem vieniem, desmiti zem desmitiem, simti 
zem simtiem utt. Zem pēdējā saskaitāmā pavelkam svītru:

13653 
22409 

+  1608 
346 

38016

Saskaitot vienus, dabūjam 26, t. i., 2 desmitus un 6 vienus;
2 desmitus paturam atmiņā, lai tos pieskaitītu doto skaitļu des
mitiem, bet 6 vienus rakstām zem svītras — zem saskaitāmo vie
niem. Saskaitot desmitus (kopā ar tiem diviem desmitiem, kurus 
dabūjām vienu saskaitīšanā), dabūjam 11 desmitu, t. i., vienu 
simtu un vienu desmitu; 1 simtu paturam atmiņā, lai pieskaitītu 
to simtiem, bet 1 desmitu rakstām zem svītras desmitu vietā. 
Saskaitot simtus, dabūjam 20 simtu, kas ir 2 tūkstoši; šos 2 tūk
stošus paturam atmiņā, lai pieskaitītu tūkstošiem, bet zem svītras 
simtu vietā rakstām nulli. Tāpat turpinām saskaitīšanu arī tālāk.

P i e z ī m e .  Ja  kādā saskaitāmo ciparu stabiņā (kā tas šai 
piemērā ir desmitu stabiņā) ir nulles, tad tās neievēro, jo, kā tas 
aizrādīts piezīmē (22. § beigās), nulles pieskaitīšana negroza doto 
vienību skaitu.

25. Nulle ir skaitlis. Mēs redzējām, ka, izdarot saskaitīšanu, 
saskaitāmos var gadīties nulles. Turpmāk redzēsim, ka ar nulli 
vajadzēs izdarīt arī citas aritmētiskas darbības. Tāpēc pieņemts 
arī nulli uzskatīt par skaitli tāpat kā citus skaitļus. Nulle ir ma
zāka par ikkuru citu skaitli.
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26. Skaitļa palielināšana par dažām vienībām. Palielināt kādu 
skaitli par dažām vienībām nozīmē pieskaitīt skaitlim šīs dažas 
vienības. Piemēram, ja 80 jāpalielina par 25, tad tas nozīmē, ka 
pie 80 jāpieskaita 25 (dabū 105). Tātad skaitļa palielināšanu par  
dažām vienībām izdara ar saskaitīšanu.

27. Sumas mainīšanās, mainot saskaitāmos. Tā kā sumā ir 
visu saskaitāmo vienības, tad saprotams, ka, ja vienam saskaitā
mam pieskaita dažas vienības (bet citus saskaitāmos neizmaina), 
tad arī suma palielinās par tikpat vienībām.

Piemēram, 5 +  8 = 1 3 ;  ja pirmajam saskaitāmam pieskai
tām 4, tad dabūjam (5 +  4 ) + 8  =  9 +  8 =  17; ja 4 pieskaitām 
otrajam saskaitāmam (bet pirmo saskaitāmo nemainām), tad 
dabūjam

5 + ( 8 +  4 ) =  5 +  1 2 =  17;
tātad, ja  vienam saskaitāmam pieskaitām 4, tad suma palielinās 
par 4 (jo skaitlis 17 ir par 4 vienībām lielāks nekā 13).

Ja no kāda saskaitāmā atņem dažas vienības (citus saskaitā
mos nemaina), tad suma pamazinās par tikpat vienībām;

ja vienam saskaitāmam pieskaita dažas vienības, bet no otra 
atņem tikpat vienību, tad suma nemainās.

IV. ATŅEMŠANA.

28. Kas ir atņemšana. Skolēnam bija 7 burtnīcas; 3 burtnīcas 
viņš atdeva brālim. Lai uzzinātu, cik burtnīcu viņam atlika, no
7 burtnīcām jāatņem 3 burtnīcas (paliek 4 burtnīcas).

Darbību, ar kuru no viena skaitļa atņem tik vienību, cik to ir 
otrā dotajā skaitlī, sauc par atņemšanu.

Dotajā piemērā no 7 jāatņem 3; dabū 4.
Skaitli, no kura atņem, sauc par mazināmo; skaitli, ko atņemr 

sauc par mazinātāju; skaitli, ko dabū atņemšanā, sauc par starpību.
Starpību sauc arī par atlikumu.
Dotajā piemērā mazināmais ir 7, mazinātājs 3 un atlikums 4.
Atņemšanas zīme ir — (minuss); to liek starp mazināmo un 

mazinātāju.
Piemēram: 7 — 3 =  4.

Saprotams, ka no dotā skaitļa var atņemt ikkuru skaitli, kas 
mazāks par doto vai vienāds ar to; bet ne no kāda skaitļa nevar 
atņemt lielāku skaitli nekā tas, no kura atņem. Tāpēc _ mazinātājs 
nevar būt lielāks par mazināmo.

29. Atņemšanas salīdzināšana ar saskaitīšanu. Izdarot atņem
šanu, mazināmo sadalām divos skaitļos. Piemēram, atņemot 
5 no 9, dabūjam 4; tas nozīmē, ka 9 ir sadalīts divos skaitļos:
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5 (atņemtās vienības) un 4 (atlikušās vienības) Ja  šos divus 
skaitļus savienojam vienā skaitlī, tad dabūjam to pašu skaitli 9, 
kuru sadalījām. Tātad mazināmais vienāds ar mazinātāju, saskaij 
tītu ar atlikumu; vai, citādi sakot: mazināmais ir suma, bet mazi- 
nātājs un atlikums ir saskaitāmie.

Saskaitīšanā ir doti saskaitāmie, bet jāuzzina suma. Atņem
šanā ir dota. suma un viens saskaitāmais, bet jāuzzina otrs saskai
tāmais.

Tātad skaitlis, kas saskaitīšanā jāuzzina, atņemšanā ir dots, 
un otrādi; tāpēc saka, ka atņemšana ir saskaitīšanas apgriezta 
darbība.

30. P i e z ī m e s .  1. Atņemšanu varēja tūlīt definēt kā saskaitīšanas ap
grieztu darbību, kurā uzzina vienu saskaitāmo, ja zināma suma un otrs sa 
skaitāmais. Bet elementārās aritmētikas sākumā ir vienkāršāk un uzskatāmāk 
definēt atņemšanu kā darbību, kurā no mazināmā atņem tādu daļu, kas v ie 
nāda ar mazinātāju, un tikai vēlāk parādīt attieksmi atņemšanas un saskaitī
šanas starpā (kā tas darīts 29. §).

2. Atņemšanas darbība ir arvien iespējama un dod vienīgo rezultātu, ja 
tikai mazinātājs nav lielāks par mazināmo. Piemēram, ja no a jāatņern b, 
tad to varam izdarīt, atņemot no a pakāpeniski tik vienību, cik to ir skaitlī b. 
Atņemot vienu vienību, atlikumā dabūjam vienīgo skaitli a — 1, kas atrodas 
tieši pirms ā  dabisko skaitļu rindā. Atņemot otru vienību, atkal dabūjam vie
nīgo skaitli a — 1 — 1, kas tieši atrodas pirms a — 1, utt. Ja b ci, tad, at
ņemot b vienības no a, dabūjam kādu dabisko skaitļu rindas skaitli^ (un 
tikai vienu), kas tad arī būs starpība. Ja b =  ci, tad atlikums pēc atņemšanas 
ir nulle; un, ja b >  ci, tad atņemšana nav iespējama.

31. Viencipara skaitļa atņemšana. Lai bez kādām grūtībām 
varētu atņemt ikkuru skaitli, sākumā jāiemācās atņemt galva 
viencipara skaitli no viencipara un divciparu skaitļa. Meklējamo 
starpību viegli uzzināt ar saskaitīšanu. Piemēram, lai uzzinātu, 
cik ir 15 bez 8, jāatceras, kuram skaitlim jāpieskaita 8, lai da
būtu 15; 8 un 7 ir 15. Tātad 15 bez 8 ir 7.

Darbības jāievingrinās izdarīt galvā un ātri.
P i e z ī m e .  7 — 0 =  7 (ja no 7 vienībām nekā neatņem, tad 

paliek 7 vienības); vispār, ja no ikkura skaitļa atņem nulli, tad 
dabū to pašu skaitli.

8 — 8 =  0 (ja no 8 vienībām atņem 8 vienības, tad pāri nekas 
nepaliek); vispār divu vienādu skaitļu starpība arvien ir vienāda 
ar nulli.

No nulles nevar atņemt nevienu skaitli, jo tie visi lielāki par 
nulli.

32. Daudzciparu skaitļa atņemšana.

Piemērs: no 60072 jāatņem 7345.
Darbību iekārtojam tāpat kā saskaitīšanā:

60072 mazināmais
— 7345 mazinātājs 

52727 starpība.

*



Pieturamies pie tādas pašas kārtības kā saskaitīšanā, t. i., 
sākam atņemt vienus no vieniem, desmitus no desmitiem utt.; 
5 vienus no 2 vieniem nevaram atņemt; ņemam no 7 desmitiem
l desmitu, kas satur 10 vienus. Tos pievienojam 2 vieniem, kas ir 
mazināmā; dabūjam 12 vienus. No tiem atņemam 5 vienus, kas ir 
mazinātajā; atlikumā dabūjam 7 vienus. Tālāk atņemam desmitus; 
no 7 desmitiem, kas atradās mazināmā, 1 desmits jau paņemts 
vienu atņemšanai (lai to neaizmirstu, virs desmitu cipara 7 lie
kam punktu); palikuši 6 desmiti, no kuriem atņemam 4 mazinātāja 
desmitus; atlikumā dabūjam 2 desmitus. Tad atņemam simtus. 
Mazināmā simtu nav; tāpēc skatāmies pēc tūkstošiem, bet tūk
stošu arī nav; tālāk ejam pie tūkstošu desmitiem. To mazināmā 
ir 6; ņemam no tiem 1 tūkstošu desmitu (zināšanai virs cipara 6 
liekam punktu), kurā ir 10 tūkstošu. Tad no pēdējiem ņemam 
vienu tūkstoti, kurā ir 10 simtu, un atņemam 3 mazinātāja sim
tus, atlikumā dabūjam 7 simtus. Mazināmā vēl palika 9 tūkstoši; 
no tiem atņemam 7 tūkstošus, kas ir mazinātājā, un atlikumā 
paliek 2 tūkstoši. Beidzot 5 tūkstošu desmiti, kas ir mazināmā, 
bez izmaiņas pāriet atlikumā, jo no tiem nekas nav jāatņem. Tātad 
atlikums ir 52727.

Vēl šādi atņemšanas piemēri*

Atņemšanu ir ērtāk sākt ar zemākām šķirām un pāriet pie 
augstākām, jo tad vajadzības gadījumā arvien varam ņemt vienu 
augstākās šķiras vienību un sasmalcināt to zemākās šķiras vie
nībās.

33. Kā atņemt sumu un kā atņemt no sumas. Atņemot daudz- 
ciparu skaitli, kā tas  darīts iepriekšējā paragrafā, no vieniem 
atņēmām vienus, no desmitiem desmitus utt. Atņemšanā tika lie
totas šādas kārtulas:

1. Lai atņemtu sumu, var atņemt katru saskaitāmo citu pēc cita.

Piemēram, lai atņemtu skaitli 325, t. i., sumu 5 +  20 +  300, 
var atņemt atsevišķi katru saskaitāmo 5, 20, 300.

Vispārīgā veidā šo kārtulu var uzrakstīt ar šādu vienādību:

2. Lai atņemtu skaitli no sumas, var atņemt šo skaitli no 
ikkura saskaitāmā.

Piemēram:

6000227 
— 4320423 

1679804

500000 
— 17236 

482764

ci — (b +  c -ļ- d  -f- . . .) =  a — b — c — d  — . . .

(30 +  20)— 10 =  5 0 — 10 =  40
vai

(30 +  20)— 10 = ( 3 0 — 1 0 ) + 2 0  =  2 0 +  20 =  40,
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(30 +  20)— 10 =  3 0 + ( 2 0  — 1 0 )=  3 0 +  10 =  40.

Vispārīgā veidā:
(& +• b -|— C —j— . . .) — /72 =  (čZ — /72) +• b +• C -ļ- . . . =

— CL —[w (b — /72) —ļ— C —ļ— . . .
Uzskatot' mazinātāju kā sumu, kas sastāv no vieniem, desmitiem, s im 

tiem utt., atņemšanu izdarām, atskaitot atsevišķi vispirms vienus, tad desmitus, 
simtus utt. Lai atņemtu vienus, mazināmo uzskatām kā šķiru sumu un mazi- 
nātāja vienus atņemam no minētās sumas viena saskaitāmā, proti, no vie
niem. Ja to izdarīt nevaram, ņemam no mazināmā vienu desmitu, sasmalci
nām to vienos un pieskaitām mazināmā vieniem, no kā tad atņemam mazi- 
nātāja vienus. Ja mazināmā nav desmitu, tad ņemam vienu simtu un sasmal
cinām to desmitos utt.

34. Saskaitīšanas pārbaude. Lai pārliecinātos, vai darbība 
izdarīta pareizi, to vajag  pārbaudīt. Lai pārbaudītu saskaitīšanu, 
parasti saskaitīšanu izdara otrreiz citā kārtībā; piemēram, skaita 
no apakšas uz augšu. Ja, skaitot otrreiz, dabū to pašu sumu, tad 
diezgan droši var pieņemt, ka saskaitīšana izdarīta pareizi.

Saskaitīšanu var pārbaudīt ari ar atņemšanu. No dabūtās su
mas atņem vienu saskaitāmo; ja atlikums ir vienāds ar atlikušo 
saskaitāmo sumu, tad domājams, ka darbība izdarīta pareizi.

35. Atņemšanas pārbaude. Tā kā mazināmais ir suma, bet mazi- 
nātājs  un atlikums ir saskaitāmie, tad, lai izdarītu atņemšanas 
pārbaudi, pietiek saskaitīt mazinātāju ar atlikumu. Ja sumā dabū 
skaitli, kas vienāds ar mazināmo, tad diezgan droši var pieņemt, 
ka darbība izdarīta pareizi.

Otrādi, tā kā mazinātājs un atlikums ir saskaitāmie, bet mazi
nāmais — suma un tā kā, mainot saskaitāmo vietas, suma ne
mainās, tad atņemšanu var pārbaudīt ar atņemšanu. Šajā nolūkā 
no mazināmā vajag  atņemt atlikumu; ja dabū mazinātāju, tad 
domājams, ka darbība izdarīta pareizi.

36. Skaitļa pamazināšana par dažām vienībām. Lai pamazinātu 
kādu skaitli par dažām vienībām, no tā jāatņem šīs dažas vienī
bas. Ja  100 vajag: pamazināt par 30, tas nozīmē, ka no 100 iāatņem 
30 (dabū 70).

37. Divu skaitļu salīdzināšana. Ja  salīdzina divus skaitļus, tad 
var jautāt, par cik viens skaitlis lielāks vai mazāks nekā otrs. Lai 
to uzzinātu, no lielākā skaitļa jāatņem mazākais. Piemēram, lai 
uzzinātu, par cik 20 ir mazāks par 35 (vai par cik 35 ir lielāks 
par 20), no 35 jāatņem 20; tad  uzzina, ka 20 ir par 15 vienībām 
mazāks nekā 35 (vai 35 lielāks par 20).

38. Starpības mainīšanās, ja maina dotos skaitļus, ir sumas 
mainīšanās secinājums, jo mazināmais ir suma, bet mazinātājs 
un starpība ir saskaitāmie. Tāpēc,

ja mazināmam pieskaita dažas vienības, starpība palielinās 
par tikpat vienībām;

18



ja no mazināmā atņem dažas vienības, tad starpība pamazinās 
par tikpat vienībām;

ja mazinātājam pieskaita dažas vienības, tad starpība pama
zinās par tikpat vienībām;

ja no mazinātāja atņem dažas vienības, tad starpība palielinās 
par tikpat vienībām.

Der sevišķi ievērot, ka starpība nemainās, ja mazināmo un 
mazinātāju vienā laikā palielina vai pamazina par vienu un to 
pašu skaitli.

Piemēram:
11 — 3 =  (11 +  6) — (3 +  6 ) =  8.

39. Kā atņemt starpību. No 30 jāatņem starpība 12 — 8. Tai 
vietā, lai vispirms uzzinātu starpību (tā ir 4) un tad to atņemtu 
no 30 (dabūtu 26), varam darīt arī tā: palielinām par 8 kā mazi
nāmo 30, tā arī mazinātāju 12 — 8; tad 30 vietā ir 38 un s ta r 
pības 12 — 8 vietā dabūjam 12. Atņemot no 38 skaitli 12, dabū
jam 26. Tas arī ir meklējamais skaitlis, jo kā mazināmais, tā arī 
mazinātājs palielināti par vienu un to pašu skaitli, no kā starpība 
nemainās.

Var vēl darīt arī tā: no 30 atņemam nevis 12 bez 8, bet 12 
(dabūjam 18). Bet tad ir atņemts par 8 vairāk nekā vajadzīgs, 
un tāpēc atlikums ir par 8 mazāks nekā vajadzīgs. Tātad, ja pa
lielinām 18 par 8, tad dabūjam meklējamo atlikumu 26. Tāpēc, 

lai atņemtu starpību, var pieskaitīt mazinātāju un tad atņemt 
mazināmo vai atņemt mazināmo1 un tad pieskaitīt mazinātāju. 

Vispārīgā veidā šo kārtulu var uzrakstīt ar tādām vienādībām:
a — (b — c )=  a-\- c — b; a — (b — c )=  a — b c.

V. d a r b ī b u  z ī m e s , v i e n ā d ī b a s  u n  n e v i e n ā d ī b a s  
ZĪMES, i e k a v a s .

40. Zīmes. Dažreiz uzdevumu risināšanā, neizdarot pašas dar
bības, vajag tikai apzīmēt tās darbības, kas izdarāmas ar dotajiem 
skaitļiem. Piemēram, jāparāda, ka skaitļi 10, 15 un 20 jāsaskaita. 
Tad dotos saskaitāmos raksta vienā rindiņā un liek starp tiem sa 
skaitīšanas zīmi:

1 0 +  15 +  20.

Ja  jāparāda, ka no viena skaitļa jāatņem otrs skaitlis, tad 
mazināmo un mazinātāju raksta vienā rindiņā un starpā liek — 
zīmi. Piemēram, izteiksme 10 — 8 nozīmē, ka no 10 jāatņem 8.

Izteiksmi 10 +  15 +  20 lasa tā: 10 plus 15 plus 20 vai ari

1 Ja tas iespējams, t. i., ja mazinamais nav lielāks par skaitli, no kura 
jāatņem starpība.
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skaitļu 10, 15 un 20 suma. Izteiksmi 10 — 8 lasa ta: 10 minus 8 
vai skaitļu 10 un 8 starpība,

Lieto vēl zīmes: = ,  >  un kuras jau esam izmantojuši. 
Pirmā ir vienādības zīme, kas aizstāj vārdu «vienāds» vai «ir». 
Pārējās divas ir nevienādības zīmes; zīme >> nozīmē «vairāk» un 
zīme <  nozīmē «mazāk». Piemēram, izteiksmes 7 +  8 = 1 5 ,
7 +  8 >  10 ūn 7 +  8 <  20 lasa tā: 7 plus 8 ir 15; 7 +  8 ir vairāk 
nekā 10 un 7 +  8 ir mazāk nekā 20. Jāievēro, ka zīmes >  un <  
jāliek tā, lai leņķa virsotne būtu vērsta pret mazāko skaitli.

Sastopamas arī šādas zīmes: ^  (nav vienāds), (mazāk vai 
vienāds) ^  (vairāk vai vienāds).

41. Iekavas. Formula. Risinot uzdevumus, ir noderīgi jau pirms 
darbību izdarīšanas norādīt, kādas darbības un kādā kārtībā izda
rāmas ar dotajiem skaitļiem, lai dabūtu prasīto atbildi. Pieņemam, 
ka, risinot kādu uzdevumu, vispirms jāsaskaita 35 un 20 un tad 
jāatņem  šī suma no 200. Darbību gaitu apzīmē tā:

2 0 0 — (35 +  20).

Iekavas še atrodas pēc — zīmes un nozīmē, ka no 200 jāatņem 
suma 35 +  20, t. i., 55.

Dažreiz izteiksme ar iekavām jāieliek jaunās iekavās; tādā g a 
dījumā lieto dažāda veida iekavas, lai atšķirtu vienas iekavas no 
otrām iekavām.1 Piemēram, izteiksme

100+  { 160 —[60— (7 +  8)]}
nozīmē, ka 7 jāsaskaita ar 8 (dabū 15); dabūtā suma jāatņem no 
60 (ir 45); atrastais skaitlis (45) jāatņem no 160 (ir 115), un šis 
skaitlis jāsaskaita ar 100 (ir 215). Darbību secība pie tam vienmēr 
ir tāda: papriekš izdara tās darbības, kas parādītas pašās iekšējās 
iekavās utt.

Jāatzīmē: ja saskaitīšanas un atņemšanas darbības jāizdara 
pakāpeniski tādā kārtībā, kā tās uzrakstītas, tad iekavas neraksta.

Piemēram, ja uzrakstīts
20 — 2 +  4 — 5,

tad tas nozīmē to pašu, ko [(20 — 2 ) + 4 ]  — 5, t. i., ka no 20 j ā 
atņem 2, dabūtai starpībai jāpieskaita 4 un no šīs sumas j ā a t 
ņem 5.

Izteiksmi, kas rāda, kādas darbības un kādā kārtībā tās izda
rāmas ar dotajiem skaitļiem, lai dabūtu meklējamo skaitli sauc par 
formulu.

Aprēķināt formulu nozīmē — uzzināt skaitli, ko dabū, ja izdara 
visas darbības, kas formulā norādītas.

1 Iekavās, kam tads veids: ( )  ir mazās iekavas; [] kvadratiekavas; 

{  figūriekavas.
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VI. REIZINĀŠANA.

Uzdevums. Nopirkti 6 lineāli par 85 kapeikām gabalā. Cik sa
maksāja par visiem lineāliem?

Lai šo uzdevumu atrisinātu, jāuzzina 6 vienādu saskaitāmo 
suma: *

85 +  85 +  85 +  85 +  85 +  85 =  510 ( =  5 rbj. 10 k ap .) .
Sumu šai uzdevumā atrodam ar parasto saskaitīšanu. Bet, kad 

vienādu saskaitāmo skaits ir liels, tad sumas uzzināšana ar sa 
skaitīšanu ir nogurdinoša.

Bet, tā kā vienādu saskaitāmo saskaitīšana jāizdara ļoti bieži, 
tad aritmētikā ir izstrādāti paņēmieni, kā tādas sumas uzzināt 
ātrāk.

Kad izdara vienādu saskaitāmo saskaitīšanu, t. i., kad viens 
un tas pats skaitlis atkārtojas vairākreiz kā saskaitāmais, tad saka, 
ka šo skaitli reizina (ņem vairākreiz). Ja  tas atkārtojas 6 reizes, 
tad saka, ka to reizina ar 6; ja tas atkārtojas 20 reižu, tad saka, 
ka to reizina ar 20, u. tml.

42. Kas ir reizināšana. Par reizināšanu sauc vienādu saskai
tāmo saskaitīšanu.

To skaitli, kas atkārtojas kā saskaitāmais, sauc par reizināmo 
(to reizina), bet skaitli, kas rāda, cik reižu ņemti tādi vienādi 
saskaitāmie, sauc par reizinātāju.

Skaitli, ko dabū pēc reizināšanas, sauc par reizinājumu. Piemē
ram, kad 85 reizina ar 6, tad 85 ir reizināmais, 6 ir reizinātājs 
un pēc reizināšanas dabūtais skaitlis 510 ir reizinājums Reizināmo 
un reizinātāju nešķirojot sauc par reizinātājiem.

Reizināšanu pieņemts apzīmēt ar sevišķu zīmi. Piemēram, ja 85 
jāpareizina ar 6, tad to raksta tā: 85-6 ,  t. i., raksta reizināmo, 
pa labi no tā reizināšanas zīmi (punktu) un pa labi no zīmes 
raksta reizinātāju. Tāds apzīmējums aizstāj sumu 85 +  85 +  85 +  
+  85 +  85 +  85. Kad reizinājums uzzināts, tad var uzrakstīt vie
nādību: 85 • 6 =  510.1

Šo vienādību var lasīt dažādi:
sešu vienādu saskaitāmo suma, kurā katrs saskaitāmais ir 85, 

vienāda ar 510;
reizinot 85 ar 6, dabū 510;
skaitļu 85 un 6 reizinājums ir 510.
P i e z ī m e s .  1. Tā kā reizināšana ir atsevišķs saskaitīšanas gadījums,  

tad tā ir arvien iespējama un doto reizinātāju reizinājums var būt tikai viens
2. Kad reizinātāji apzīmēti ar burtiem, tad ļoti bieži reizināšanas zīmi 

neraksta (reizinātājus raksta kopā). Piemēram, ja uzrakstīts ab , tad tas  
nozīmē, ka skaitlis a reizināts ar b. Tāpat neraksta nekādu zīmi, ja tikai 
viens reizinātājs ir apzīmēts ar burtu, piemēram, 5a.

3. Reizināmais var apzīmēt ikkura nosaukuma vienības, piemēram, metrus, 
rubļus, zīmuļus utt. Reizinājumā jābūt tā paša nosaukuma vienībām kā reizi-

1 Punkta vieta ka reizināšanas zīmi "lieto arī slīpo krustiņu (X )
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nāmā. Piemēram, ja 7 rubļus reizina ar 4, tad dabū 28 rubļus. Reizinātājs 
apzīmē vienādu saskaitāmo skaitu, un tam nav nosaukuma; piemēram, 7 rubļus 
var reizināt ar 4, bet 7 rubļus nevar reizināt ar 4 rubļiem vai 4 metriem.

Lietišķās zinātnēs (piemēram, fizikā) bieži reizina nosauktus skaitļus un 
par reizinājuma nosaukumu uzskata reizinātāju nosaukumu reizinājumu.

43. Daži sevišķie reizināšanas gadījumi. 1. Ja reizināmais ir 1, 
tad reizinājums ir vienāds ar reizinātāju; piemē?am, 1*5 =  5, jo 
suma 1 +  1 +  1 +  1 +  1 ir 5.

2. Ja reizinamais ir nulle, tad ari reizinājums ir nulle; pieme- 
ram, 0 * 4  =  0, jo suma 0 +  0 +  0 +  0, par ko jau bija teikts
24. §, ir vienāda ar nulli.

3. Ja reizinātājs ir 1, tad reizinājums ir vienāds ar reizināmo; 
piemēram, 5 * 1 = 5  (ja 5 ņem vienreiz, tad dabū 5).

4. Ja reizinātājs ir nulle, tad pieņem, ka arī reizinājums ir 
nulle; piem., 5*0  =  0 (ja 5 neņem ne reizi, tad nekā nedabū).

44. Skaitļa palielināšana vairākreiz. Palielināt skaitli 2 reizes, 
3 reizes, 4 reizes utt. nozīmē sastādīt no dotā skaitļa sumu, kurā 
tas atkārtojas kā saskaitāmais 2 reizes, 3 reizes, 4 reizes utt. Pie
mēram, 10 palielināt 5 reizes nozīmē — ņemt 10 kā saskaitāmo 
5 reizes,*t. i., pareizināt 10 ar 5. Tātad skaitļa palielināšanu 
vairākreiz izdara ar reizināšanu (bet skaitļa palielināšanu par kādu 
skaitli izdara ar saskaitīšanu).

45. Reizinājums nemainās, ja maina reizinātāju vietas. Pie
ņemsim, ka jāsaskaita še uzzīmētās svītriņas:

ī I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I

Pirmajā rindiņā ir 7 svītriņas, otrajā un trešajā arī pa 7, tātad 
visu svītriņu ir 7 +  7 +  7, t. i., 7 * 3. Bet tās pašas svītriņas var 
skaitīt arī vertikālos stabiņos: pirmajā stabiņā ir 3, otrajā 3, tre
šajā 3 utt. Tā kā pavisam ir 7 stabiņi, tad svītriņu būs 3 +  3 +  
+  3 +  3 +  3 +  3 +  3, t. i., 3 * 7. Bet svītriņu skaits nav atkarīgs 
no skaitīšanas kārtības, tātad 7 * 3 =  3 * 7.

Tāpat var pārliecināties, ka 8 * 5 =  5 ■ 8; 20*15 =  15*20 utt. 
Vispār

reizinājums nemainās, ja reizināmo liek reizinātājā vieta, bet 
reizinātāju reizināmā vietā.

Šo īpašību sajic par reizināšanas komutativo likumu.

Vispārīgā veidā to var uzrakstīt ar šādu vienādību:

ab =  ba.

P i e z ī m e .  Šo īpašību reizinājums patur arī tad, ja reizinātājs 
ir viens vai nulle; piemēram, 1*5 =  5 un 5 * 1 = 5 ;  0*4  =  0 un 
4*0 =  0.

46. Reizināšanas tabula. Lai varētu ātri sareizināt ikkurus skait
ļus, jāzina visi viencipara skaitļu reizinājumi. Tam nolūkam sastāda
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(ar saskaitīšanu) ta saucamo reizināšanas tabulu un iemācās to 
no galvas.

47. Kārtība, kādā apskatīsim reizināšanu.
Kā izdarīt reizināšanas darbību, parādīsim šādā kārtībā:
1. Daudzciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli.
2. Ikkura skaitļa reizināšana ar skaitli, kas ir viens (1) ar 

vienu vai vairākām nullēm.
3. Ikkura skaitļa reizināšana ar skaitli, kas izteikts ar jebkuru 

vērtīgu ciparu un vienu vai vairākām nullēm.
4. Daudzciparu skaitļa reizināšana ar daudzciparu skaitli.
5. Tādu skaitļu reizināšana, kas beidzas ar nullēm.
48. Daudzciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli. J ā 

pareizina 846 ar 5. Pieņemts darbību iekārtot tā:

846
• 5

4230,

t. i., raksta reizināmo, zem. tā reizinātāju un pavelk svītru. Zem 
svītras raksta reizinājuma ciparus dabūšanas kārtībā.

Reizināt 846 ar 5 nozīmē saskaitīt 5 skaitļus, kur katrs skaitlis 
ir 846. To izdarām, ņemot vispirms 6 vienus 5 reizes, tad 4 des
mitus 5 reizes un beidzot 8 simtus 5 reizes.

Katrā šai gadījumā reizinājumus atrodam reizināšanas tabulā. 
5 reizes pa 6 vieniem ir 30 vienu, t. i., 3 desmiti; vienu vietā zem 
svītras rakstām nulli, bet 3 desmiti jāatceras.

5 reizes pa 4 desmitiem ir 20 desmitu, klāt 3 desmiti, ir 23 des
miti, t. i., 2 simti un 3 desmiti; zem svītras desmitu vietā rakstām 
3 desmitus, bet 2 simtus paturam atmiņā.

5 reizes pa 8 simtiem ir 40 simtu, klāt 2 simti, ir 42 simti, ko 
rakstām zem svītras; 42 simti ir 4 tūkstoši un 2 simti.

Tātad skaitļu 846 un 5 reizinājums ir 4230.
49. Reizināšana ar skaitli, kas ir viens ar vienu vai vairākām 

nullēm.
Piemēram, 358 jāreizina ar 10, t. i., jāsaskaita 10 skaitļu, kur 

katrs skaitlis ir 358. Ja  ņemam 10 reižu pa vienam, tad dabūjam 
1 desmitu, bet, ja ņemam 10 reižu pa 358 vieniem, tad dabūjam 
358 desmitus, kas ir 3580 vienu. Otrs piemērs: 296 jāreizina 
ar 1000

Ja vienu ņemam par saskaitamo 1000 reižu, tad dabūjam 
1 tūkstoti, bet, ja 296 vienus atkārtojam 1000 reižu par saskaitāmo, 
tad  dabūjam 296 tūkstošus, ko rakstām tā: 296000.

Kārtula. Lai pareizinātu ikkuru skaitli ar skaitli, kas ir viens 
ar nullēm, reizināmam jāpieraksta tik nuļļu, cik to ir reizinātājā.

50. Reizināšana ar skaitli, kas izteikts ar jebkuru vērtīgu ciparu 
un vienu vai vairākām nullēm.
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Jāreizina 248 ar 30, t. i., jāsaskaita 30 vienādu saskaitāmo, kur 
katrs saskaitāmais ir 248. Iedomājamies, ka šie 30 saskaitāmie 
savienoti 10 vienādās grupās, pa 3 saskaitāmiem katrā grupā:

248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
744 744 744 744 744 744 744 744 744 744

Tātad varam ņemt 3 reizes pa 248 un dabūto rezultātu (744) 
pareizināt ar 10. Citiem vārdiem, lai pareizinātu kādu skaitli ar 30, 
vispirms pareizinām to ar 3 un dabūto reizinājumu reizinām ar 10 
(t. i., pierakstām labajā pusē nulli):

248- 3  =  744, 744*10 =  7440.

Otrs piemērs: 895 jārēizina ar 400.
Šai piemērā jāsaskaita 400 skaitļi, kur katrs skaitlis ir 895.
400 saskaitāmo var apvienot 100 grupās, katrā pa 4 saskaitā

miem. Lai uzzinātu, cik vienību ir vienā šādā grupā, 895 jārei
zina ar 4 (dabūjam 3580); lai tālāk uzzinātu, cik vienību visās 
grupās, 3580 jāreizina ar 100 (t. i., jāpieraksta skaitlim 3580 
labajā pusē divas nulles).

Kārtula. Lai pareizinātu ikkuru skaitli ar tādu skaitli, kas 
izteikts ar jebkuru vērtīgu ciparu un nullēm, reizināmo pareizina 
ar vērtīgo ciparu un dabūtajam reizinājumam pieraksta labajā 
pusē tik nuļļu, cik to ir reizinātājā.

51. Reizināšana ar daudzciparu skaitli.
Jāreizina 3826 ar 472, t. i.f jāsaskaita 472 skaitļi, kur katrs 

saskaitāmais ir 3826. To izdarām tā: vispirms saskaitām 2 tādus 
skaitļus, tad 70 un tad vēl 400 tādus skaitļus; dabūtās sumas ap
vienojam vienā. Tātad skaitli 3826 vajag ņemt par saskaitāmo 
472 reizes. To izdarām, ja 3826 ņemam par saskaitāmo 2 reizes, 
tad 70 reižu un vēl 400 reižu un dabūtās sumas apvienojam vienā; 
citiem vārdiem, 3826 vajag pareizināt ar 2, ar 70 un ar 400 un 
dabūtos reizinājumus saskaitīt.

Darbību iekārtojam tā: uzrakstām reizināmo, zem tā reizinā
tāju un zem reizinātāja pavelkam svītru:

3826 3826
• 472 • 472
7652 7652

267820 26782
1530400 15304
1805872 1805872

Reizināmo pareizinām ar 2 un dabūto reizinājumu rakstām zem 
svītras; tas ir pirmais atsevišķais reizinājums (7652).

Reizināmo pareizinām ar 70. To izdarām, ja reizināmo reizinām 
ar 7 un pierakstām reizinājumam labajā pusē vienu nulli; tāpēc
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nulli rakstām zem pirmā atsevišķā reizinājuma vieniem, bet cipa
rus, ko dabūjam, reizināmo reizinot ar 7, rakstām to dabūšanas 
kārtībā — zem desmitiem, simtiem un citām pirmā atsevišķā reizi
nājuma šķirām. Tas ir otrais atsevišķais reizinājums (267820).

Reizināmo pareizinām ar 400. To izdarām, ja reizināmo 3826 
reizinām ar 4 un pierakstām reizinājumam labajā pusē divas 
nulles. Zem otrā atsevišķā reizinājuma vieniem un desmitiem rak
stām nulles, bet ciparus, ko dabūjam, reizināmo reizinot ar 4, 
rakstām to dabūšanas kārtībā — zem simtiem, tūkstošiem un citām 
otrā atsevišķā reizinājuma šķirām. Tas ir trešais atsevišķais reizi
nājums (1530400).

Zem pēdējā atsevišķā reizinājuma pavelkam svītru un tos visus 
saskaitām; dabūjam pilnu reizinājumu.

Lai rakstību saīsinātu, nulles, kas parādītas treknā iespiedumā, 
nerakstām. Te jāiegaumē, ka, reizinot reizināmo ar reizinātāja des
mitu ciparu, pirmais dabūtais cipars jāraksta zem pirmā atsevišķā 
reizinājuma desmitu cipara; reizinot reizināmo ar reizinātāja simtu 
ciparu, pirmais dabūtais cipars jāraksta zem iepriekšējo atsevišķa 
reizinājumu simtiem utt.

P i e z ī m e s .  1. Ja reizinātāja ciparu skaitā ir 1, tad, parei
zinot reizināmo ar šo ciparu, jāievēro, ka, ja reizinātājs ir 1, tad 
reizinājums ir vienāds ar reizināmo.

2. Ja reizinātājā ir nulles, tad ar tām nereizina, bet turpina 
reizināšanu ar nākamo vērtīgo ciparu. Piemēram:

470827
• 60013 
1412481 
470827 

2824962 
28255740751

Pēdējais atsevišķais reizinājums, ko dabūja, reizināmo reizinot 
ar 6 tūkstošu desmitiem, jāraksta tā, lai tā vienu cipars (2) atras
tos zem tūkstošu desmitiem.

3. Ja reizinātājā ir vairāk ciparu nekā reizināmā, tad, lai sama
zinātu atsevišķo reizinājumu skaitu, reizināmo ņem par reizinātāju 
un reizinātāju par reizināmo. Piemēram, lai 378 reizinātu ar 
27468, reizina 27468 ar 378.

52. Saīsināta skaitļu reizināšana, ja tie beidzas ar nullēm.
Papriekš ņemsim piemēru, kurā tikai reizināmais beidzas ar 

nullēm:
2700- 15.

2700 reizināt ar 15 nozīmē saskaitīt 15 skaitļu, kur katrs sa
skaitāmais ir 2700.
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J a  šo sumu uzzinām ar parasto saskaitīšanu
27001 
2700

+

2700

15 reižu,

40500
tad saskaitāmo nulles pāries sumā, un tāpēc jāņem tikai 15 reižu 
pa 27 simtiem. Tātad, lai 2700 pareizinātu ar 15, vajag  tikai 27 
pareizināt ar 15 un pierakstīt reizinājumam divas nulles.

Darbību iekārtojam tā:
2700

• 15
135
27
40500,

t. i., reizinātāju rakstām tā, lai reizināmā nulles atrastos pa labi 
no reizinātāja. Reizināšanu izdarām, neievērojot reizināmā nulles; 
pēc sareizināšanas nulles pierakstām reizinājumam labajā pusē.

Otrais piemērs, kurā tikai reizinātājs beidzas ar nullēm:
358 • 23 000.

Šai piemērā jāsaskaita 23 000 skaitļu, kur katrs skaitlis ir 358. 
23 000 saskaitāmo var apvienot 1000 vienādās grupās, pa 23 sa
skaitāmiem katrā grupā. Lai uzzinātu, cik vienību ir katrā grupā, 
358 vajag  pareizināt ar 23, bet, lai uzzinātu, cik vienību ir visās 
grupās, vajag  vienas grupas vienību skaitu pareizināt ar 1000 
(t. i., pierakstīt skaitlim labajā pusē 3 nulles).

Darbību parasti iekārto tā:
358
• 23000
1074
716
8234000

Beidzot piemers, kad abi dotie skaitļi beidzas ar nullēm:
57000 • 3200.

Lai 57 000 pareizinātu ar kādu skaitli, va jag  57 pareizināt ar 
šo skaitli un pierakstīt reizinājumam trīs nulles. Bet, lai 57 parei-
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zinātu ar 3200, vajag  57 reizināt ar 32 un reizinājumam pie* 
rakstīt divas nulles. Tāpēc,

ja reizināmais un reizinātājs beidzas ar nullēm, reizina dotos 
skaitļus, neievērojot nulles, un reizinājumam pieraksta tik nuļļu, 
cik to ir reizināmā un reizinātājā kopā.

Darbību iekārto tā:
57000

•3200
114

171
182400000

53. Reizinājuma maiņa atkarībā no reizinātāju lieluma maiņas.
1. Ja reizinātāju palielina vairākreiz, tad reizinājums palieli

nās tikpat reižu.

Ja  piemērā
15*3 =  45

reizinātāju palielinām 4 reizes, tad reizinājumā dabūjam 15* 12 =  
=  180. Jaunais reizinājums ir 4 reizes lielāks par iepriekšējo. Tā 
tam arī jābūt, jo pirmais reizinājums ir triju saskaitāmo suma

1 5 + 1 5 +  15, 
bet jaunais reizinājums ir 12 tādu saskaitāmo suma: 

1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5  +  1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5  +  1 5 + 1 5 +  15.
Saskaņā ar asociativo saskaitīšanas likumu pēdējās sumas sa

skaitāmos varam apvienot grupās, pa 3 saskaitāmiem katrā
( 1 5 +  1 5 +  1 5 ) +  ( 1 5 +  1 5 +  15) +  (15 +  1 5 +  15) +

+  ( 1 5 + 1 5 + 1 5 ) ;
tad ir redzams, ka jaunais reizinājums ir vienāds ar četru skaitļu 
sumu, kur katrs no tiem ir vienāds ar iepriekšējo reizinājumu; 
tātad  jaunais reizinājums ir 4 reizes lielāks nekā iepriekšējais.

2. Ja reizināmo palielina vairākreiz, tad reizinājums palielinās 
tikpat reižu.

Ja  tai pašā piemērā reizināmo palielinām, piemēram, 6 reizes, 
tad dabūjam 90*3 =  270. Jaunais  reizinājums ir 6 reizes lielāks 
nekā iepriekšējais. Tā tam arī jābūt, jo reizināmo un reizinātāju 
var mainīt vietām, nemainot reizinājuma lielumu, bet, ja  reizi
nātāju  palielina vairākreiz, tad reizinājums, kā to redzējām, arī 
palielinās tikpat reižu.

No l. un 2. gadījuma varam  secināt:
3. Ja reizināmo vai reizinātāju pamazina vairākreiz, tad reizi

nājums pamazinās tikpat reižu.

Piemēram:
20*2 =  40; 10*2 =  20; 5 * 2 = 1 0  u. tml.
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Ja  vienā laikā izmaina abus reizinātājus, tad reizinājums daž
reiz palielinās, dažreiz pamazinās un dažreiz nemainās.

Lai jau iepriekš varētu pateikt, kas notiks ar reizinājumu, ja  
vienlaicīgi maina abus reizinātājus, sākumā jāiedomājas, ka m ai
nīts tikai reizināmais un pēc tam ari reizinātājs.

Piemēram, reizinājumā 15- 6  =  90 reizināmo palielinām 3 rei
zes, bet reizinātāju 2 reizes:

15- 6  =  90; 45- 12  =  ?
Lai uzzinātu, kas notiks ar reizinājumu, spriežam tā: ja reizi

nāmo palielinām 3 reizes, tad reizinājums ari palielinās 3 reizes, 
t. i., nebūs 90, bet 90 +  90 +  90. Ja  pēc tam reizinātāju palielinām 
vēl 2 reizes, tad reizinājums palielinās vēl 2 reizes un ir

(90 +  90 +  9 0 ) + ( 9 0  +  90 +  90),
t. i., salīdzinot ar sākuma reizinājumu, tas palielinās d i v r e i z  
t r ī s  reizes, t. i., 6 reizes.

Tai pašā piemērā reizināmo palielinām 8 reizes, bet reizinā
tāju pamazinām 2 reizes:

15-6 =  90; 120-3 =  ?
Ja  reizināmo palielinām 8 reizes, tad reizinājums arī palielinās

8 reizes; ja  reizinātāju pamazinām 2 reizes, tad arī reizinājums 
pamazinās 2 reizes. Tātad šo divu izmaiņu rezultātā reizinājums 
palielinās tikai 4 reizes:

120-3 =  360 =  90-4.

4. Ja  vienu reizinātāju palielina vairākreiz, bet otru pamazina 
tikpat reižu, tad reizinājums nemainās, tāpēc ka, palielinot vienu 
reizinātāju, reizinājums palielinās, bet, pamazinot otru, tas tikpat 
reižu atkal pamazinās. Piemēram:

15- 6  =  90; 3 0 - 3  =  90; 5 - 1 8  =  90.

54. Reizināšanas vienkāršošana dažos gadījumos. Zinot, kā 
mainās reizinājums atkarībā no reizinātāju maiņas, dažreiz ir 
iespējama reizināšanas vienkāršošana. Piemēram, 438 jāreizina 
ar 5. Reizinātāju palielinām 2 reizes, t. i., reizinātāja 5 vietā ņe
mam 10. Tad reizinājums viegli uzzināms, tas ir 4380. Bet, palie
linot reizinātāju 2 reizes, arī reizinājums palielinās 2 reizes; tāpēc 
meklējamam reizinājumam jābūt divreiz mazākam nekā 4380, 
t. i., 2190.

Tāpat darām, ja  skaitlis jāreizina ar 25; tad skaitli pareizinām 
ar 100 un dabūto reizinājumu pamazinām 4 reizes.

Dažreiz vienkāršošana panākama vēl vieglāk. Piemēram, 56 j ā 
reizina ar 11. Pareizinām 56 ar 10, dabūjam 560; jāpieliek vēl
1 reizi 56; tas kopā ir 616.

Tāpat varam  pareizināt ikkuru skaitli ar 19. Reizinām ar 20 
un atņemam no reizinājuma reizināmo.
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55. Triju un vairāk reizinātāju reizinājums. Jāsareizina, pie
mēram, skaitļi 7, 5, 3 un 4 tādā pašā kārtībā, kā tie rakstīti. Reizi
nājumu dabūjam tā: pareizinām pirmo skaitli ar otro, dabūjam 35; 
35 reizinām ar trešo skaitli, dabūjam 105; 105 reizinām ar ceturto 
skaitli, dabūjam 420. Skaitlis 420 ir četru reizinātāju — 7, 5, 3 un 4 
reizinājums.

Tāpat varam dabūt piecu, sešu un vairāk reizinātāju reizi
nājumu.

Šādu pakāpeniskas reizināšanas darbību apzīmē tā: dotos skait
ļus raksta vienā rindiņā tādā kārtībā, kādā jāizdara reizināšana, 
un liek skaitļu starpā reizināšanas zīmi. Tādā kārtā izteiksmei

3 * 4 * 2 * 7 

ir vienāda nozīme ar izteiksmi
[ ( 3- 4)  • 2] • 7,

t. i., tā nozīmē, ka 3 jāreizina ar 4, dabūtais reizinājums — ar 2 
un šis reizinājums — ar 7.

56. Komutativais reizināšanas likums ikkuram reizinātāju skai
tam: reizinājums nemainās, ja mainās reizinātāju kārtība. Tā rei
zinājuma īpašība, par kuru bija runa 45. §, ir attiecināma arī uz 
trim, četriem un vairākiem reizinātājiem, t. i., reizinājums nemai
nās, ja mainās reizinātāju kārtība (lai vai cik reizinātāju).

Piemēram, aprēķinot katru šo reizinājumu
2 * 5 • 3 * 4 * 7; 2 • 3 • 4 • 5 • 7; 4 ■ 7 • 3 • 2 - 5; 7* 2 • 3 • 4 • 5,

kas atšķiras tikai ar reizinātāju kārtību, dabūjam vienu un to 
pašu skaitli — 840.

57. Reizinājumā reizinātājus var apvienot kādās vien grib 
grupās.

Reizinājumā
3 • 4 * 5 * 2

pēdējos divus reizinātājus apvienojam vienā grupā: 3 • 4 * (5 • 2) 
un aprēķinām izteiksmi:

3 * 4 = 1 2 ;  5 * 2 = 1 0 ;  1 2 * 1 0 = 1 2 0 .

Dabūjam to pašu skaitli, ko iegūst, ja sareizina reizinātājus, 
neapvienojot grupās:

3 * 4 = 1 2 ;  12*5 =  60; 6 0 * 2 =  120.
So īpašību sauc par asociatīvo reizināšanas likumu
To var uzlūkot kā komutativā likuma secinājumu. Tiešām, saskaņā ar šo 

likumu reizinātājus 5 un 2 varam nolikt rindas priekšgalā, t. i., rakstīt reizi
nājumu tā: 5 . 2 . 3 . 4 .  Tad reizinātāji 5 un 2 sastāda vienu grupu, jo saskaņā 
ar 55. § noteikumu izteiksme 5 .  2 . 3 . 4 ir reizinājums (5 .  2) . 3 . 4. Tagad šo 
grupu var mainīt ar ikkuru no pārējiem reizinātājiem. Tātad

( 5 .2 )  . 3 . 4  =  3 .  ( 5 . 2 )  . 4  =  3 . 4  ( 5 . 2 ) .



V ispārīgā  veida asociatīvo reizināšanas likumu var uzrakstīt 
(ar 3 reiz inātājiem ) tā:

abc =  (ab) c =  a (bc).

58. Kā reizināt ar reizinājumu un kā reizināt reizinājumu.
1. 50. § tika parādīts, ka, reizinot kādu skaitli ar 30 (t. i., ar 

reizinājumu 3 • 10), reizināmo reizina ar 3 un tad dabūto skaitli 
reizina ar 10; tāpat, lai pareizinātu kādu skaitli ar 400 (t. i., ar 
reizinājumu 4 • 100), var šo skaitli pareizināt ar 4 un dabūto skaitli 
pareizināt ar 100. Tādu pašu pakāpenisku reizināšanu ar katru 
reizinātāju atsevišķi varam lietot, ja jāreizina ar četriem, pieciem 
un vairākiem reizinātājiem.

Piemēram:
7- ( 3 - 5  * 8 ) =  7 - 3 * 5 *  8 =  [ ( 7- 3)  *5]-8,

tāpēc ka saskaņā ar 57. § reizinātājus 3, 5 un 8 var apvienot 
vienā grupā. Tātad,

lai pareizinātu ar reizinājumu, var pareizināt vispirms ar pirmo 
reizinātāju, dabūto reizinājumu pareizināt ar otro reizinātāju, tad 
ar trešo utt.

2. Jāreizina reizinājums 7 * 3 * 4  ar 8. To varam darīt tā: neuz
zinot sākumā reizinājumu 7 * 3 * 4  (kas ir 84) un nereizinot to ar 8 
(kas ir 672), ar 8 varam reizināt kaut kuru no reizinātājiem 7, 3 
vai 4, atstājot citus bez pārmaiņas, pēc tam sareizinām visus 
reizinātājus. Piemēram, ar 8 pareizinām reizinātāju 3. Tad dabūjam
7 • (3*8)  • 4 =  7 * 24 * 4 =  672; dabūts tas pats skaitlis, kas sā 
kumā.

Tātad,
lai pareizinātu reizinājumu ar kādu skaitli, var pareizināt ar 

šo skaitli vienu reizinātāju, atstājot pārējos bez pārmaiņas. Pie
mēram:

(5*4*8)  * 3 =  (5*3)  *4*8 =  5* (4*3)  *8 =  5*4* ( 8 * 3 ) =  480.
Šī likumība ir komutativā un asociativā likuma secinājums.

59. Kā reizināt sumu ar kādu skaitli.
Kad 48. § skaitli 846 (t. i., 6 vienu, 4 desmitu un 8 simtu 

sumu) reizinājām ar 5, tad ar 5 reizinājām atsevišķi vienus, des
mitus un simtus un dabūtos skaitļus saskaitījām. Tā var rīkoties 
arvien, kad suma jāreizina ar kādu skaitli. Piemēram, 10 +  7 +  
+  5 +  9 jāreizina ar 3. Tas nozīmē, ka jāuzzina suma

(10 +  7 +  5 + 9 ) +  ( 1 0 +  7 +  5 + 9 ) +  (10 +  7 +  5 + 9 ) .
Lai pieskaitītu sumu, varam pieskaitīt katru saskaitāmo citu 

pēc cita (21. §). Tāpēc uzrakstīto sumu varam aizstāt ar tādu: 
10 +  7 +  5 +  9 + 1 0  +  7 +  5 +  9 + 1 0  +  7 +  5 +  9.

Šās sumas saskaitāmos sagrupējam tā:
( 1 0 +  1 0 +  10) +  (7 +  7 +  7) +  (5 +  5 +  5) +  (9 +  9 +  9),

30 «



tad dabūjam
10 - 3 —ļ— 7 - 3  —f— 5 • 3 —ļ— 9 - 3.

To pašu var teikt par ikkuriem citiem skaitļiem.
Tātad,
lai pareizinātu sumu ar kādu skaitli, var reizināt ar šo skaitli 

katru saskaitāmo atsevišķi un dabūtos rezultātus saskaitīt.
Tā kā reizinājums nemainās, mainot reizinātāju kārtību, tad 

jāsecina:
lai pareizinātu kādu skaitli ar sumu, var reizināt šo skaitli ar 

katru saskaitāmo atsevišķi un dabūtos rezultātus saskaitīt
Tā darījām, kad (51. §) skaitli 3826 reizinājām ar 472, t. i., ar 

sumu 2 +  70 +  400.
So īpašību sauc par reizināšanas distributīvo (sadalāmības) 

likumu (attiecībā pret saskaitīšanu), jo saskaņā ar šo likumu rei
zināšanu, kas jāizdara ar sumu, var sadalīt, reizinot ar katru sa
skaitāmo atsevišķi.

Vispārīgā veidā šo īpašību var uzrakstīt tā:

(a +  b +  c +  . . . ) m  =  am  4- bm  4 - cm +  .
vai

m (a 4- b 4- c 4- . . . )  =  ma +  mb +  mc +  . . .

P i e z ī m e .  Lai nebūtu pārpratumu, izteiksmi am  4- bm 4- cm  4- . . .  vaja
dzētu rakstīt tā: (am) +  (bm) 4- (cm) 4- . . .

Bet, lai vienkāršotu rakstību, ir pieņemts: izteiksmēs, kurās ir norādītas- 
saskaitīšanas, atņemšanas un reizināšanas darbības, bet nav iekavu, vispirms  
jāizdara reizināšana, pēc tam saskaitīšana un atņemšana. Tad arī bez iekavām  
ir saprotams, kādā kārtībā izdarāmas darbības izteiksmē am  4- bm  4- cm  4- . . .

Vil. DALĪŠANA.

60. Līdz šim visi reizinātāji bija zināmi, bet vajadzēja uzzināt 
reizinājumu. Ir tomēr ļoti daudz uzdevumu, kuros dots divu skaitļu 
reizinājums, bet viens no šiem skaitļiem nav zināms.

1. uzdevums. Klasē izdalīja 75 burtnīcas, pa 3 burtnīcām kat
ram skolēnam. Cik skolēnu klasē?

Ja  burtnīcu skaitu, ko dabūja viens skolēns (t. i., 3), pareizina 
ar nezināmo skolēnu skaitu, tad jādabū izdalīto burtnīcu skaits 
(t. i., 75). Tātad te ir dots reizinājums (75) un viens reizinātājs 
(3), bet jāuzzina otrs reizinātājs. Meklējamais skolēnu skaits ir
25, jo 3 • 25 =  75.

2. uzdevums. Klase 30 skolēnu. Ja starp viņiem sadala vienādi 
120 lokšņu papīra, cik tad dabū katrs?

Ja  nezināmo papīra lokšņu skaitu, ko dabūja katrs skolēns, 
reizina ar skolēnu skaitu (30), tad jādabū viss izdalītā papīra 
lokšņu skaits (t. i., 120). Tātad še arī dots reizinājums (120) un 
viens reizinātājs (30), bet jāuzzina otrs reizinātājs. Katrs skolēns 
dabūja 4 loksnes papīra, jo 4 * 3 0 =  120.
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61. Par dalīšanu sauc darbibus ar kuru uzzina vienu no diviem 
reizinātājiem, ja dots šo divu reizinātāju reizinājums un otrs reizi
nātājs.

Dotais reizinājums ir dalāmais, dotais reizinātājs ir dalītājs, bet 
meklejamais reizinātājs ir dalijums.

Lai atrisinātu pirmo uzdevumu, 75 jādala ar 3; še dalāmais ir 
75, dalitajs — 3, dalījums — 25.

Lai atrisinātu otro uzdevumu, 120 jādala  ar 30; še dalāmais ir 
120, dalītājs — 30, dalījums — 4.

Dalīšanu apzīmē vai nu ar zīmi : ,  kas dalāmo atdala no dalī- 
taja (dalamais pa kreisi, dalītājs pa labi), vai ar horizontālu svīt
riņu, kas dalāmo atdala no dalītāja (dalāmais virs, dalītājs zem 
svītriņas). Tatad katra vienādība

75 : 3 =  25, ~  =  25 

nozīmē, ka, dalot skaitli 75 ar 3, dalījumā dabū 25.

62. P i e z ī m e .  Tā kā reizinājums nemainās, ja maina reizinātāju vietas 
(reizināšanas^ komutativais_ likums), tad attiecībā uz dalīšanas rezultātu ir 

vienalga, kurš no reizinātājiem — reizināmais vai reizinātājs — ir dots un 
kurš jāuzzina. Bet, ja gribam ievērot uzdevumu lietišķo saturu, tad tas abos 
šajos gadījumos var izrādīties pavisam dažāds. Piemēram, pirmajā uzdevumā 
bija jāuzzina, cik r e i ž u  j ā  ņ e m  pa 3 (burtnīcām), lai dabūtu 75 ( b u r t 
n ī c a s ) ;  še ir dots reizināmais (3), bet jāuzzina reizinātājs Turpretim otrajā 
uzdevumā jāuzzina, k ā d u  s k a i t l i  (papīra lokšņu) v a j a g  ņ e m t  30 
reižu, lai dabūtu 120 (lokšņu); še ir dots reizinātājs 30, bet iāuzzina reizi
nāmais.

Tātad ar vienu un to pašu aritmētisko darbību — dalīšanu atrisināmi divi 
dažāda satura uzdevumi.

63. Ar nulli nevar dalīt. Dalīšanā dalītājs var būt ikkurš skait
lis, izņemot nulli. Ar nulli nevar dalīt.

Apskatīsim, kāpēc tā. Ja  dalāmais nav nulle, bet ikkurš cits 
skaitlis, piemēram, 5, tad, dalot to ar nulli, jādabū tāds skaitlis, 
kas, reizināts ar nulli, dotu 5; bet tāda skaitļa nav, jo, reizinot 
ikkuru skaitli ar nulli, reizinājums ir nulle. Ja  dalāmais arī ir 
nulle, tad dalīšana ir iespējama, bet dalījums tad var būt ikkurš 
skaitlis, tāpēc ka, katru skaitli pareizinot ar dalītāju (0), dabū 
dalāmo (t. i., nulli). Tātad šai gadījumā dalīšana kaut gan iespē
jama, tomēr nevar dabūt noteiktu vienīgu rezultātu.

Tāpēc nulle nevar būt par dalītāju.
64. Dalīšana ar atlikumu. Divu skaitļu dalīšana ne vienmēr ir 

iespējama. Piemēram, 27 nevar izdalīt ar 6, tāpēc ka nav tāda 
vesela skaitļa, ko reizinot ar 6 dabū 27. Saka, ka 27 n e d a l ā s  
ar  6.

Ja  27 burtnīcas grib izdalīt sešiem skolēniem, katram vienādu 
skaitu, tad to nevar izdarīt. Var iedot katram skolēnam pa 4 burt
nīcām, kas kopā ir 24 burtnīcas; tad 3 burtnīcas paliks neizdalītas.

Pieņemts arī šai gadījumā runāt par 27 dalīšanu ar 6; arī še 
27 ir dalāmais un 6 dalītājs; skaitli 4 sauc par nepilnu dalījumu,
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skaitli 3 — par dalīšanas atlikumu. Pašu dalīšanu šai gadījumā 
sauc par dalīšanu ar atlikumu. Tātad dalīšanā ar atlikumu par 
nepilno dalījumu sauc lielāko skaitli, kura reizinājums ar dalītāju 
nav lielāks par dalāmo. Starpību starp dalāmo un šo reizinājumu 
sauc par atlikumu.

Atlikums arvien ir mazāks par dalītāju.
Dalīšanu ar atlikumu var uzrakstīt tā:

27 : 6 =  4 (atlikums 3).
Daži piemēri dalīšanā ar atlikumu:

y  = 6  (atlikums 2), 1 0 0 : 9 = 1 1  (atlikums 1).

65. Vispārīgā veselu skaitļu dalīšanas definicija. Veselu skaitļu apjomā 
dalīšanu bez atlikuma un ar atlikumu var vispārīgi definēt tā: izdalīt  skaitli a 
(dalāmais) ar skaitli  b (dalītājs) nozīm ē uzziņai divus tādus skaitļus q (dalī
jums) un r  (atlikums), kuri a tbilst šādām  sakarībām:

a =  bq +  r un r <  b.

Tā kā vienādība a — bq -\- r izsaka, ka

q saskaitāmie
I !

a — (b b b b) —ļ— /',

un tā kā pie tam r <  b, tad dalījums q rāda, cik visvairāk reižu dalītājs ietilpst 
dalāmā.

Viegli pārliecināties, ka tai gadījumā, kad dalītājs b nav nulle, šādi defi
nēta dalīšana arvien iespējama un tai ir viens vienīgs rezultāts. Tiešām:

1) ja a <  b, tad q =  0 un r  =  a, un tikai šis skaitļu pāris atbilst definī
cijai;

2) ja a =  b, tad q =  1 un r — 0, un neviens cits skaitļu pāris neatbilst 
definīcijai; un, beidzot,

3) ja a >  b, tad dalījums q , kā tas bija redzams, rāda, cik visvairak reižu 
dalītājs b ietilpst dalāmā a. Tāpēc, ja tikai b nav nulle, tad šis dalījums 
arvien ir, un skaidrs, ka tas var būt tikai viens Bet tad ir arī atlikums r 
(tas ir vienāds ar starpību a — bq),  un tas arī var būt tikai viens.

Jāatzīmē vēl, ka par atlikumu dalīšanā ar b var būt ikkurš skaitlis

0, 1, 2, . b —  1.

Redzams, ka dažādo atlikumu skaits, kas var būt dalīšanā ar skaitli b, 
ir vienāds ar b.

66. Dalīšanas salīdzināšana ar reizināšanu. Divu skaitļu reizi
nāšanā uzzina reizinājumu, turpretī dalīšanā (bez atlikuma) reizi
nājums ir dots, bet jāuzzina tas skaitlis, kas reizināšanā ir dots 
(reizināmais vai reizinātājs). Tātad dalīšana ir reizināšanas^ ap
griezta darbība (bet reizināšana ir dalīšanas apgriezta darbība).

Ja  dalīšanā dabū atlikumu, tad dalāmais nav vienāds ar dalī
tāja un dalījuma reizinājumu, bet ir vienāds ar šā reizinājuma un 
atlikuma sumu. Piemēram, 27 =  6 • 4 +  3

67. Uzdevumi, kurus risina ar dalīšanu. Te daži tipiski uzde
vumi, kurus risina ar dalīšanu.

1. Ķad jāuzzina, cik reižu lielākajā skaitlī ietilpst mazākais
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skaitlis vai, kas ir tas patst cik reižu viens skaitlis lielāks vai ma
zāks nekā otrs skaitlis.

Piemēram, cik reižu 20 rubļos ietilpst 5 rubļi.
2. Kad doto skaitli vajag sadalīt vairākās vienādās daļās: 

piemēram, 60 lokšņu papīra jāsadala  12 vienādās daļās (īsāk: uz
zināt divpadsmito daļu no 60 loksnēm).

3. Kad doto skaitli vajag pamazināt vairākreiz, tāpēc ka pam a
zināt, piemēram, 60 lokšņu papīra 12 reižu nozīmē, ka 60 lokšņu 
vietā jāņem divpadsmitā daļa no 60 loksnēm.

68. Dalīšanu var izdarīt ar saskaitīšanu, atņemšanu un reizi
nāšanu. Piemēram, 212 jādala ar 53. Meklējamo dalījumu varam 
uzzināt:

1. Ar saskaitīšanu:
53 +  5 3 =  106; 106 +  53 =  159; 159 +  53 =  212.

Izrādās, ka 53 jāatkārto par saskaitāmo 4 reizes, lai dabūtu 
212; meklējamais dalījums ir 4.

2. Ar atņemšanu:
212 159 106 53

— 53 — 53 — 53 — 53 
159 106 53 0

Izrādās, ka no 212 pa 53 var atņemt 4 reizes, tātad meklēja
mais dalījums ir 4.

3. Ar reizināšanu:
5 3 - 2  =  106; 5 3 * 3 =  159; 53*4 =  212.

Meklējamais dalījums ir 4.
Sie paņēmieni tomēr nav izdevīgi, ja dalījums ir liels skaitlis; 

aritmētika dod vienkāršāku paņēmienu, ko tagad apskatīsim.
69. Kā uzzināt, vai dalījums būs viencipara skaitlis. To viegli 

uzzinām, ja  dalītāju pareizinām (galvā) ar 10 un dabūto reizinā
jumu salīdzinām ar dalāmo.

1. piemērs: 534 : 68 =  ?

Ja  68 reizinām ar 10 (t. i., skaitlim 68 pierakstām labajā pusē 
nulli), tad dabūjam 680, bet skaitlis 534 ir mazāks nekā 680, tāpēc 
dalījums būs mazāks nekā 10. Tātad tam jābūt viencipara skaitlim.

2. piemērs. 534 : 37 =  ?

Ja  37 pareizinām ar 10, tad  dabūjam 370; bet skaitlis 534 ir 
lielāks nekā 370, tāpēc dalījums nevar būt mazāks par 10; tātad 
dalījums nevar būt viencipara skaitlis.

70. Viencipara dalījuma uzzināšana. Te ir divi gadījumi: kad 
dalītājs arī ir viencipara skaitlis un kad dalītājs ir daudzciparu 
skaitlis.

1. Kad dalītājs un dalījums ir viencipara skaitlis, tad dalījumu

*
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atrod reizināšanas tabulā. Piemēram, ja 56 dalām ar 8, tad dalī
jums ir 7, tāpēc ka 7 reiz 8 ir 56;

ja 42 dalām ar 9, tad dalījums ir 4, tāpēc ka 4 reiz 9 ir 36, kas 
ir mazāk nekā 42, bet 5 reiz 9 ir 45, kas ir vairāk nekā 42. Tātad 
dalījumā jāņem 4 un atlikumā paliks 42 — 36 =  6.

2. Kad dalītājs ir daudzciparu skaitlis, bet dalījums ir vien
cipara skaitlis, tad dalījumu uzzina, izmēģinot vienu vai vairākus 
ciparus.

Piemērs.
43530 : 6837.

Vispirms ar paņēmienu, kas parādīts 69. §, pārliecināmies, ka 
dalījums ir viencipara skaitlis. Tad dalītājā atmetam (domās) visus 
ciparus, izņemot pirmo ciparu no kreisās puses, t. i., atstājam
6 tūkstošus. Dalāmā arī atmetam (domās) no labās puses tikpat 
ciparu, cik to atmests dalītājā, t. i., atstājam 43 tūkstošus. Tad 
jautājam: ar kādu skaitli jāpareizina 6, lai dabūtu 43 vai skaitli, 
kas mazāks par 43, bet iespējami tuvāks skaitlim 43? Reizinā
šanas tabulā redzam, ka tāds skaitlis ir 7, jo 7 reiz 6 ir 42, bet
8 reiz 6 ir 48. Tātad meklējamais dalījums var būt vai nu 7, vai 
mazāks par 7 (mazāks tas var būt tāpēc, ka dalāmā un dalītājā 
atmesti vairāki cipari). Izmēģināšanu sākam ar skaitli 7. To da
rām tā: reizinām skaitli 6837 ar 7; ja reizinājumā dabūjam vai
rāk par 43530, tad skaitlis 7 neder; tad jāmēģina nākošais m a
zākais skaitlis 6;

6837 6837 43530 
7 • 6 — 41022 

47859 41022 2508

Reizinājums 6837 • 7 ir lielāks par 43530, bet reizinājums 
6837 • 6 ir mazāks par šo skaitli; tātad dalījums ir 6 un atlikums 
2508.1

P i e z ī m e .  Dažos gadījumos pirmā cipara uzzināšanu ir ērtāk 
izdarīt citādi. Tā ņemtajā piemērā ir redzams, ka dalītājs 6837 
daudz neatšķiras no 7 tūkstošiem (katrā gadījumā mazāk nekā 
no 6 tūkstošiem); tāpēc uzzinām — ar cik jāreizina 7, lai dabūtu 
skaitli, kas tuvāks 43. Reizināšanas tabulā redzams, ka tāds skait
lis ir 6. Tātad dalījums var būt 6 vai lielāks par 6 (tāpēc ka dalī
tājs mazāks par 7 tūkstošiem). Izmēģināšanu sākam ar 6. P are i
zinām dalītāju ar 6 un reizinājumu atņemam no dalāmā; ja atli
kums ir lielāks par 6837, tad skaitlis 6 ir par mazu un jāmēģina 
skaitlis 7. Tā kā atlikums ir 2508, kas ir mazāks nekā 6837, tad 
a trastais skaitlis 6 ir pareizs.

1 Lai darbu vienkāršotu, pirms dalījuma cipara izmēģināšanas un pierak
stīšanas der pareizināt to galvā ar pirmajiem 2 dalītāja cipariem un salīdzināt 
dabūto reizinājumu ar attiecīgām dalāmā šķirām.
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Tā parasti dara tad, ja  dalītājā otrais cipars ir lielāks nekā 5. 
Piemēram, dalītājā 6837 otrais cipars ir lielāks par 5, tāpēc šis 
skaitlis ir tuvāks 7000 nekā 6000.

71. Dalījuma uzzināšana vispārīgā gadījumā. Jādala 64528 
ar 23. Lai labāk būtu saprotams, iedomāsimies, ka ar šo darbību 
skaitlis 64528 jāsadala  23 vienādās daļās.

1. Vispirms ņemam no dotā skaitļa 64 tūkstošus un mēģinām 
tos sadalīt 23 vienādās daļās. Katrā daļā dabūjam 2 tūkstošus, 
un 18 tūkstoši paliek neizdalīti.

2. Šie atlikušie 18 tūkstoši ir 180 simtu; tiem pieskaitām 5 sim
tus, kas ir dotajā skaitlī. Dabūtos 185 simtus mēģinām sadalīt 
23 vienādās daļās; katrā daļā dabūjam 8 simtus, un 1 simts pa
liek neizdalīts.

3. Palikušajā simtā ir 10 desmitu; tiem pieskaitām 2 desmitus, 
kas ir dotajā skaitlī; 12 desmitu mēģinām sadalīt 23 daļās, bet 
katrā daļā neiznāk pat pa vienam desmitam. Tāpēc visi 12 desmiti 
paliek neizdalīti.

4. Sie atlikušie 12 desmiti ir 120 vienu; tiem pieskaitām 8 vie
nus, kas ir dotajā skaitlī. Dabūtos 128 vienus mēģinām sadalīt 
23 vienādās daļās; katrā daļā dabūjam 5 vienus, un 13 vieni paliek 
neizdalīti.

Tātad katrā daļā pavisam ir 2 tūkstoši, 8 simti un 5 vieni, bet 
neizdalīti paliek 13 vieni. Tātad, dalot 64528 ar 23, dalījums ir 
2805 un atlikums 13.

Darbības parasti iekārto tā:
64528 123 
46; j i 2805 
185 ii 
184 i;

128
115

13
Redzams: 1) ka skaitļi, no kuriem pakāpeniski sastādās dalī

jums, ir dažādu šķiru vienības (2 tūkstoši, 8 simti, 0 desmitu, 
5 vieni). Šīs vienības nerakstām pilnīgi (2000 +  800 +  5), bet a t
tiecīgos ciparus rakstām citu pēc cita, kā tas redzams piemērā. 
Jāievēro tikai, ka nulle jāraksta katrreiz, ja dalījumā nedabū vēr
tīgo ciparu (šai piemērā desmiti); 2) ja  pēc kādas dalīšanas dabū
jam  atlikumu (šai piemērā pēc pirmās dalīšanas tāds atlikums 
ir 18), tad to sasmalcinām nākamās zemākās šķiras vienībās un 
tām pieskaitām tās pašas šķiras vienības no dalāmā. To izdarām, 
vienkārši «nonesot» attiecīgo dalāmā ciparu (šai piemērā 5) un 
pierakstot to dabūtā atlikuma labajā pusē. Piemērā tas parādīts 
ar punktiem.

Pateicoties šiem vienkāršojumiem, ja ir zināma iemaņa, dalī
šanu var izdarīt ļoti ātri.
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Trīs dalīšanas piemeri:
1470035 ļ 7
14 ' —210005

3480000 ļ 15 
30

130987 | 929

0035
35
0

48 
45 

30; 
30 :

232000 929
3808
3716

140

927

000

72. Saīsinātas dalīšanas paņēmiens ar  viencipara skaitli. Kad 
dalītājs ir viencipara skaitlis, tad pierakstīšanas saīsināšanas la
bad ir ieteicams pieradināties izdarīt visas atņemšanas darbības 
galvā, pierakstot tikai atlikumus.

Piemēram:
563087 j 6 vēl īsāk tā: 563087 \ 6

23: ij 93847 5 93847
5 0 ļj

28 ļ 
47 

5

Cipars 5 zem svītras ir pēdējais atlikums.
73. Gadījums, kad dalītājs beidzas ar nullēm. Dalīšana ir vien

kāršāka, ja  dalītājs beidzas ar vienu vai vairākām nullēm. Vis
pirms apskatām gadījumu, kad dalītājs ir I ar nullēm. Dalīt kādu 
skaitli ar 10, 100, 1000 utt. nozīmē uzzināt, cik šai skaitlī ir des
mitu, simtu, tūkstošu utt. Tas viegli uzzināms, ja ievēro numerā
cijas kārtulu, kas dota jau agrāk (13. §). Piemēram:

54634 : 10 =  5463 (atlikums 4);
54634: 1000 =  54 (atlikums 634).

Kārtula. Lai izdalītu kādu skaitli a r  skaitii, kas ir viens ar 
nullēm, vajag atdalīt dalām ā no labās puses tik ciparu, cik nuļļu 
dalītājā; palikušie dalāmā cipari ir dalījums, bet atdalītie ir atli
kums.

Tālāk apskatām gadījumu, kad dalītājs ir ikkurš skaitlis, kas 
beidzas ar nullēm; piemēram:

389224 | 7300 
365; ļ 53 

242;
219ļ 
2324

Dalītājs ir 73 simti. Lai uzzinātu, cik reižu 73 simti ietilpst 
dalāmā, sadalām to divās dalās: simtos un vienos. Pirmā daļa

37



ir 3892 simti, otra daļa — 24 vieni 73 simti var ietilpt tikai viena 
šai daļā, proti — simtos.

Bet 73 simti ietilpst 3892 simtos tik reižu, cik reižu 73 kaut 
kādas vienības ietilpst 3892 tādās pašās vienībās Tāpēc 3892 da
lām ar 73, nepievēršot vērību tam, ka tie ir simti.

Izdalot atrodam, ka 73 simti ietilpst 3892 simtos 53 reizes, pie 
kam atliek 23 simti. Pieskaitot 23 simtiem 24 dalāmā vienus, dabū- 
jam 2324; šai skaitlī 73 simti vairs neietilpst ne reizi; tātad 2324 
ir atlikums.

Vēl viens piemērs, kurā kā dalāmais, tā arī dalītājs beidzas ar 
nullēm:

35000 ļ 7300 
292 T “

5800

Kārtula. Ja dalītājs beidzas ar nullēm, tad domās atmet šīs 
nulles un dalāmā (ari domās) atmet no labās puses tik ciparu, 
cik nuļļu atmests dalītājā; palikušos skaitļus dala, bet pie atlikuma 
nones atmestos dalāmā ciparus.

74. Reizinājuma pārbaude. Tā kā reizinājums nemainās, ja 
maina reizinātāju vietas, tad reizināšanu var izdarīt otrreiz, rei
zinot reizinātāju ar reizināmo.

Piemēram:
Reizinašana: Parbaude:

532 145
• 145 •532
2660 290

2128 435
532 725
77140 77140

Abi reizinājumi ir vienādi; tapec diezgan droši varam pieņemt, 
ka darbība izdarīta pareizi.

Reizināšanu var pārbaudīt arī ar dalīšanu. To izdara, ja reizi* 
nājumu dala ar vienu reizinātāju; ja dabū dalījumu, kas vienāds 
ar otru reizinātāju tad gandrīz droši var pieņemt, ka reizināšana 
izdarīta pareizi.

75. Dalīšanas pārbaude. Dalīšanu var pārbaudīt ar reizināšanu, 
ņemot vērā, ka dalāmais ir vienāds ar dalītāja un dalījuma reizi
nājumu (plus atlikums, ja tāds ir).
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Piemēram:
Dalīšana: 8375 j 42 Pārbaude: 199 

42 T 99~  • 42
417 398
378 796

395 8358
378 + 1 7

17 8375
Dalījumu 199 reizinām ar dalītāju 42 un dabūtajam reizināju

mam pieskaitām atlikumu 17. Tā kā dabūtais skaitlis ir vienāds 
ar  dalāmo, tad diezgan droši varam pieņemt, ka darbība izdarīta 
pareizi.

Ja dalīšanā nav atlikuma, tad to var pārbaudīt arī ar dalīšanu. 
Tā kā dalāmais ir dalītāja un dalījuma reizinājums, tad, dalot 
dalāmo ar dalījumu, vajag  dabūt dalītāju. Piemēram:

Dalīšana: 544 j_17 Pārbaude: 544 ļj32
51_ 32 32 17

34 224
34 224
0 0

76. Kā dalīt ar reizinājumu. Pieņemsim, ka 60 jādala ar reizi
nājumu 5*3,  t. i., ar 15. To panākam, ja 60 dalām ar 5 un dabūto 
dalījumu vēl ar 3.

6 0 : 5 = 1 2 ;  1 2 : 3  =  4.

Visvienkāršāk var paskaidrot, kāpēc divreizējā dalīšana (ar
5 un 3) dod vajadzīgo rezultātu, ja dalīšanu uzskatām kā dalāmā 
sadalīšanu vienādās daļās. Tad var teikt, ka ar pirmo dalīšanu (ar 
5) 60 sadalām 5 vienādās daļās un katrā daļā dabūjam 12. Ar otro 
dalīšanu (ar 3) 12 sadalām 3 vienādās daļās un katrā daļā dabū
jam 4. To uzskatāmi var parādīt tā:

____________________ 60________________________

12 + 12 + 12 + 12 + 12

4 + 4 + 4  4 + 4 + 4  4 + 4 + 4  4 + 4 + 4  4 + 4 + 4

Redzams, ka pēc divām dalīšanām skaitlis 60 ir sadalīts 15 
vienādās daļās.

Tāpat varam paskaidrot, ka, piemēram, skaitli 300 varam izda
līt ar triju reizinātāju reizinājumu 3 - 5 - 4 ,  ja  300 dalām ar 3 
(dabūjam 100), dabūto dalījumu dalām ar 5 (ir 20) un pēdējo 
dalījumu dalām ar 4 (ir 5). Tātad,

lai kādu skaitli izdalītu ar reizinājumu, var dalīt šo skaitli ar 
pirmo reizinātāju, dabūto dalījumu dalīt ar otro reizinātāju, jauno
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dalījumu ar trešo reizinātāju utt. (pieņemam, ka visas dalīšanas 
ir bez atlikuma).

Šo īpašību dažreiz var izlietot, izdarot dalīšanu galvā. Piemē
ram, lai 1840 izdalītu ar 20, ievērojam, ka 20 =  2* 10; tāpēc 1840 
dalām ar 10 (ir 184) un dabūto skaitli ar 2 (ir 92). Tāpat, ja 
kāds skaitlis jādala ar 8, t. i., ar reizinājumu 2*2*2 ,  dalāmo v a 
ram dalīt ar 2, tad vēl ar 2 un vēlreiz ar 2.

77. Dalījuma izmaiņa, ja  maina dalāmo un dalītāju.
1. Ja  dalāmo palielina (vai pamazina) vairākreiz, tad dalī

jums palielinās (vai pamazinās) tikpat reižu.
Ja  piemērā 20 : 5 =  4 dalāmo palielinām, piemēram, 3 reizes, 

t. i., 20 vietā ņemam 20 +  20 +  20, tad dabūjam 60 : 5 =  12. J a u 
nais dalījums ir 3 reizes lielāks nekā iepriekšējais, jo skaitlī 20 
skaitlis 5 ietilpst 4 reizes, bet sumā 20 -f- 20 +  20 tas ietilpst
4 reizes, vēl 4 reizes un vēl 4 reizes, t. i., 3 reizes vairāk nekā 
skaitlī 20.

2. Ja  palielina (vai pamazina) dalītāju, tad dalījums pamazi
nās (vai palielinās) tikpat reižu.

Ja piemērā 6 0 : 5 =  12 dalītāju palielinām, piemēram, 3 reizes, 
t. i., 5 vietā ņemam 15, tad dabūjam 60: 15 =  4. Jaunais dalījums 
ir 3 reizes mazāks nekā iepriekšējais. Tā tam arī jābūt, jo 15 ir
5 • 3, bet, lai izdalītu ar reizinājumu, varam dalīt dalāmo ar pirmo 
reizinātāju (ar 5) un dabūto skaitli (12) dalīt ar otro reizinātāju 
(ar 3); dalījums tad pamazināsies 3 reizes.

Pieņemam, ka dalīšana izdarāma bez atlikuma. Ja ir atlikums, 
tad dalījums var izmainīties citādi, nekā norādīts. Ņemsim šādu 
piemēru: 2 3 : 5  =  4 (atlikums 3). Palielinām dalāmo 3 reizes, da
būjam: 69 : 5 =  13 (atlikums 4); dalījums palielinājies vairāk nekā 
3 reizes.

P i e z ī m e .  Kad dalāmais un dalītājs izmainās vienlaicīgi, tad 
dalījums dažreiz var palielināties, dažreiz pamazināties, var arī 
palikt bez pārmaiņas. Lai iepriekš pateiktu, kā izmainīsies dalī
jums, va jag  pieņemt, ka sākumā ir izmainīts tikai dalāmais un pēc 
tam arī dalītājs (salīdzināt ar 53. §).

Sevišķa vērība jāpievērš tiem gadījumiem, kad dalījums ne
mainās.

3. Dalījums nemainās, ja  dalāmo un dalītāju pareizina ar vienu 
un to pašu skaitli,

jo, pareizinot dalāmo, dalījums palielinās, bet, pareizinot dalī
tāju, tas  tikpat reižu pamazinās. Piemēram: 60: 15 =  4; ja dalāmo 
un dalītāju reizinām ar 5, tad dabūjam 3 0 0 :7 5  =  4.

4. Dalījums nemainās, ja  dalāmo un dalītāju dala ar vienu un 
to pašu skaitli,

jo, dalot dalāmo, dalījums pamazinās, bet, dalot dalītāju, dalī
jums palielinās tikpat reižu. Tā, ja tai pašā piemērā (60: 15 =  4) 
dalāmo un dalītāju pamazinām 5 reizes, tad dabūjam 1 2 : 3  =  4.
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78. Kā izdalīt reizinājumu. Jāizdala reizinājums 8 • 12 • 20 ar 4. 
Tai vietā, lai sākumā aprēķinātu šo reizinājumu (tas vienāds ar 
skaitli 1920) un tad to dalītu ar 4 (dabūtu 480), varam ar 4 dalīt 
kaut kuru doto reizinātāju, atstājot pārējos bez pārmaiņas, un pēc 
tam aprēķināt reizinājumu. Piemēram, 12 dalām ar 4, bet 8 un 20 
atstājam bez pārmaiņas; dabūjam 8 * 3 * 2 0  =  480, t. i., dabūjam 
to pašu skaitli, ko iepriekš. Tā tam arī jābūt, tāpēc ka dalīt ar 4 
ir tas pats, kas pamazināt 4 reizes; bet reizinājums pamazinās 4 rei
zes, ja vienu reizinātāju pamazina 4 reizes. Tātad,

lai izdalītu reizinājumu ar kādu skaitli, jādala ar šo skaitli 
viens reizinātājs, atstājot pārējos bez pārmaiņas.

79. Kā izdalīt stirnu un kā izdalīt starpību.
1. Lai izdalītu sumu ar kaut kādu skaitli, var dalīt ar šo skaitli 

katru saskaitāmo atsevišķi un dabūtos dalījumus saskaitīt (pieņe
mam, ka visi saskaitāmie dalās bez atlikuma).

Piemēram, lai sumu 21 +  14 +  35 izdalītu ar 7 (t. i., lai uz
zinātu, cik reižu šai sumā ietilpst 7), varam uzzināt, cik reižu 7 
ietilpst skaitlī 21 (3 reizes), cik reižu skaitlī 14 (2 reizes) un cik 
reižu skaitlī 35 (5 reizes); dabūtos skaitļus tad saskaitām: 
3 +  2 +  5 =  10.

2. Lai izdalītu starpību ar kaut kādu skaitli, var izdalīt ar šo 
skaitli atsevišķi mazināmo un mazinātāju un no pirmā dalījuma 
atņemt otro. Piemēram:

(40 — 25) : 5 =  40 : 5 — 25 : 5 =  8 — 5 =  3.
Tā tam arī jābūt, tāpēc ka skaitlī 40 ir 8 piecnieki, bet skaitlī 

25 ir 5 piecnieki; 8 piecnieki bez 5 piecniekiem ir 3 piecnieki.

80. Piezīme par darbību kārtību formulās. Saskaitīšanu un a t
ņemšanu ir pieņemts saukt par pirmās pakāpes darbībām, bet reizi
nāšanu un dalīšanu par otrās pakāpes darbībām. Lai pamazinātu 
iekavu lietošanas vajadzību, pieņemta šāda darbību kārtība:

ja izteiksmē nav iekavu un parādītas tikai vienas pakāpes dar
bības, tad tās izdara tādā kārtībā, kādā tās uzrakstītas (no krei
sās puses uz labo).

Piemēram, izteiksme
4 0 — 1 0 + 1 5  — 8

nozīmē, ka no 40 jāatņem 10 (ir 30), dabūtam skaitlim jāpie
skaita 15 (ir 45) un tad jāatņem 8 (ir 37V Izteiksme

400 : 4 • 5  : 2
nozīmē, ka 400 jādala ar 4 (ir 100), dalījums jāreizina ar 5 (ir 
500) un šis reizinājums jādala ar 2 (ir 250).

Ja  izteiksmē, kurā nav iekavu, ir dažādu pakāpju darbības, tad 
vispirms izdara otrās pakāpes darbības (reizināšanu un dalīšanu)



un pec tam pirmās pakāpes (saskaitīšanu un atņemšanu) darbības. 
Piemēram, izteiksme

6 +  2 0 * 4 — 10 : 2
nozīmē, ka 20 jāreizina ar 4 (ir 80), tad 10 jādala ar 2 (ir 5), 
tad 6 jāsaskaita ar 80 (ir 86) un beidzot jāatņem 5 (ir 81).

Atkāpšanos no šīs kārtības norāda ar iekavu palīdzību. Piemē
ram, ja uzrakstīts

6 +(20 *4 —  10) : 2,

tad tas nozīmē, ka 20 jāreizina ar 4, jāatņem 10, jādala ar 2 un 
jāsaskaita ar 6 (ir 41).



II NODAĻA

SKA!TĻU DALĀMĪBA.

81. Iepriekšējas piezīmes. No četrām aritmētiskajām darbībām 
saskaitīšana un reizināšana ir arvien iespējama ( t. i., ar ikkuriem 
skaitļiem). Atņemšana ne katrreiz iespējama, tomēr atņemšanas 
darbības iespējamības pazīme viegli nosakāma: mazināmais nevar 
būt mazāks par mazinātāju. Tāpēc, ja doti divi skaitļi, tūliņ var 
pateikt, vai no pirmā var atņemt otro.

Pavisam citādi ir ar dalīšanu; zināms, ka dalīšana (bez atli
kuma) ne arvien ir iespējama. Dažreiz, neizdarot dalīšanu, ir ļoti 
grūti pateikt, vai viens skaitlis dalās ar otru. Tāpēc aritmētikā 
grūtākie jautājumi ir saistīti ar dalīšanu. Daži no šiem jau tā ju 
miem tiks apskatīti šai nodaļā.

Ja viens skaitlis dalās ar otru bez atlikuma, tad vienkārši saka, 
ka pirmais skaitlis dalās ar otro. Šai gadījumā saka arī, ka pir
mais skaitlis ir otrā skaitļa dalāmais, bet otrais ir pirmā dalītājs. 
Piemēram, 15 ir skaitļa 3 dalāmais, bet 3 ir skaitļa 15 dalītājs.

Jāpiezīmē, ka nulle dalās ar ikkuru skaitli (izņemot nulli) un 
dalījums arvien ir nulle. Tiešām, tā kā a • 0 =  0, kur a jebkurš 
skaitlis, tad 0 : a =  0.

I. DALĀMĪBAS PAZĪMES.

Skaitļiem ir pazīmes, pēc kurām dažreiz ir viegli uzzināt, neiz
darot dalīšanas darbību, vai dotais skaitlis dalās vai nedalās ar 
dažiem citiem skaitļiem. Šīs pazīmes mēs tagad apskatīsim.

82. Sumas un starpības dalāmība. Lai noteiktu dalāmības pa
zīmes, bieži nāksies izmantot šādas sumas un starpības īpašības:

1. Ja katrs saskaitāmais dalās ar vienu un to pašu skaitli, tad 
arī suma dalās ar šo skaitli.

2. Ja viens saskaitāmais nedalās, bet citi visi dalās ar kaut 
kādu skaitli, tad suma nedalās ar šo skaitli.

3. Ja mazināmais un mazinātājs dalās ar vienu un to pašu 
skaitli, tad arī starpība dalās ar šo skaitli.

Pirmā un trešā īpašība ir acīm redzama; ja, piemēram, skaitlis
5 ietilpst veselu skaitu reižu (9) skaitlī 45 un veselu skaitu reižu 
(7) skaitlī 35, tad tas ietilpst veselu skaitu ( 9 - 1 - 7 = 1 6 )  reižu 
sumā un veselu skaitu (9 — 7 =  2) reižu arī starpībā.
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Otro īpašību viegli pierādīt, ja pirmā un trešā jau noskaidrota. 
Piemēram, sumā 102 =  45 +  35 +  22 saskaitāmie 45 un 35 dalās 
ar 5, bet pēdējais saskaitāmais 22 nedalās ar 5. Var pierādīt, ka 
arī suma nedalās ar 5. Ja  45 un 35 dalās ar 5, tad arī suma 
45 +  35 =  80 saskaņā ar pirmo īpašību dalās ar 5. Bet no vie
nādības 102 =  45 +  35 +  22 izriet: 102— (45 +  3 5 ) =  22 vai 
102 — 80 =  22. Ja 102 dalītos ar 5, tad saskaņa ar trešo īpašību 
ari starpībai 102 — 80 =  22 ir jādalās ar 5; iā kā 22 ar 5 nedalās, 
tad arī 102 nevar dalīties ar 5.

83. Dalāmības pazīme ar 2. Skaitļus, kas dalās ar 2, sauc 
par pāru skaitļiem, bet, kas nedalās, — par nepāru skaitļiem . 
Dabisko skaitļu rindā nepāru skaitļi un pāru skaitļi seko viens 
otram pārmaiņus, Piemēram, 1 ir nepāru skaitlis, 2 ir pāru skait
lis, 3 ir nepāru skaitlis, 4 ir pāru skaitlis utt.

Katrs skaitlis, kas beidzas ar nulli, ir desmitu suma; piemē
ram, 320 ir 32 desmitu suma. Bet desmits dalās ar 2; tāpēc arī 
vairāku desmitu suma dalās ar 2 (satur sevī tikreiz pa 5 divnie
kiem, cik sumā desm itu). Tātad katrs skaitlis, kas beidzas ar 
nulli, dalās ar 2. Piemēram:

320 : 2 =  160.
Ja ņemam skaitli, kam pēdējais cipars ir kāds pāru skaitlis, 

piemēram, 328, tad to varam izteikt tā:
328 =  320 +  8.

Abi šie skaitļi, kā 320, tā arī 8, dalās ar 2; tāpēc saskaņā ar 
pirmo sumas īpašību (82. §) ari 328 dalās ar 2 un ir pāru skait
lis. Bet skaitlis, kas beidzas ar nepāru ciparu, piemēram, 329, 
nedalās ar 2, jo

329 =  320 +  9;
viens saskaitāmais 320 dalās ar 2, bet otrs — 9 nedalās, tāpēc 
saskaņā ar otro sumas īpašību (82. §) 329 nedalās ar 2.

Tātad ar 2 dalās visi tie skaitļi un tikai tie, kas beidzas ar 
pāru ciparu.

P i e z ī m e .  Nulli skaita par pāru ciparu, jo tā attēlo skaitli, 
kas dalās ar 2 (8i. §).

84. Dalāmības pazīme ar 4. Katrs skaitlis, kas beidzas ar di
vām nullēm, ir simtu suma; piemēram, 2300 ir 23 simtu suma. Bet 
simts dalās ar 4; tāpēc arī vairāku simtu suma dalās ar 4 (satur 
sevī tik reižu pa 25 četriniekiem, cik sumā simtu). Tātad katrs 
skaitlis, kas beidzas ar divām nullēm, dalās ar 4. Piemēram:

2300 : 4 =  575.
Ņemsim divus tādus skaitļus, lai vienam divi pēdējie cipari 

izteic skaitli, kas dalās ar 4, bet otram — skaitli, kas nedalās ar 4, 
piemēram, 2348 un 2350 (48 dalās ar 4, bet 50 ne). Tos varam
izteikt tā: 2348 =  2300 - f  48; 2350 =  2300 +  50.
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Pirmajā piemērā katrs saskaitāmais dalās ar 4, tāpēc ari suma 
dalās ar 4, t. i., skaitlis 2348 dalās ar 4. Otrajā piemērā pirmais 
saskaitāmais dalās ar 4, bet otrais nedalās, tāpēc ari suma 2350 
nedalās ar 4. Tātad ar 4 dalās visi tie skaitļi un tikai tie, kam 
pēdējie divi cipari izteic skaitli, kas dalās ar 4.

Tāpat viegli pierādīt, ka ar 8 dalās visi tie skaitļi un tikai tie, 
kam pēdējie trīs cipari izteic skaitli, kas dalās ar 8.

85. Dalāmības pazīmes ar  5 un 10. Desmits dalās ar 5 un 10; 
tāpēc skaitlis, kas sastāv no desmitiem, t. i., kas beidzas ar nulli, 
dalās ar 5 un 10. Ja skaitlis nebeidzas ar nulli, tad tas ar 10 neda
lās, bet ar 5 tas dalās tikai tad, ja pēdējais cipars ir 5, jo 5 ir 
vienīgais viencipara skaitlis, kas dalās ar 5. Tāpēc

ar 5 dalās visi tie skaitļi un tikai tie, kas beidzas ar nulli vai 
ar ciparu 5; ar 10 dalās visi tie skaitļi un tikai tie, kas beidzas ar 
nulli.

P i e z ī m e .  Tāpat varam pārliecināties, ka ar 25 dalās visi 
tie skaitļi un tikai tie, kam pēdējie divi cipari ir nulles vai 25, 
vai 50, vai 75.

Ar 50 dalās visi tie skaitļi un tikai tie, kam pēdējie divi cipari 
ir nulles vai 50.

86. Dalāmības pazīmes ar 3 un 9. Iepriekš jāatzīmē, ka ar 3 
un 9 dalās ikkurš skaitlis, kas rakstīts tikai ar ciparu 9, t. i., 9, 
99, 999 utt. Un tiešām:

999 : 3 =  333; 9999 : 3 =  3333 utt.;
999 : 9 =  111; 9 9 9 9 :9  =  1111 utt.

Ievērojot to, ņemam kaut kādu skaitli, piemēram, 2457, un sa 
dalām to atsevišķās vienībās pa šķirām (izņemot vienus, tos a ts tā 
jam nesadalītus):

2 4 5 7 =  1 0 0 0 +  1000 +
+ 100+ 100+ 100+ 100 +
+ 10+ 10+ 10+ 1 0 + 1 0  +
+  7

Katru tūkstoti sadalām tā: 9 9 9 +  1; katru simtu: 9 9 + 1  un 
katru desmitu: 9 + 1 .  Tad 2 tūkstošu vietā dabūjam divreiz pa 
999 un 2 vienus; 4 simtu vietā — 4 reizes pa 99 un 4 vienus; 
piecu desmitu vietā — 5 reizes pa 9 un vēl 5 vienus. Tātad 

2457 =  999 +  999 +  2 +
+  9 9 +  99 +  99 +  99 + 4  +
+  9 +  9 +  9 +  9 +  9 +  5 +

+  7
Saskaitāmie 999, 99 un 9 dalās ar 3 un 9; tātad skaitļa dalāmība 
ar 3 un 9 ir atkarīga no sumas 2 +  4 +  5 +  7; ja šī suma dalās 
(nedalās) ar 3 un 9, tad ari dotais skaitlis dalās (nedalās) ar 
šiem skaitļiem Bet sumas saskaitāmie 2 +  4 +  5 +  7 ir atsevišķi 
uzrakstīti dotā skaitļa cipari; īsuma labad saka, ka tā ir dotā 
skaitļa ciparu suma. Tāpēc
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ar 3 dalās visi tie skaitļi un tikai tie, kuru ciparu suma dalās 
ar 3;

ar 9 dalās visi tie skaitļi un tikai tie, kuru ciparu suma dalās 
ar 9.

Skaitļa 2457 ciparu suma ir 18; 18 dalās ar 3 un 9; tātad 2457 
ari dalās ar 3 un 9. Un tiešām:

2457 : 3 =  819; 2457:9 =  273.

Tā kā 9 dalās ar 3, tad katrs skaitlis, kas dalās ar 9, dalās 
arī ar 3. Bet skaitlis var dalīties ar 3 un tai pašā laikā ar 9 neda- 
līties. Piemēram, skaitļa 17331 ciparu suma ir 15; tā kā 15 dalās 
ar 3, bet nedalās ar 9, tad arī skaitlis 17331 dalās ar 3, bet ar
9 nedalās.

P i e z ī m e .  Plašākos aritmētikas kursos ir minētas dalāmības pazīmes 
arī ar 7, 11, 13, 37 un citiem skaitļiem; bet tās ir tik sarežģītas, ka to lieto
šana praksē ir apgrūtinoša; tāpēc tās neapskatām.

87. Dalāmības pazīmes ar 6, 12, 15. Ja kāds skaitlis dalās 
ar 6, tad to varam sadalīt sešniekos, t. i., pārveidot sumā

6 + 6 +  6 +  6 + ... + 6.
Bet katru sešnieku varam sadalīt kā divniekos (2 +  2 +  2), tā 

arī trijniekos (3 +  3); tātad visu tādu skaitli varam sadalīt kā 
divniekos, tā arī trijniekos; tāpēc tam jādalās ar 2 un 3. Tātad,

lai skaitlis dalītos ar 6, tam jādalās ar 2 un 3.
Piemēram, skaitlis 3584 ar 6 nedalās, jo tas nedalās ar 3 (lai 

gan ar 2 dalās); skaitlis 3585 arī ar 6 nedalās, jo tas nfedalās ar 2 
(lai gan ar 3 dalās).

Sis prātojums tomēr nepārliecina, ka minētā pazīme skaitļa 
dalāmībai ar 6 ir pietiekama, t. i., ka katrs skaitlis, kas dalās ar
3 un 2, dalās arī ar 6. Jāpierāda, ka tas tā ir. Pieņemam, ka dotais 
skaitlis dalās ar 3 un 2, un pārliecināmies, ka tādā gadījumā tas 
dalās arī ar 6.

Dotais skaitlis dalās ar 3 un ar 2. Tad to varam sadalīt trij
niekos un divniekos. Iedomājamies, ka tas ir sadalīts trijniekos:

3 +  3 +  3 +  3 +  . . .  +  3.

Sākot no kreisās puses, savienojam katrus 2 trijniekus vienā 
sešniekā. Tad jābūt vienam no diviem:

1) vai nu visi trijnieki savienojas sešniekos un neviens trij
nieks pāri nepaliek, tad doto skaitli varam uzrakstīt tā:

6 +  6 +  . . .  +  6,

t. i., sadalīt sešniekos; skaitlis tad dalās ar 6;
2) vai arī viens trijnieks. paliek bez pāra, t. i., doto skaitli 

varam uzrakstīt tā:
6 +  6 +  . . .  +  6 +  3.
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Te visi saskaitamie, izņemot pēdējo, dalās ar 2; tātad saskaņā 
ar (82. §) otro sumas īpašību dotais skaitlis nedalās ar 2 ; bet, tā 
ka tas saskaņa ar pieņemto nosacījumu ar 2 dalās, tad šis gadī
jums nav iespējams.

Tātad varam teikt, ka kāda skaitļa dalāmībai ar 6 ir nepiecie
šami un pietiekami, lai šis skaitlis dalītos ar 2 un 3 ; īsāk:

ar 6 dalās visi tie skaitļi un tikai tie, kas dalās ar 2 un 3 .
Piemēram, skaitlis 13854 dalās ar 6, jo tas dalās ar 2 (pēdē

jais ir pāru cipars) un ari ar 3 (ciparu suma dalās ar 3). Un 
tiešam 13854 : 6 =  2309.

Tāpat varam pārliecināties, ka ar 12 dalās visi tie skaitji un 
tikai tie, kas dalās ar 3 un 4; ar 15 dalās visi tie skaitļi un tikai 
tie, kas dalās ar 3 un 5.

88. Iepriekšējā tipa dalāmības pazīmju vispārīgs pamatojums.
Dalāmības pazīmēm ar 6, 12, 15 un ar daudziem citiem skaitļiem ir v is 

pārīgs teoretisks pamatojums, kuru te apskatīsim.
Teorema. Ja divu skaitļu a± un a2 reizinājums (a±a2) dalās ar trešo skaitli p 

un vienam no šiem skaitļiem a± vai a2 nav ar p kopīgu dalītāju, izņemot 1, 
tad otrais no šiem skaitļiem dalās ar p.

P i e r ā d ī j u m s .  Pieņemam, ka skaitlim a± nav ar p kopīgu dalītāju, 
izņemot 1; jāpierāda, ka a2 dalās ar p.

Izdalām a± ar p un nosaucam dalījumu par q, bet atlikumu par r. Tad

a± =  pq +  r.
Pārliecināmies, ka atlikums r 1) nav 0 un 2) tam nav kopīgu dalī

tāju ar p, izņemot 1. Un tiešām, ja r =  0, tad a± =  pq un a± dalās ar p\ 
tātad skaitļiem a± un p ir kopīgs dalītājs, lielāks par 1, kas runā pretī teore- 
mas nosacījumam. Pieņemam tālāk, ka skaitļiem p un r ir kāds kopīgs dalī
tājs t, kas lielāks par 1. Tad a± dalītos ar t un skaitļiem a± un p būtu kopīgs 
dalītājs t , kas lielāks par l; tas runā pretī nosacījumam.

Ja atlikums r nav 1, tad izdalām p ar r un dabūjam dalījumā, piemēram, 
q± un atlikumā r±. Tad: p =  rq± +  rx.

Tā kā saskaņā ar pierādīto skaitļiem p un r nav kopīgu dalītāju, izņe
mot 1, tad pēdējā vienādība rāda, tāpat kā iepriekšējā, ka 1) r± nav nulle un
2) ka skaitļiem r un r± nav kopīgu dalītāju, izņemot 1. Ja r± nav 1, tad, 
dalot r ar rlt atlikumā dabūjam r2, kas nav nulle un kam nav kopīgu dalītāju 
ar r±, izņemot 1. Ja r2 nav 1, tad r± dala ar r2 utt. Tā dabūjam vairākas 
vienādības:

a± =  pq -f r,
P =  rq± +  r±, 
r =  rxq2 +  r2, 
r± =  r2qz +  r3,

no kurām varam pārliecināties, ka atlikumi r, rlt r2 utt. nav vienādi ar nulli 
Tā kā katras dalīšanas atlikumam jābūt mazākam nekā dalītājam, tad 
r<P> r± < r, r2 < r± utt. Izdarot pietiekami daudz dalīšanu, beigās nonākam 
pie atlikuma, kas vienāds ar 1.

Pieņemam, ka rn =  1. Tad rn_ 2 =  rn_ ļ qn +  1.
Pareizinot katras vienādības locekļus ar a2, dabūjam:

a±a2 =  pqa2 +  ra2l 
pa2 =  rq±a2 +  r±a2, 
ra2 =  r±q2a2 4- r2a2,

' '„ - 2  « 2 =  'n - l  9n "2+«2‘
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Apskatot pirmo vienādību, spriežam tā: tā kā reizinājums a±a2 saskaņā 
ar nosacījumu_ dalās ar p , tad arī_ suma pqa2 +  ra2 dalās ar p; pirmai- šās  
sumas saskaitāmais dalās ar p , tāpēc arī otrais saskaitāmais, t. i., reizinā
jums ra2, dalās ar p. Apskatot otro vienādību, redzam, ka suma pa2 un viens  
saskaitāmais (ra2) q± dalās ar p , tāpēc arī otrais saskaitāmais r±a2 dalās ar p. 
Apskatot trešo, ceturto, piekto utt. vienādību un beidzot pēdējo vienādību, jāse 
cina, ka a2 d a l ā s  ar p.

89. Secinājums. Ja skaitlis a dalās atsevišķi ar diviem skaitļiem p un q, 
kuriem nav kopīgu dalītāju, izņemot 1, tad a dalās ar reizinājumu pq.

Izdalām a ar p un dalījumu apzīmējam ar Q; tad:

а =  pQ.
Tā kā saskaņā ar nosacījumu a dalās ar qt tad no šās vienādības izriet, 

ka pQ dalās ar q. Bet skaitļiem p un q nav kopīgu dalītāju, izņemot 1; tāpēc 
saskaņā ar teoremu skaitlim Q jādalās ar q. Pieņemam, ka šai dalīšanā dabū 
dalījumu Qt; tad:

Q = qQ i.
Ievietojot iepriekšējā vienādībā Q vietā šo reizinājumu, dabūjam

а =  p(qQi) =  (pq)Q±;
redzam, ka skaitlis a ir divu reizinātāju (pq) un Qx reizinājums, un tāpēc 
a dalās ar pq.

Tātad, ja skaitlis dalās ar 2 un 3, tad tas dalās arī ar 6; ja tas daļas ar 
3 un 4, tad tas dalās ar 12; ja tas dalās ar 3 un 5, tad tas dalās ar 15 utt.

P i e z ī m e .  Ja skaitļiem p un q ir kopīgs dalītājs, kas lielāks par 1, tad 
kaut kāda skaitļa dalāmība ar p un q nenosaka, ka šis skaitlis dalās ar reizi
nājumu pq\ piemēram, skaitlis 36 dalās ar 4 un 6, bet nedalās ar reizinājumu
4 .  6 ( =  24).

II. SKAITĻU SADALĪŠANA PIRMREIZINĀTĀJOS.

90. Vienkārši un salikti skaitļi. Katrs skaitlis dalās ar 1 un 
pats ar sevi. Ir ļoti daudz skaitļu, kas dalās ne tikvien ar 1 un 
paši ar sevi, bet tiem ir vēl citi dalītāji. Piemēram, skaitlis 30 da
lās ne tikvien ar 1 un 30, bet tam ir vēl šādi dalītāji: 2, 3, 5, 6, 
10 un 15.

Kairu skaitli (izņemot 1), kas daļas tikai ar 1 un pats ar sevi, 
sauc par vienkāršu skaitli (absolūti vienkāršu vai pirmskaitli).

Skaitli, kas dalās ne tikvien ar 1 un pats ar sevi, bet vel ar 
citiem skaitļiem, sauc par saliktu skaitli.

Skaitli 1 neuzskata ne par pirmskaitli, ne par saliktu, tas ieņem 
īpašu stāvokli.

Ir 25 pirmskaitļi, kas mazāki par simtu, proti:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59,

61, 67. 71, 73, 79, 83, 89, 97.
Sīs grāmatas beigās ir tabula, kurā atzīmēti visi pirmskaitļi, 

kas mazāki par 6000.
91. Salikta skaitļa sadalīšana pirmreizinātājos. Katru saliktu 

skaitli var sadalīt pirmreizinātājos, t. i., uzrakstīt kā pirmskaitļu 
reizinājumu. Piemēram, ja 12 sadala pirmreizinātājos, tad dabū:
12 =  2*2*3.



Dots kaut kāds salikts skaitlis, piemēram, 420, kas jāsadala 
pirmreizinātājos. To darām tā: atrodam (ievērojot dalāmības pa
zīmes) mazāko pirmskaitli, ar kuru dalās 420; tāds skaitlis ir 2; 
ar to dalām 420:

420 : 2 =  210,
tātad 420 =  210-2. ( 1)

Tālāk atrodam mazāko pirmskaitli, ar ko dalās salikts skaitlis 
210; tāds ir 2. Dalām 210 ar 2 :

210:2 =  105, 
tātad 210 — 105 * 2.

Apmainām pirmajā vienādībā ( 1) skaitli 210 ar reizinājumu 
105-2:

4 2 0 =  105-2-2.  (2)
Mazākais pirmskaitlis, ar kuru dalās salikts skaitlis 105, ir 3; 

ar to dalām 105:
105 : 3 =  35,

tātad 105 =  35-3.
Apmainām vienādībā (2 ) skaitli 105 ar tam vienādu reizinā

jumu 35 - 3:
420 =  35 - 3 - 2 • 2. (3)

Mazākais pirmskaitlis, ar kuru dalās salikts skaitlis 35, ir 5; 
ar to dalām 35 un dabūjam 7; tātad 35 =  7-5.  Apmainot vienā
dībā (3) skaitli 35 ar tam vienādu reizinājumu 7 • 5, dabūjam

420 =  7 - 5 - 3 - 2 - 2 .

Tas ir meklētais sadalījums, jo tagad visi reizinātāji ir pirm
skaitļi.

Tā kā reizinājums nemainās, ja maina reizinātāju vietas, tad 
tos var rakstīt ikkurā kārtībā. Parasti papriekš raksta mazākos, 
t. i., tā:

420 =  2 - 2 - 3 - 5 - 7 .
Sadalīšanu pirmreizinātājos parocīgāk ir rakstīt tā:

420 2
210 2
105 3
35 5

7 7
1 5

t. i., rakstām doto salikto skaitli un tam pa labi novelkam verti
kālu svītru. Pa labi no svītras rakstām mazāko pirmskaitli, ar 
kuru dalās dotais saliktais skaitlis, un dalām ar to doto skaitli. 
Dalījuma ciparus rakstām zem dalāmā. Ar šo dalījumu darām to 
pašu, ko ar doto skaitli. Darbības turpinām tik ilgi, kamēr dalī-
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jumā dabūjam 1. Tad visi skaitļi pa labi no svītras bus dotā skaitļa
pirmreizinātāji.

Ņemtaja piemera katrreiz tika meklets mazakais pirmskaitlis, 
ar ko dalās dabūtais skaitlis. Parasti tas ir ērtākais sadalīšanas 
paņēmiens, tāpēc ka, jo mazāks skaitlis, jo vieglāk ar to dalīt un 
vairumam mazo dalītāju ir vienkāršas dalāmības pazīmes. Tomēr 
parādītais paņēmiens nav obligāts, un nereti sadalīšanu pirmrei- 
zinātājos varam izdarīt vienkāršāk citādā ceļā. Tā ņemtajā pie
mērā ir redzams, ka 420 dalās ar 10 =  2*5.  Tāpēc, sadalot galvā

42
21

7
1

varam rakstīt:
4 2 0 =  1 0 * 4 2 = 2  * 5 - 2 * 3 - 7 = 2  *2 *3*5*7.

Ja, piemēram, jāsadala reizinātājos skaitlis 13000, tad tūliņ 
redzams, ka 13000= 13* 1000; tā kā 13 ir pirmskaitlis, tad atliek 
sadalīt pirmreizinātājos skaitli 1000:

1000=  10 * 10 * 10 =  2 * 5 * 2 * 5 * 2 • 5, 
un gala rezultātā:

13000 =  2 *2*2*5*5*5-  13.
Vēl piemērs: jāsadala pirmreizinātājos skaitlis 8874:

8874 2
4437 3
1479 3
493 17
29 29

1

Nonākot līdz dalījumam 493, rodas grūtības noteikt, ar kādu 
skaitli tas dalās. Tādos gadījumos skatāmies pirmskaitļu tabulā 
(šās grāmatas beigās). Ja tur atrodas skaitlis, kura sadalīšana 
radīja grūtības, tad tas dalās tikai pats ar sevi. Skaitlis 493 neat
rodas pirmskaitļu tabulā, tātad tas ir salikts skaitlis. Mēģinām to 
dalīt ar 7, 11, 13 utt., kamēr dabūjam dalījumu bez atlikuma. 
Izrādās, ka 493 dalās ar 17, dalījumā dabūjam 29. Ar to sadalī
šana pabeigta.

No šā piemēra redzam, ka dažreiz ir ļoti grūti sadalīt saliktu 
skaitli, jo var gadīties liels skaitlis un nav viegli pateikt, vai tas 
ir pirmskaitlis vai salikts skaitlis. Ja tas ir salikts skaitlis, tad 
dažkārt nav viegli atrast tā mazāko dalītāju — pirmskaitli.

92. Kāpināšana. Sadalot skaitļus reizinātājos, bieži arī eitos 
gadījumos, ir vairākreiz jāraksta viens un tas pats reizinātājs. Pie
mēram, 2 *2 *2 *2 vai 5*5*5.  Tāpat kā vienādu saskaitāmo sa
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skaitīšanai ir dots sevišķs nosaukums (reizināšana) un sevišķs 
apzīmējums (2 +  2 +  2 +  2 vietā 2*4) ,  tāpat vienādu reizinātāju 
reizināšanai lietderīgi dot sevišķu nosaukumu un sevišķu apzī
mējumu.

Vienādu reizinātāju reizinājumu sauc par pakāpi.

Piemēram, 2*2*2 *2 ir 2 ceturtajā pakāpē. Raksta to tā:
2 * 2 • 2 * 2 =  24;

skaitli 2 sauc par kāpināmo, bet skaitli 4 par kāpinātāju. Pašu 
darbību sauc par skaitļa 2 kāpināšanu ceturtajā pakāpē. Tāpat arī 
5 . 5 . 5  =  53 ļasa; 5 trešajā pakāpē. Se 5 ir kāpināmais, 3 ir kāpi
nātājs.

Otro pakāpi saīsināti sauc par dotā kāpināmā kvadratu, bet 
trešo pakāpi par tā kubu. Piemēram, 72 lasa «7 kvadratā», bet
53 lasa «5 kubā». Skaitļa pirmā pakāpe ir pats skaitlis: 31 =  3 .

Lietojot šādus apzīmējumus, skaitļu sadalīšanu pirmreizinātā- 
jos bieži var uzrakstīt īsāk. Piemēram, 91. § apskatītos piemērus 
var uzrakstīt tā:

420 =  22 * 3 * 5 * 7 
13000 =  23 -53 * 13.

Dažreiz tāds saīsinājums ir diezgan ievērojams; piemēram,
1536 =  2 * 2 - 2 * 2 * 2 * 2 - 2 * 2 * 2 * 3  =  29 -3.

93. Saliktu skaitli var sadalīt tikai vienā pirmreizinātāju rindā.
Viegli pierādīt, ka ar paņēmienu, kas parādīts 91. §, ir iespējams 
ikkuru saliktu skaitli sadalīt pirmreizinātājos. Lietojot šo paņē
mienu, varam pieturēties arī pie citas darbību kārtības nekā parā
dītā, t. I., sadalīšanu varam sākt ne ar mazāko pirmskaitli, ar 
ko dalās saliktais skaitlis, bet kādā citā kārtībā (var arī salikto 
skaitli, kā tas jau iepriekš darīts, sadalīt saliktos reizinātājos un 
tad šos reizinātājus sadalīt pirmreizinātājos). Tāpēc rodas jautā
jums, vai nevaram vienu un to pašu salikto skaitli sadalīt divās 
(vai vairāk) dažādās pirmreizinātāju rindās, kas atšķirtos viena 
no otras vai nu ar pašiem reizinātājiem, vai ar vienādo reizinātāju 
skaitu. Piemēram, skaitlī 14000 ir šādi pirmreizinātāji 24 - 53 - 7; 
vai nevaram šo skaitli sadalīt pirmreizinātājos tā, lai tur bez 2 , 
5 un 7* būtu ari vēl kāds cits pirmreizinātājs vai lai tur šie reizi
nātāji atkārtotos citādā skaitā, nekā tas ir sadalījumā 24 * 53 * 7? 
Pierādīts, ka tas nav iespējams, t. i., lai kā skaitli sadalītu pirm
reizinātājos, dabū tikai vienu pirmreizinātāju rindu (kur tos, pro
tams, var mainīt vietām).

Pierādījums, ka skaitļus var sadalīt pirmreizinātājos un ka ir tikai viens 
sadalījums. Lai stingri pierādītu, ka katru skaitli (izņemot 1) var sadalīt 
pirmreizinātājos un tikai vienā veidā, vispirms jāpierāda divas šādas teoremas:

1. teorema. Katram skaitlim, izņemot 1, ir vismaz viens dalītājs — pirm
skaitlis.

P i e r ā d ī j u m s .  Pieņemam, ka a ^ \ \  ja a ir pirmskaitlis, tad tas pats 
ir savs dalītājs — pirmskaitlis un teorema ir pierādīta Ja a ir salikts skaitlis.
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tad tam ir dalītāji, kas atšķiras no a un no 1. Pieņemam, ka b ir mazākais 
no šiem dalītajiem. Tad b nevar būt salikts skaitlis, jo, ja tas dalītos ar 

ļ skaitli c, kas atšķiras no l_un no skaitļa 6, tad ar skaitli c dalītos arī skaitlis 
a, un tātad b nebūtu mazākais .skaitļa a dalītājs. Tāpēc b ir pirmskaitlis, un, 
tā kā tas ir skaitļa a dalītājs, tad teorema ir pierādīta.

2. teorema. Vairāku reizinātāju reizinājums a±a2a3 . . .  an var dalīties ar 
pirmskaitli p tikai tad, ja vismaz viens no šiem reizinātājiem dalās ar p.

P i e r ā d ī j u m s .  Ja šo reizinājumu apskatām kā divu skaitļu reizinā
jumu a± un (a2a3 . . .  an ), tad varam spriest tā: ja a± nedalās ’ar p, tad 
skaitļiem a± un p nav kopīgu dalītāju, izņemot 1. Tādā gadījumā saskaņā ar 
88. § teoremu skaitlim (a2a3 . . .  an)  jādalās ar p. Tāpat varam pārliecināties, 
ka gadījumā, ja a2 nedalās ar p , tad skaitlim (a% a ^ . . . a n ) jādalās ar p. Tur
pinot tā spriest tālāk, uzzinām, ka, ja neviens no skaitļiem a±, a2, a3, . . . ,  a nA 
nedalās ar p, tad skaitlis an dalās ar p. Tātad kāds no skaitļiemai, a2, a3, . . . .  

a n dalās ar p.
Lai pierādītu, ka ikkuru skaitli, izņemot vienu, var sadalīt pirmreizinātājos, 

darām tā: pieņemam, ka a=ļ=-1; ja a ir pirmskaitlis, tad apgalvojums pierā
dīts. Ja a ir salikts skaitlis, tad saskaņā ar pirmo teoremu tam ir dalītājs — 
pirmskaitlis p±; tāpēc

a — p±a±;
ja ir pirmskaitlis, tad teorema pierādīta. Bet, ja tas ir salikts skaitlis, tad 
tam saskaņā ar pirmo teoremu ir kopīgs dalītājs — pirmskaitlis p2 un

a± =  p2a2,
tad

& = P1P2CI2
Ja a2 ir pirmskaitlis, tad teorema pierādīta, bet, ja tas ir salikts skaitlis, tad 
turpinām spriest tāpat arī tālāk. Tā kā a > alf ai > a2 utt., tad sadalīšanai  
agrāk vai vēlāk jābeidzas. Tā var beigties tikai tad, ja kaut kāds skaitlis an 
ir pirmskaitlis (ja tas būtu salikts, tad sadalīšanu varētu turpināt); tāpēc 
sadalījums

a =  P1P2 ■ - • pn—\an .

ir skaitļa a sadalījums pirmreizinātājos; tātad sadalīšanas iespēja pierādīta.
Lai pierādītu, ka tas ir vienīgais sadalījums, spriežam tā: pieņemam, ka 

kādam skaitlim ir divi sadalījumi (vienādi vai dažādi) pirmreizinātājos.

abc ..  un aibjjCļ
tad

abc . . .  =  ūibtCi. . .

Pēdējās vienādības kreisā puse dalās ar a ; tad arī labajai pusei jādalās 
ar a. Bet a ir pirmskaitlis; tāpēc reizinājums a±b±c±. . .  tikai tad dalīsies ar a , 
ja viens tā reizinātājs dalās ar a (2. teorema). Bet viens pirmskaitlis var 
dalīties ar otru pirmskaitli, kas nav 1, tikai_ tad, ja šie pirmskaitļi ir vienādi. 
Tātad viens no skaitļiem a±b±ct . . .  ir vienāds ar a. Pieņemam, ka a± =  a. 
Izdalot abas vienādības puses ar a, dabūjam

bc . . .  =  b1cl . . .

Tāpat tālāk varam pārliecināties, ka viens no reizinātājiem b±c±. . .  ir 
vienāds ar b. Pieņemam, ka b± =  b, tad c d . . .  ==c±d±. . .  Ta spriežam_arī tālāk 
un pārliecināmies, ka visi pirmās rindas reizinātāji ir arī otrajā_ rinda. Izdalot 
abas vienādības puses ar alf redzam, ka pirmajā rinda ir reizinātājs at. Tāpat 
varam uzzināt, ka visi otrās rindas reizinātāji ir arī pirmaja rinda Tatad 
varam teikt, ka abās rindās ir vieni un tie paši' reizinātāji, tikai to sakārto
jums var būt dažāds; citiem vārdiem: šīs divas rindas ir viena un ta_ pati 
rinda. Var arī teikt, ka katru skaitli (izņemot 1) var sadalīt pirmreizinātājos 
un tikai vienā veidā.
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94. Dažas ziņas par pirmskaitļiem. Viegli pārliecināties, ka ir bezgalīgi 
daudz pirmskaitļu. Un tiešam, ja pieļaujam pretējo, t. i., ka pirmskaitļu ir galīgs  
skaits, tad ir jābūt kadam vislielākajam pirmskaitlim. Pieņemam, ka tāds skaitlis 
ir a. Lai pieradītu, ka pieņemums nepareizs, ņemam jaunu skaitli N t kas sastā 
dīts pēc formulas

N =  ( 2 . 3 . 5 .  7 . . .  a) +  1,

t, i., tādu skaitli N, ko dabūjam, ja sareizinām visus pirmskaitļus, sākot ar 2 
un beidzot ar a, un reizinājumam pieskaitām 1. Tā kā TV ir lielāks par a un 
a ir lielākais pirmskaitlis, kā tas pieņemts, tad N  jābūt saliktam skaitlim. Bet 
salikts skaitlis dalās ar kādu pirmskaitli (93. § 1. teorema). Tātad N  dalās ar 
kādu skaitli, kas atrodas rindā 2, 3, 5, 7, 11, . . . ,  a. Bet tas nevar būt, jo AT 
ir divu saskaitāmo suma, kur pirmais saskaitāmais (reizinājums 2 . 3 . 5 . . .  a) 
dalās ar ikkuru skaitli, kas atrodas rindā 2, 3, 5, . . a, bet otrais saskaitā
mais (1) nedalās ne ar vienu minēto skaitli. Tātad lielākā pirmskaitļa nav; 
bet, ja lielākā pirmskaitļa nav, tad pirmskaitļu rinda ir bezgalīga.

Jau no seniem laikiem pirmskaitļi ir bijuši daudzu pētījumu objekts. Starp 
citu, zinātnieki ir mēģinājuši atrast pirmskaitļu sastādīšanas likumu, kas dotu 
iespēju izteikt visus pirmskaitļus ar vienu vai vairākām formulām, vai atrast 
vismaz tādu formulu, kura izteiktu ja ne visus pirmskaitļus, tad dotu iespēju 
uzzināt p ē c  p a t i k a s  l i e l u  pirmskaitli. Šai nozīmē ir interesants slavenā  
franču matematiķa Fermā (Fermat, XVII gadsimtā) mēģinājums. Viņš uzzināja, 
ka ar formulu 2« +  1 var aprēķināt pirmskaitļus, ja n ir vienāds ar 20 =  1, 
2i =  2, 22 =  4, 23 =  8. Un tiešām, ja kāpinātāja n vietā ņem minētos lielumus, 
tad dabū šādus pirmskaitļus:

3, 5, 17, 257.

Ņemot vērā šo novērojumu (un arī citus apsvērumus par skaitļu īpašī
bām), Fermā izteica domu, ka ar formulu 2" 4- 1 arvien var aprēķināt pirm
skaitļus, ja n vietā ņem ikkuru skaitli, kas vienāds ar pirmskaitļa 2 pakāpi. 
Šo domu ilgu laiku uzskatīja par pareizu, jo nevienam (līdz Eileram) neizdevās 
parādīt kaut vienu tādu gadījumu, kad formula 2* +  1, kur n vienāds ar 
skaitļa 2 pakāpi, dod saliktu skaitliJ

Pirmais, kas parādīja Fermā hipotēzēs nepareizību, bija slavenais Eilers 
(XVIII gadsimtā). Viņš pierādīja, ka, ja n — 25 =  32, tad formula 2« +  1 dod 
saliktu skaitli, kas dalās ar 641. Šī Fermā kļūda ir pamācošs piemērs, par cik 
matematikā nav lietojama induktivā pētīšanas metode (no atsevišķā uz vis- 
pārigo).

Ta ka nav tadu formulu, ar kurām varētu izteikt visus pirmskaitļus, tad 
rodas vajadzība empiriski (ar mēģinājumiem) sastādīt secīgu pirmskaitļu rindu, 
sākot ar 2, līdz kādam noteiktam skaitlim a. Visvienkāršākais un arī visvecā
kais paņēmiens šādas rindas sastādīšanai ir Aleksandrijas matematiķa Eratos- 
tena paņēmiens (Eratostens dzīv. III gadsimtā pirms mūsu eras). Eratostena  
paņēmiens ir šāds: ņem dabisko skaitļu rindu no 2 līdz skaitlim a (a ir 
skaitlis, ar ko grib ierobežot rindu) un izsvītro papriekš visus tos skaitļus, 
kas dalās ar 2 (izņemot 2), tad visus tos, kas dalās ar 3 (izņemot 3), tad 
visus skaitļus, kas dalās ar 5, ar 7, ar 11 (izņemot pašus šos skaitļus), utt. 
Tas izdarāms ļoti vienkārši: uzraksta visus nepāru skaitļus no 3 līdz a un 
nosvītro katru trešo skaitli pēc 3, katru piekto pēc 5, katru septīto pēc 7 utt.

Mūsdienās ir visu pirmskaitļu tabulas līdz 9 000 000.
Ja nav pirmskaitļu tabulas vai ja dotais skaitlis N izrādās lielāks par 

tabulā atzīmētiem skaitļiem, tad rodas jautājums: kā uzzināt, vai skaitlis N 
pirmskaitlis vai salikts skaitlis? Vienkāršākais paņēmiens ir tāds: uzzina 1/ N  
un izraksta visus pirmskaitļus, kas mazāki par šo sakni Pieņemam, ka tie ir 
skaitļi: 2, 3, 5, 7 . . . ,  a.

1 Palielinoties skaitlim ny ar izteiksmi 2n +  1 aprēķinātie skaitļi pieaug 
ārkārtīgi strauji; piemēram: ja n =  24, dabū skaitli 65537; ja n =  25, dabū 
4294967297. Par tik lieliem skaitļiem bija grūti spriest (17. un 18. gs. zinātnes 
stāvoklī), vai tie vienkārši vai salikti skaitļi.
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Tad dala skaitli N ar 2, ar 3, ar 5, . . .  un ar a. Ja N nedalas ne ar vienu 
no šiem skaitļiem, tad var teikt, neturpļnot tālāk dalīšanu, ka N ir pirm
skaitlis. Un tiešām, tā kā N ==_ ]/N • ]/ N, tad acīm redzams, ka, dalot N ar 
skaitļiem, kas lielāki par [/ Ar, dalījumiem jābūt mazākiem par 1/ N. Tāpēc, 
ja skaitlis N  dalītos ar kādu skaļtli, kas lielāks par ļ/ N.\ tad tas dalītos arī 
ar skaitli, kurš mazāks par J/ N. Kad N ir liels skaitlis, tad šāds paņēmiens 

ir ļoti apgrūtinošs. Piemēram, ja / / >  1 000 000, tad | / / V >  1000. Bet līdz 
1000 ir 168 pirmskaitļi; tātad tik liela skaitļa pārbaudei vajadzētu dažreiz 
izdarīt līdz 168 dalīšanas. Skaitļu teorijā ir norādīti paņēmieni, kā var ievē
rojami pamazināt dalīšanu skaitu, kas vajadzīgs skaitļu pārbaudei. Tomēr 
jautājums par to, kā noteikt, vai dotais skaitlis ir pirmskaitlis vai salikts 
skaitlis, līdz pat pēdējam laikam sagādā lielas grūtības.

III. SALIKTA SKAITĻA DALĪTĀJU UZZINĀŠANA.

95. Kas ir skaitļa «dalītājs». Dalītājs ir skaitlis, ar kuru dalās 
dotais skaitlis.

Katrs pirmskaitlis, piemēram, 11, dalās tikai ar diviem skait
ļiem: ar 1 un pats ar sevi.

Katram saliktam skaitlim ir vairāk nekā divi dalītāji; piemē
ram, skaitlim 6 ir 4 dalītāji: 1, 2, 3, 6 ; no tiem 2 un 3 ir pirm
skaitļi, bet 6 ir salikts skaitlis.

96. Salikta skaitļa dalītāju uzzināšana. Jāuzzina skaitļa 420 
dalītāji. So skaitli sadalām pirmreizinātājos:

420 =  2 • 2 * 3 • 5 • 7.

Saprotams, ka 420 dalās ar katru šo pirmreizinātāju. Viegli 
pārliecināties, ka 420 dalās arī ar divu, triju un vairāku savu 
reizinātāju reizinājumu. Piemēram, 420 dalās ar 3*7,  t. i., ar 21, 
jo, noliekot reizinātājus 3 un 7 rindas sākumā, dabūjam

420 =  3 * 7 - 2  *2 *5 =  21 »2-2*5,

tātad redzam, ka 420 dalās ar 21.
Kārtula. Lai uzzinātu dotā saliktā skaitļa dalītājus, to vispirms 

sadala pirmreizinātājos; katrs šis reizinātājs būs dotā skaitļa dalī
tājs pirmskaitlis; sareizinot pirmreizinātājus pa divi, pa trīs, pa 
četri utt., dabū dotā skaitļa saliktos reizinātājus.

P i e z ī m e .  Lai uzzinātu dalījumu, ko dabū, dalot doto skaitli 
ar kaut kādu tā dalītāju, atmetam šī skaitļa sadalījumā tos pirm
reizinātājus, kuri ir dalītāja sastāvā, un sareizinām atlikušos reizi
nātājus.

Piemēram, lai uzzinātu dalījumu, ko dabū, ja 420 dala ar 21, 
no sadalījuma 420 =  2 • 2 • 3 * 5 • 7 atmetam reizinātājus 3 un 7, 
kuru reizinājums ir 21, un atlikušos reizinātājus sareizinām (dabū
jam 20).



Ar paradīto paņēmienu varam dabūt visus dotā skaitļa dalītājus. Tiešām, 
ja pieņemam, ka skaitlim a ir dalītājs b, tad, dalot a ar b, dalījumā dabūjam 
kādu skaitli c, tāpēc

a =  bc.

Ja b un c sadalām pirmreizinātājos un ievietojam šo sadalījumu uzrak
stītajā vienādībā, tad dabūjam skaitļa a sadalījumu pirmreizinātājos, kur 

’skaitlis b ir kādas šo pirmreizinātāju daļas reizinājums. Tātad ikkuru dotā 
skaitļa dalītāju var dabūt, pieturoties pie minētā aizrādījuma.

IV. VAIRĀKU SKAITĻU LIELĀKAIS KOPĪGAIS 
DALĪTĀJS.

97. Kas ir lielākais kopīgais dalītājs. Par vairāku skaitļu lie
lāko kopīgo dalītāju sauc lielāko skaitli, ar ko dalās visi dotie 
skaitļi.

Piemēram, lielākais kopīgais dalītājs skaitļiem 18, 30 un 24 ir 
6 , jo 6 ir lielākais skaitlis, ar ko dalās visi šie skaitļi.

Divus skaitļust kuru lielākais kopīgais dalītājs ir viens, sauc 
par savstarpējiem pirmskaitļiem. Tādi, piemēram, ir skaitļi 14 
un 15.

Parādīsim divus paņēmienus, kā uzzināt vairāku skaitļu lielāko 
kopīgo dalītāju.

98. Pirmais paņēmiens: doto skaitļu sadalīšana pirmreizi
nātājos.

Piemēram, jāuzzina lielākais kopīgais dalītājs skaitļiem 180 un 
126. Dotos skaitļus sadalām pirmreizinātājos:

180 =  2 • 2 • 3 * 3 • 5, 126 =  2 • 3 • 3 • 7.

Salīdzinot šo divu skaitļu reizinātājus, redzam, ka tiem ir ko
pīgi reizinātāji: 2, 3, 3. Katrs kopīgais reizinātājs ir arī skaitļu 
180 un 126 kopīgais dalītājs. Lai dabūtu saliktos kopīgos dalītajus, 
kopīgos reizinātājus vajag sareizināt pa divi un pa trīs. Lielāko 
kopīgo dalītāju dabūjam, ja sareizinām visus kopīgos reizinātājus:

2 - 3 * 3 = 1 8 .
Jāuzzina trim skaitļiem 210, 1260 un 245 lielākais kopīgais 

dalītājs. Skaitļus sadalām pirmreizinātājos:
210 2 1260 2 245 5
105 3 630 2 49 7
35 5 315 3 7 7
7 7 105 3 1

V 35 5
7 7
1

Redzam, ka šo skaitļu lielākais kopīgais dalītājs ir kopīgo reizi
nātāju 5 un 7 reizinājums, t. i., 35.

55



Tapat varam uzzināt lielāko kopīgo dalītaju četriem, pieciem 
un vairākiem dotajiem skaitļiem.

Kārtula. Lai uzzinātu vairāku skaitļu lielāko kopīgo dalītāju, 
dotos skaitļus sadala pirmreizinātājos un sareizina tos reizinātā
jus, kas visiem skaitļiem ir kopīgi.

P i e z ī m e .  Ja skaitļu sadalījumā kāds pirmreizinātājs atkār
tojas visos skaitļos vairākreiz, tad tikpat reižu tas jāņem arī lie
lākajā kopīgajā dalītājā.

Ar 92. § doto pakāpes apzīmējumu pirmā piemērā sadalīšanu 
pirmreizinātājos varam uzrakstīt tā:

180 =  22 • 32 • 5, 126 =  2 * 32 * 7;

doto skaitļu reizinātāji 5 un 7 neietilpst lielākajā »kopīgajā dalītājā, 
tāpēc ka pirmreizinātāja 5 nav otrajā skaitlī un 7 nav pirmajā 
skaitlī. Reizinātājs 2 ietilpst 1 reizi, jo otrā skaitļa sadalījumā tas 
ietilpst tikai 1 reizi. Reizinātājs 3 ietilpst lielākajā kopīgajā dalī
tājā 2 reizes (t. i., otrajā pakāpē), tāpēc ka abos dotajos skaitļos 
tas ietilpst otrajā pakāpē; tātad šo skaitļu lielākais kopīgais dalī
tājs ir

2 • 32 =  18.
Ņemot to vērā, iepriekš minēto kārtulu var izteikt arī tā: lai 

uzzinātu vairāku skaitļu lielāko kopīgo dalītāju, dotos skaitļus sa
dala pirmreizinātājos, sareizina to dažādo pirmreizinātāju pakāpes, 
kuri ietilpst visos dotajos skaitļos, ņemot katru no šiem pirmreizi- 
nātājiem ar vismazāko kāpinātāju, kāds tam ir dotajos skaitļos.

Piemērs: skaitļu
9000 =  23 • 32 • 53 un 1350 =  2 • 33 * 52 

lielākais kopīgais dalītājs ir vienāds ar 2 • 32 • 52 =  450.
99. Otrais paņēmiens: pakāpeniskā dalīšana.
Vispirms noskaidrosim, kā ar šo paņēmienu uzzināt lielāko 

kopīgo dalītāju tikai diviem skaitļiem, pēc tam trim, četriem un 
vairākiem skaitļiem.

Sā paņēmiena pamatā ir divi izteikumi:
1. Ja no diviem dotajiem skaitļiem lielākais skaitlis dalās ar 

mazāko, tad mazākais ir šo skaitļu lielākais kopīgais dalītājs.

Piemēram, doti divi skaitļi 54 un 18; lielākais dalās ar ma
zāko. Tā kā 54 dalās ar 18 un 18 dalās ar 18, tad 18 ir skaitļu
54 un 18 kopīgais dalītājs. Sis dalītājs tai pašā laikā ir ari lielā
kais, jo 18 nevar dalīties ar skaitli, kas ir lielāks par 18.

2 . Ja lielākais dotais skaitlis nedalās ar mazāko, tad šo skaitļu 
lielākais kopīgais dalītājs ir vienāds ar divu citu skaitļu lielāko 
kopīgo dalītāju, proti: ar mazākā dotā skaitļa un atlikuma, ko 
dabū, ja lielāko skaitli dala ar mazāko.

Piemēram, doti divi skaitļi: 85 un 30; lielākais nedalās ar
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mazāko. Izdalot pirmo ar otro, dabūjam: 85 : 30 =  2 (atlikums 25); 
tad skaitļu 85 un 30 lielākais kopīgais dalītājs ir arī skaitļu 30 
un 25 lielākais kopīgais dalītājs (5).

No dalīšanā dabūtā rezultātā izriet:
85 =  30 • 2 -ļ— 25; tāpēc 25 =  85 — 30 • 2.

Zinot sumas un starpības īpašības (82. §), no šīm vienādībām 
varam secināt:

1) katrs skaitļu 30 un 25 kopīgais dalītājs ir arī skaitļa 85 dalī
tājs;

2) katrs skaitļu 85 un 30 kopīgais dalītajs ir arī atlikuma 25 
dalītājs.

Tātad ir 2 pāri skaitļu:

85 un 30, 30 un 25,
kuru kopīgajiem dalītājiem jābūt vieniem un tiem pašiem; tāpēc 
arī to lielākajam kopīgajam dalītājam jābūt vienammn tam pašam.

Apskatīsim, kā šos izteikumus var izlietot, lai uzzinātu divu 
skaitļu lielāko kopīgo dalītāju.

Jāuzzina lielākais kopīgais dalītājs skaitļiem 391 un 299
391 1299 
299 1 

299 |_92 
276 3 

92 |_23 
92 4 

0

Dalām 391 ar 299, lai uzzinātu, vai 299 nav lielākais kopīgais 
dalītājs (1. izteikums). Redzam, ka 391 nedalās ar 299 (dabūjam 
atlikumu 92); tāpēc 299 nav lielākais kopīgais dalītājs. Ņemot 
vērā otro izteikumu, sakām, ka skaitļu 391 un 299 lielākais kopī
gais dalītājs ir 'arī mazāko skaitļu, proti, 299 un 92, lielākais kopī
gais dalītājs. Lai uzzinātu šo dalītāju, 299 dalām ar 92, jo var
būt šo skaitļu lielākais kopīgais dalītājs ir 92 (1. izteikums). 
Redzam tomēr, ka 92 nav lielākais kopīgais dalītājs (dabūjam 
atlikumā 23).

Ievērojot atkal otro izteikumu, sakām, ka skaitļu 299 un 92 
lielākais kopīgais dalītājs ir arī mazāko skaitļu, proti, skaitļu 92 
un 23, lielākais kopīgais dalītājs. Lai to uzzinātu, 92 dalām ar 23. 
Redzam, ka 23 ir skaitļu pāra 92 un 23 lielākais kopīgais dalītājs, 
tātad arī skaitļu pāra 299 un 92 un ari doto skaitļu pāra 391 
un 299.

Kārtula. Lai uzzinātu divu skaitļu lielāko kopīgo dalītāju, lie
lāko skaitli dala ar mazāko, tad mazāko ar pirmo atlikuma pirmo 
atlikumu ar otro atlikumu, otro ar trešo utt., kamēr atlikumā dabū 
nulli. Pēdējais dalītājs ir doto skaitļu lielākais kopīgais dalītājs.
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100. Otrā paņēmiena lietošana, ja doti trīs un vairāki skaitļi.
Jāuzzina lielākais kopīgais dalītājs trim skaitļiem 78, 130 un 

195. Vispirms uzzinām lielāko kopīgo dalītāju diviem skaitļiem, 
piemēram, 78 un 130:

130 [78 
78 1 

78 [52  
52 1 

52 126 
52 2 

0

Šo skaitļu lielākais kopīgais dalītājs ir 26.
Tālāk uzzinām lielāko kopīgo dalītāju skaitlim 26 un dotajam 

trešajam skaitlim 195:
195 [26 
182 7 

26 [_L3 
26 2

0

Dabūtais skaitlis 13 ir visu triju skaitļu lielākais kopīgais dalītājs.
Lai paskaidrotu, kāpēc tas tā ir, iedomājamies, ka dotie skaitļi 

sadalīti pirmreizinātājos un ka lielāko kopīgo dalītāju uzzinām, 
lietojot pirmo paņēmienu. Tad skaitlis 26, būdams skaitļu 130 un 
78 lielākais kopīgais dalītājs, satur sevī visus tos pirmreizinātā- 
jus, kas kopīgi šiem skaitļiem. Un skaitlis 13, būdams skaitļu 26 
un 195 lielākais kopīgais dalītājs, satur sevī visus pirmreizinātājus, 
kas kopīgi šiem skaitļiem. Tātad skaitlis 13 satur sevī visus 
pirmreizinātājus, kas kopīgi visiem skaitļiem 130, 78 un 195; tāpēc
13 ir šo skaitļu lielākais dalītājs.

Ja bez minētiem trim skaitļiem būtu dots vēl ceturtais skaitlis, 
tad tāpat varētu uzzināt lielāko kopīgo dalītāju skaitlim 13 un 
ceturtajam skaitlim.

Kārtula. Lai uzzinātu ar pakāpenisko dalīšanu lielāko kopīgo 
dalītāju trim un vairākiem skaitļiem, vispirms uzzina lielāko ko
pīgo dalītāju diviem skaitļiem, tad uzzina lielāko kopīgo dalītāju 
atrastajam dalītājam un trešajam skaitlim, tālāk uzzina lielāko 
kopīgo dalītāju pēdējam dalītājam un ceturtajam skaitlim utt.

V. VAIRĀKU SKAITĻU MAZĀKAIS KOPĪGAIS 
DALĀMAIS.

101. Kas ir mazākais kopīgais dalāmais. Par vairāku doto 
skaitļu mazāko kopīgo dalāmo sauc mazāko skaitli, kas dalās ar 
katru doto skaitli.

Piemēram, triju skaitļu 6, 15 un 20 mazākais kopīgais daļā-



mais ir 60, jo neviens skaitlis, kas ir mazāks par 60, nedalās ar 6, 
ar 15 un ar 20, bet 60 dalās ar šiem skaitļiem.

Parādīsim divus paņēmienus, kā uzzināt mazāko kopīgo dalāmo 
vairākiem skaitļiem.

102. Pirmais paņēmiens: sadalot dotos skaitļus pirmreizinā- 
tājos.

Jāuzzina mazākais kopīgais dalāmais skaitļiem 100, 40 un 35. 
Dotos skaitļus sadalām pirmreizinātājos:

100 =  2-2.« 5-5;  40 =  2 • 2 • 2 • 5; 35 =  5-7.

Lai kāds skaitlis dalītos ar 100, ar 40 un ar 35* nepieciešams 
un pietiekams, lai šai skaitlī būtu visi tie pirmreizinātāji, kas ir 
dotajos skaitļos Ņemam visus skaitļa 100 reizinātājus un pierak
stām tiem no 40 tos reizinātājus, kuru nav 100 sadalījumā. Dabū
jam reizinājumu 2 • 2 • 5 • 5 • 2, kas dalās ar 100 un 40. Šim rei
zinājumam pierakstām no skaitļa 35 tos reizinātājus, kādu reizi
nājumā trūkst. Tad dabūjam reizinājumu

2 - 2 * 5 * 5 - 2 * 7  =  1-400,

kas dalās ar 100, ar 40 un ar 35. Sis skaitlis ir doto skaitļu ma
zākais kopīgais dalāmais, jo, atmetot šai reizinājumā kaut vienu 
reizinātāju, dabūjam skaitli, kas nedalās ar kādu no dotajiem 
skaitļiem.

Jāievēro tas, ka apskatītajā piemērā, pierakstot skaitļa 100 
pirmreizinātājiem tajā trūkstošos reizinātājus no skaitļa 40, pie
rakstījām reizinātāju 2. Lai gan skaitļa 100 pirmreizinātājos ir 
skaitlis 2, bet tur šis reizinātājs atkārtojas 2 reizes, kamēr skaitļa 
40 sadalījumā tas atkārtojas 3 reizes; tāpēc skaitļa 100 sadalīju
mam tas jāpieraksta kā «trūkstošs».

Kārtula. Lai uzzinātu mazāko kopīgo dalāmo vairākiem skait
ļiem» visus dotos skaitļus sadala pirmreizinātājos; ņem viena 
skaitļa visus pirmreizinātājos un pieraksta tiem trūkstošos pirm- 
reizinātājus no otrā skaitļa; šim reizinājumam pieraksta trūksto
šos pirmreizinātājos no trešā skaitļa utt. līdz pēdējam skaitlim. 
Dabūtais reizinājums ir doto skaitļu mazākais kopīgais dalāmais.

Ar pakāpes apzīmējumu (92. §j doto skaitļu sadalīšanu pirm
reizinātājos šai piemērā varam uzrakstīt tā:

100 =  * 52; 40 =  23 • 5; 35 =  5*7.

Saprotams, ka doto skaitļu mazākajā kopīgajā dalāmā jābūt - 
reizinātājiem 2, 5 un 7; reizinātājam 2 jābūt trešajā pakāpē, jo 
skaitlis, kam reizinātājs 2 būtu mazākā pakāpē, ar 40 nedalītos. 
Skaitlim 5 jābūt otrajā pakāpē, jo citādi dabūtais skaitlis neda
lītos ar 100; un, beidzot, reizinātāju 7 pietiek ņemt pirmajā pa
kāpē. Tātad meklējamais mazākais kopīgais dalāmais ir

2 3 .  5 2 * 7  =  1400 .
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Minēto kārtulu var izteikt ari tā: lai uzzinātu mazāko kopīgo 
dalāmo vairākiem skaitļiem, dotos skaitļus sadala pirmreizinātājos 
un sastāda visu dotajos skaitļos ietilpstošo dažādo pirmreizinātāju 
pakāpju reizinājumu, ņemot katru reizinātāju ar augstāko kāpinā
tāju, kāds ir skaitļu sadalījumā.

103. Daži sevišķie gadījumi. Divos gadījumos ir ļoti vienkārši 
uzzināt mazāko kopīgo dalāmo.

Pirmais gadījums, kad nevienam doto skaitļu pārim nav kopīgo 
dalītāju. Piemēram, doti trīs skaitļi: 20, 49, 33; nevienam šo skaitļu 
pārim, kā tas redzams sadalījumos

20 =  2 - 2 - 5 ;  49 =  7-7;  33 =  3-11,

nav kopīgu reizinātāju. Saskaņā ar vispārīgo kārtulu visi dotie 
skaitļi jāsareizina:

2 - 2 - 5 - 7 • 7 - 3 - 11 =  20 • 49 - 33 =  32340.

Tāpat tas jādara tai gadījumā, ja uzzinām mazāko kopīgo da
lāmo savstarpējiem pirmskaitļiem; piemēram, mazākais kopīgais 
dalāmais skaitļiem 3, 7 un 11 ir 3 - 7 - 1 1 = 2 3 1 .

Otrais gadījums, kad lielākais no dotajiem skaitļiem dalās ar 
visiem pārējiem skaitļiem. Tad lielākais skaitlis ir mazākais kopī
gais dalāmais. Piemēram, doti četri skaitļi: 5, 12, 15 un 60; skait
lis 60 dalās ar 5, ar 12 un ar 15; tā kā 60 dalās arī pats ar sevir 
tad tas būs mazākais kopīgais dalāmais/

104. Otrais paņēmiens: uzzinot lielāko kopīgo dalītāju.
Piemēram, jāuzzina mazākais kopīgais dalāmais skaitļiem 336 

un 1260. Sadalot šos skaitļus pirmreizinātājos, dabūjam: 336 =  
=  24 • 3 - 7 un 1260 =  22 • 32 - 5 - 7. Doto skaitļu reizinājums ir:

336- 1260 = ( 2 4 * 3 - 7) * (22 - 32 - 5 * 7). (1)

Atcerēsimies tagad, kā sastāda divu doto skaitļu lielāko kopīgo 
dalītāju un mazāko kopīgo dalāmo. Viens un tas pats pirmskaitlis, 
kas sastopams katra dotā skaitļa sadalījumā pirmreizinātājos, 
ieiet lielākajā kopīgajā dalītājā ar mazāko pakāpi, bet mazākajā 
kopīgajā dalāmā — ar lielāko no tām pakāpēm, kādas tam ir doto 
skaitļu sadalījumos.

Tātad lielākajā kopīgajā dalītājā būs 22, bet mazākajā kopī
gajā dalāmā 24; lielākajā kopīgajā dalītājā būs 3, bet mazākajā 
kopīgajā dalāmā 32; reizinātājs 5 ir tikai vienā skaitlī, tāpēc tas 
būs tikai mazākajā kopīgajā dalāmā, bet lielākajā kopīgajā dalī
tājā tā nebūs. Reizinātājs 7, kas katrā skaitlī ir ar kāpinātāju 1, 
būs ar šo kāpinātāju kā lielākajā kopīgajā dalītājā, tā arī mazā
kajā kopīgajā dalāmā.

Tātad doto skaitļu lielākais kopīgais dalītājs ir 22 - 3 • 7 =  84, 
bet mazākais kopīgais dalāmais 24 • 32 • 5 * 7 =  5040. Redzam, ka
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visi doto skaitļu reizinātāji, kas atrodas vienādības ( 1) labajā 
pusē,_ ir tā sakārtojušies, ka daļa to atrodas lielākajā kopīgajā 
dalītaja, bet visi pārējie ir mazākajā kopīgajā dalāmā. Tāpēc doto 
skaitļu reizinājums 336 • 1260 ir vienāds ar lielākā kopīgā dalītāja 
84 un mazākā kopīgā dalāmā 5040 reizinājumu. No šejienes izriet:

Kārtula. Divu skaitļu mazāko kopīgo dalāmo uzzina, ja šo 
skaitļu reizinājumu dala ar to lielāko kopīgo dalītāju.

Ja to ievērojam, tad mazāko kopīgo dalāmo varam uzzināt, arī 
nesadalot dotos skaitļus pirmreizinātājos; tiešām, jāuzzina ar pa
kāpenisku dalīšanu lielākais kopīgais dalītājs. Kad uzzināts lielā
kais kopīgais dalītājs, ļoti viegli varam atrast mazāko kopīgo da
lāmo dotajiem skaitļiem, pielietojot tikko minēto kārtulu.

105. Gadījums, ja ir trīs un vairāki skaitļi. Jāuzzina mazākais 
kopīgais dalāmais trim skaitļiem: 336, 1260 un 350. Vispirms uz
zinām mazāko kopīgo dalāmo skaitļiem 336 un 1260; tas ir 5040, 
kā tas redzams 104. §. Tad uzzinām mazāko kopīgo dalāmo skait
ļiem 5040 un 350. So skaitļu lielāko kopīgo dalītāju viegli uzzināt 
(ar pakāpenisko dalīšanu); tas ir 70. Tātad skaitļu 5040 un 350 
mazākais kopīgais dalāmais saskaņā ar 104. § kārtulu ir:

5040 • 350
70

Sis skaitlis ir triju doto skaitļu mazākais kopīgais dalāmais.
Tāpat varam uzzināt mazāko kopīgo dalāmo četriem, pieciem 

un vairākiem skaitļiem.
Kārtula. Lai uzzinātu mazāko kopīgo dalāmo trim un vairākiem 

skaitļiem, vispirms uzzina mazāko kopīgo dalāmo diviem skait
ļiem, pēc tam uzzina mazāko kopīgo dalāmo atrastajam mazāka
jam kopīgajam dalāmam un kādam trešajam skaitlim, tad — ma
zāko kopīgo dalāmo šim dalāmam un ceturtajam dotajam skait
lim utt.



III NODAĻA.

LIELUMU MĒRĪŠANA. METRISKĀ MĒRU  
SISTĒMA.

106. ievads. Līdz šim apskatījām tikai veselos skaitļus. Veselo 
skaitļu lietošanas vēsturiskais pamats bija vispirms skaitīšanas 
vajadzība; šo vajadzību veselie skaitļi pilnīgi arī apmierina. Bet 
cilvēka darbība jau sirmā senatnē radīja vajadzības, ko veselie 
skaitļi vien nevarēja apmierināt. Radās vajadzība pēc jauniem 
skait iem, un aritmētikai bija jāpētī šo skaitļu īpašības un darbī
bas ar tiem.

Viens no galveniem cilvēka prakses veidiem, kas izvirzīja ne
pieciešamību apskatīt plašākas skaitļu kategorijas, bija lielumu 
mērīšana. Tāpēc, pirms sākam šo skaitļu pētīšanu, ir jāiepazīstas 
ar jautājumu par lielumu mērīšanu un kādi ir ievērojamākie 
jēdzieni, kas saistīti ar šo procesu.

107. Lielumu mērīšana. Piemēram, mums jādabū noteikts 
priekšstats par kādas istabas garumu. Tad istabas garumu mērī
jam ar citu kādu garumu, kas labi zināms, piemēram, ar metru. 
Metru atliekam istabas garumā tikreiz, cik iespējams. Ja to varam 
istabas garumā atlikt 10 reižu bez atlikuma, tad tās garums ir 
10 metru. Tāpat, ja mērījam kāda priekšmeta svaru, tad ņemam 
citu svaru, kas labi pazīstams, piemēram, gramu, un uzzinām (no
sverot uz svariem), cik reižu grama svars ietilpst mērījamā svarā. 
Pieņemam, ka grams ietilpst 5 reizes; tad priekšmeta svars ir
5 grami.

Zināmo lielumu, ar ko mērī citus tā paša veida lielumus, sauc 
par šā veida lielumu mēra vienību. Tā, piemēram, metrs ir gamma 
mēra vienība, grams ir svara mēra vienība utt.

Katra veida lielumiem parasti izvēlas vairākas mēru vienī
bas — vienas lielākas, otras mazākas. Piemēram, svara noteik
šanai bez grama lieto vēl kilogramu, tonnu, miligramu u. tml.

Izmērīt kādu lielumu nozimē — uzzināt, cik reižu šai lielumā 
ietilpst tāda paša veida lielums, kas pieņemts par mēra vienību.

108. Mēri. Katrā valstī valdība nosaka ‘galveno lielumu mēru 
vienības. Izgatavo parauga mēru vienības: parauga metru, pa
rauga kilogramu u. tml., pēc kuriem gatavo mēru vienības, ko lieto 
ikdienas dzīvē. Mēru vienības, ko lieto praksē, sauc par mērieņf.

Mēri ir vienveida, ja ar tiem mērī viena veida lielumus. Pie
mēram, grams un kilograms ir vienveida mēri, jo ar tiem mēri 
svaru.

Divu vienveida mēru attiecība ir skaitlis, kas rāda, cik reižu
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mazakais mers ietilpst lielakaja. Piemeram, metra attiecība pret 
centimetru ir skaitlis 100.

109. Metriskā mēru sistēma. Tagad mēs lietojam metriska 
mēru sistēmu, ko lieto arī daudzās citās zemēs.

Garuma mēra vienība šai sistēmā ir metrs.
Par starptautisko metra, prototipu Pirmā ģenerālā mēru vn 

svaru konference 1889. gadā apstiprināja platina-iridija mēru, kas 
glabājas Starptautisko mēru un svaru birojā Sevrā (Francijā),

Padomju Savienībā metra prototips ir starptautiskā platina- 
iridija metra kopija, kuras zīme ir Nr. 28 un kura glabājas Vis
savienības metroloģijas un standartizacijas institūtā Ļeņingradā.

Metrs ir sadalīts 10 vienādās daļās, desmitā daļa metra atkai 
10 vienādās daļās, simtā daļa metra savukārt vēl 10 vienādās da
lās utt. Tāpat lieto ari mērus, kuros ir 10 metru, 100 metru utt.

Lai dabūtu nosaukumus decimālajiem metra mēru iedalījumiem^ 
vārdam «metrs» pievieno latiņu vārdus «deci» (desmitās daļas ap
zīmēšanai), «centi» (simtās), «mili» (tūkstošās). Piemēram, deci
metrs nozīmē vienu desmito daļu metra, centimetrs — vienu simto 
daļu metra, milimetrs — vienu tūkstošo daļu metra.

mm liLtMl M M

10!
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1. zīm.

1. zīmējumā redzams 1 decimetrs, kas sadalīts centimetros un 
milimetros (dabiskā lielumā).

Mērus, kas lielāki par metru, apzīmē ar grieķu vārdiem: 
deka ( 10), hekto ( 100), kilo ( 1000); piemēram, dekametrs nozīmē
10 metru, hektometrs — 100 metru, kilometrs — 1000 metru.

Metrisko mēru nosaukumus pieņemts saīsināti apzīmēt tā:
metrs m centimetrs cm kilometrs km
decimetrs dm milimetrs mm

Laukumu mērīšanai lieto kvadratmērus: kvadrātmetru, t. i.r 
kvadrata laukumu, kura malas garums ir 1 m, kvadratdekametru 
u. tml. Katrs tāds mērs satur sevī 100 nākošās zemākās šķiras 
mēra vienību. Piemēram, kvadratdecimetrā ir 100 kvadrātcenti
metru.

Tīrumu laukumu mērīšanai lieto arus (a) un hektārus (ha). 
Ars ir kvadratdekametrs; hektārs ir vienāds ar 100 āriem, tātad 
tas ir kvadrathektometrs.

Tilpuma mērīšanai lieto kubikmērus: kubikmetru, t. i., tāda 
kuba tilpumu, kura katras šķautnes garums ir 1 m, kubik- 
decimetru utt.
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Katrs tāds mērs satur sevi 1000 nākošās zemākās šķiras mēra 
vienību. Piemēram, kubikmetrā ir 1000 kubikdecimetru.

Svara mēra vienība ir grams (g). Grams apmēram vienāds 
ar viena kubikcentimetra destilēta ūdens svaru, ja ūdens tempera
tūra ir 4° Celsija (vai 3,2° Reomira). Gramu sadala decigramos, 
centigramos un miligramos. Svara mēru vienības, kas lielākas par 
gramu, ir: dekagrams, hektograms un kilograms (ko bieži saīsina 
par «kilo»; apzīmē kg).

Lieto vēl tonnu, kas vienāda ar 1000 kilogramiem, un centneru, 
kurš vienāds ar 100 kilogramiem.

Šķidrumu un beramu vielu mērīšanai lieto litru (1).
Litrs ir tilpums, kas apmēram vienāds ar vienu kubikdecimetru. 

Precizāk: litrs ir viena kilograma ūdens tilpums, ja ūdens blīvums 
vislielākais, pastāvot normālām atmosfēras spiedienam. Lieto arī 
hektolitru, kas vienāds ar 100 litriem.

Lieto arī decilitru, centilitru, dekalitru un kilolitru.
110. Metriskās mēru sistēmas priekšrocības. Metriskajai mēru 

sistēmai ir trīs ievērojamas priekšrocības: 1) dažāda lieluma mēri 
atrodas vienkāršās attiecībās ar pamatmēru metru; 2 ) attiecība 
starp blakus šķiru mēriem ir viena un tā pati visiem lielumiem 
un šķirām (izņemot, protams, laukumus un tilpumus); 3) šī attie
cība ir vienāda ar mūsu skaitīšanas sistēmas pamatu, un tāpēc 
darbības ar nosauktiem skaitļiem ir ievērojami vienkāršākas.

111 . Laika mēri. Ir divi laika pamatmēri: diennakts un gads. 
Diennakts ir (apmēram) tas laiks, kurā Zeme apgriežas ap savu 
asi; šo laiku iedala 24 stundās, kuras skaita vai nu no 1 līdz 24, 
vai no 1 līdz 12 un atkal no 1 līdz 12. Par diennakts vai dienas 
sākumu skaita pusnakti. Tagad praksē ir pieņemts uz dzelzceļiem, 
pastā, telegrāfā un radiopārraidēs skaitīt stundas no 0 līdz 24 (lai 
nebūtu jāsaka liekie vārdi: «pēc pusdienas», «pēc pusnakts»).

Piemēram, «pīkst. 2 dienā» vietā saka «pīkst. 14»; «pīkst.
7 vakarā» vietā saka «pīkst. 19». Diennakti iedala tā:

diennakts= 24 stundām, 
stunda =  60 minūtēm, 
minūte =  60 sekundēm.

Gads ir (apmēram) tas laiks, kurā Zeme apceļo ap Sauli. 
Pieņemts katrā no trim gadiem, kas seko viens otram, skaitīt pa 
365 dienām, bet nākamajā ceturtajā gadā — 366 dienas. Gadu, 
kurā ir 366 dienas, sauc par garo gadu, bet gadus, kuros ir pa 
365 dienām — par parastajiem  gadiem. Ceturtajam gadam pie
liek vienu lieku dienu šāda iemesla dēļ. Laiks, kurā Zeme apceļo 
ap Sauli, ietver sevī ne tikvien 365 dienas, bet 365 dienas un
6 stundas (apmēram). Tātad parastais gads ir īsāks nekā īstais 
gads par 6 stundām, bet 4 parastie gadi ir īsāki nekā 4 īstie gadi 
par 24 stundām, t. i., par vienu diennakti. Tāpēc katram ceturtajam 
gadam pieliek vienu dienu (29. februāris). Par gariem gadiem
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uzskata tos gadus, kuru skaitļi dalās ar 4 bez atlikuma (piemē
ram, 1936., 1940. utt.).

Gadu sadala 12 nevienādās daļās — mēnešos. Mēnešu nosau
kumi pēc kārtas ir: janvaris (31 diena), februāris (28 vai 29 die
nas), marts (31), aprilis (30), maijs (31), jūnijs (30), jūlijs (31), 
augusts (31), septembris (30), oktobris (31), novembris (30) un 
decembris (31).

Gadu skaitīšanu, kur 3 gados skaita pa 365 dienām katrā, bet 
ceturtajā 366 dienas, noteica Romas diktators Jūlijs Cezars 
(46. gadā pirms mūsu eras), un tāpēc to sauc par Jūlija gadu 
skaitīšanu jeb veco stilu. So gadu skaitīšanu lietoja ari Krievijā 
līdz Lielajai Oktobra sociālistiskai revolūcijai, kad to apmainīja 
ar starptautisko jauno stilu jeb gregorisko gadu skaitīšanu (no
saukta Romas pāvesta Gregora XIII vārdā, kas šo skaitīšanu sāka 
lietot 1582. gadā). Pēc jaunā stila gadu skaitīšana XX gadsimtā 
ir par 13 dienām priekšā vecajam stilam. Piemēram, ja pēc vecā 
stila ir 10. decembris, tad pēc jaunā stila skaita 23. decembri. Tā
tad, lai no jaunā stila pārietu uz veco, vajag no jaunā stila 
datuma atņemt 13 dienu. Piemēram, ja mums bija 1936. g. 
5. marts, pēc vecā stila tas bija tā paša gada 21. februāris, jo bez 
5 marta dienām jāatņem vēl 8 dienas februārī; bet 1936. gadā 
februara mēnesī bija 29 dienas. -

112. Gregoriskās gadu skaitīšanas pamats. Laiku, kas paiet no viena 
pavasara sākuma līdz otra pavasara sākumam, sauc par S a u l e s  jeb t r o 
p i s k o  g  a d_u; laiku, ko skaita par gadu pēc kalendara, sauc par k a l e n d a r a  
g a d u .  Tā kā gadalaiki ir atkarīgi no Zemes stāvokļa pret Sauli, tad Saules 
gads ir tāds laika sprīdis, kurā norit visi gadalaiki. Tāpēc vēlams, lai kalendara 
gads iespējami sakristu ar Saules gadu; tikai tādā gadījumā gadalaiki dažādās 
epochās būs vienos un tajos pašos mēnešos. Gadu skaitīšana, ko noteica Jūlijs 
Cezars, pilnīgi to nesasniedza. Pēc šās gadu skaitīšanas kalendara gadā ir 
365 dienas un 6 stundas, bet Saules gadā (apmēram) ir 365 dienas 5 stundas 
48 minūtes 48 sekundes. Tātad Jūlija skaitīšanas gads ir garāks nekā Saules 
gads par (apmēram) 11 minūtēm un 12 sekundēm, kas 400 gados sastāda 
ap 3 dienas.

Jūlija gadu skaitīšanu pirmoreiz izlaboja pāvests Gregors XIII 1582. gadā.  
Tai laikā, kalendara gads atpalika no Saules gada par 10 dienām. Ja, piemē
ram, skaitīja 1. septembri, tad pēc Saules gada vajadzēja skaitīt 11. septembri. 
Lai kalendara gadu pieskaņotu Saules gadam, Gregors ieteica 1582. gadā
5. oktobri skaitīt par 15. oktobri. Lai uz priekšu novērstu tādu atpalikšanu, 
tad noteica, ka turpmāk katri 400 kalendara gadi jāsaīsina par 3 dienām. Šī 
saīsināšana izdarāma tā: ja Jūlija gadu skaitīšanā visus tos gadus, kuru 
numuri ir pilni simti, skaita par garajiem gadiem, piemēram, 1600, 1700 u. c. ir 
garie gadi, kuriem 366 dienas, tad Gregors ieteica tādus gadus skaitīt par 
parastajiem gadiem, izņemot tos, kuriem simtu skaitlis dalās ar 4. Tāpēc 
gregoriskā gadu skaitīšanā 1600. gads ir garais (16 dalās ar 4), bet 1700., 
1800. un 1900. g. ir parastais, kamēr Jūlija gadu skaitīšanā visi šie 4 gadi 
ir garie. Taļdā kārtā katri 400 gadi saīsinās par 3 dienām. Gadu skaitīšanu, 
ko noteica Gtregors XIII, sauc par g  r e g  o r i s k o gadu skaitīšanu, un tā tagad  
pieņemta gandrīz visā Eiropā. Gregorisko skaitīšanu sauc par j a u n o  s t i l u ,  
bet’ Jūlija — par v e c o  s t i l u .  Tā kā 1582. gadā jaunais stils bija par 
10 dienām priekšā vecajam stilam un pēc tam starpība palielinajas vēl par
3 dienām (1700., 1800., 1900. g .),  tad tagad vecais stils ir atpalicis no jaunā 
stila par 13 dienām.
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113. Nosaukti skaitļi. Veselu skaitli kopā ar to vienību nosau
kumu, kuru skaitu izteic dotais skaitlis, sauc par nosauktu skaitli. 
Piemēram, 5 zīmuļi, 3 metri, 37 grami ir nosaukti skaitļi. Ja vie
nības, kuru skaitu izteic dotais skaitlis, nav nosauktas, tad tas ir 
nenosaukts skaitlis, piemēram, 5, 3, 37 ir nenosaukti skaitļi.

Vārdam «nosaukts skaitlis» dažreiz ir plašāka nozīme. Piemē
ram, mērījot kāda ķermeņa svaru, uzzina, ka tas sver 3 kg un vēl 
350 g; tad šā ķermeņa svaru, ko raksta

3 kg 350 g,
arī sauc par nosauktu skaitli (lai gan še ir divi dažādi skaitļi un 
divi dažādi mēri). Tāpat par nosauktu skaitli sauc 12 m 47 cm.

Nosauktu skaitli sauc par vienkāršu, ja tas izteic tikai viena 
nosaukuma vienību skaitu, piemēram, 3 kg.

Nosauktu skaitli sauc par saliktu, ja tas izteic dažādu nosau
kumu vienību skaitu, piemēram, 3 kg 350 g.

Ja divi nosaukti skaitļi izteic vienu un to pašu lielumu, tad tie 
ir vienādi. Piemēram, salikts nosaukts skaitlis 2 km 25 m ir vie
nāds ar vienkāršu nosauktu skaitli 2025 m, jo abi šie skaitļi izteic 
vienu un to pašu garumu.

Nosaukta skaitļa pārveidošanu kaut kādās vienas zemākas šķi
ras mēra vienībās sauc par sasmalcināšanu, bet pretējo darbību, 
ar kuru nosauktu skaitli pārveido augstāku šķiru mēru vienībās, 
sauc par pārvēršanu. Piemēram, 2 km 25 m pārveidošana 2025 m 
ir sasmalcināšana, bet pretējā darbība, t. i., 2025 m pārveidošana
2 km 25 m, ir pārvēršana.

114. Kāpēc lielumu mērīšanā vajadzīgi jauni skaitļi.
Ja grib skaitīt, cik galdu klasē vai cik koku dārzā, tad arvien 

var atrast veselu skaitli, kas izteiks atbildi uz šo jautājumu. Tāpēc 
priekšmetu skaitīšanai citi skaitļi nav vajadzīgi kā tikai veseli.

Bet, ja grib izmērīt, piemēram, istabas garumu, tad uzzina, 
cikreiz izvēlētā garuma mēra vienība, piemēram, metrs, ietilpst 
šai garumā. Te var gadīties tā, ka metrs ietilpst, piemēram, 5 rei
zes un paliek vēl neizmērīta garuma daļa, kurā metru vairs ne
var atlikt, jo tā ir mazāka par metru. Tas nozīmē, ka mērījamais 
garums satur sevī mēra vienību (metru) vairāk nekā 5 reizes un 
mazāk nekā 6 reizes. Tātad neviens vesels skaitlis nevar noderēt 
par atbildi uz jautājumu, cik metru ir mērījamā garumā (tāpēc, 
ka nav vesela skaitļa, kas lielāks par 5 un mazāks par 6). Ja to
mēr grib dabūt atbildi, kas būtu izteikta ar kaut kādu skaitli, tad 
jāpaplašina pētījamo skaitļu apjoms, t. i., jāņem bez veseliem skait
ļiem vēl citi, jauni skaitļi, ar kuriem iepazīsimies nākamajā nodaļā.



IV NODALA.

PARASTIE (VIENKĀRŠIE) DAĻSKAITĻI.

I. PAMATJĒDZIENI.

115. Vienības daļas. Mums jau nācās sastapties ar tādām 
mērīšanas vienībām, kas sadalītas vienādās daļās. Piemēram, 1 m 
ir sadalīts 100 cm; diennakts sadalīta 24 stundās.

Centimetrs ir simtā daļa metra; tāpat stunda ir divdesmit 
ceturtā daļa diennakts. Milimetrs ir tūkstošā dala metra. Diennakts 
ir trīs simti sešdesmit piektā daļa parastā (nevis garā) gada. 
Grams ir tūkstošā daļa kilograma, minūte ir sešdesmitā daļa 
stundas.

Vienu otro daļu saīsināti sauc par pusi, trešo daļu — par treš
daļu, ceturto daļu — par ceturtdaļu.

116. Daļskaitlis. Vienu daļu vai vairāku vienādu vienības daļu 
kopumu sauc par daļskaitli.

Piemēram, 1 desmitā, 3 piektdaļas, 12 septītdaļas ir daļskaitļi.
Vesels skaitlis kopā ar daļskaitli ir jaukts skaitlis; piemēram, 

3 veseli un 7 astotdaļas (t. i., 3 veselas vienības, kam pieliktas 
vēl 7 astotdaļas vienības).

117. Daļskaitļa rakstība. Daļskaitli pieņemts rakstīt tā: raksta 
skaitli, kas rāda, cik vienādu daļu ir daļskaitlī; zem tā pavelk 
svītru; ļem  svītras raksta otru skaitli, kas rāda, cik vienādās 
daļās sadalīta vienība, no kuras ņemtas daļskaitļa daļas. Piemē
ram, trīs piektdaļas raksta tā: -Ļ •

Skaitli, kas atrodas virs svītras, sauc par skaitītāju; tas rāda, 
cik vienādu daļu sastāda daļskaitli. Skaitli, kas atrodas zem svīt
ras, sauc par saucēju; tas rāda, cik vienādās daļās ir sadalīta vie
nība. Abus šos skaitļus sauc par daļskaitļa locekļiem.

Jauktu skaitli raksta tā: raksta veselu skaitli un tam labajā 
pusē pieraksta daļskaitli; piemēram, 3 un divas septītdaļas raksta
tā: 3 y  •

118. Daļskaitļa rašanās mērīšanā. Pieņemam, ka jāizmērī 
kāds garums ar metru. Sai garumā metru varam atlikt 7 reizes, 
un pāri paliek atlikums, kas mazāks par metru. Lai izmērītu šo 
atlikumu, ņemam tādu metra daļu, kuru varētu, ja iespējams, at
likt atlikumā veselu skaitu reižu bez jauna atlikuma. Ja tāda daļa, 
piemēram, ir desmitdaļa metra, kura atlikumā ietilpst 3 reizes, tad

-  3sakam, ka i-zmērījamais garums ir 7r^ metra.
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Tapat daļskaitļus var dabūt, mērījot svaru (piem., 2-^-g), mērī-
7

jot laiku (piem., jo stundas) u. tml.
Tātad daļskaitlis var rasties kā mērīšanas rezultāts.

119. Daļskaitļa rašanās, dalot veselu skaitli vienādās daļās.
Piemēram, 5 kg maizes jasadala 8 vienādās daļās. Dalīšanu va
ram izdarīt tā: iedomājāmies, ka katrs kilograms maizes sadalīts
8 vienādās daļās; tad 5 kg maizes tādu daļu pavisam ir 8-5,  t. i., 
40, bet šo 5 kg vienā astotā daļā tādu daļu ir 40 : 8 , t. i., 5. Tātad
astotā daļa no 5 kg ir -ģ- viena kilograma (vispār astotā daļa no

kaut kādām 5 vienībām ir vienāda ar y  šīs vienības).
Vēl piemērs: skaitli 28 vajag pamazināt 5 reizes, t. i., skaitļa 

28 vietā jāņem piektā daļa ša skaitļa. Skaitlis 28 ir skaitļu 25 un
3 suma. Piektā daļa no 25 ir 5. Lai uzzinātu piekto daļu no 3, 
katru vienību sadalām 5 vienādās daļās; ņemot no katras vienības

1 -  3 -pa-ģ-, uzzinām, ka piektdaļa no trim vienībām iry .  Tatad piektā
3daļa no 28 ir vienāda ar 5-g--

Piekto daļu no 28 varam uzzināt arī tā: piektā daļa no vienas 
vienības ir-ļ-; piektā daļa no otras vienības arī ir -ļ-; ja tāpat ņe

mam pa piektai daļai no katras skaitļa 28 vienības, tad dabūjam^.
u

Tātad, lai veselu skaitli sadalītu vairākās vienādās daļās, vajag 
šo veselo skaitli ņemt par daļskaitļa skaitītāju, bet par saucēju 
rakstīt otru skaitli, kas rāda, cik daļās jādala veselais skaitlis.

Piemēri. Divpadsmitā daļa no 7 i r^ - ;  ceturtdaļa no 15 ir ^  ;
8 -  29daļskaitlis ļģ ir trīspadsmitā daļa no 8; daļskaitlis -ģ- ir viena

sestdaļa no 29.
Secinājums. Katru daļskaitli var uzlūkot ne tikvien kā kādas 

vienas vienības vairāku vienādu daļu kopojumu, bet arī kā vairāku
veselu vienību vienu daļu. Piemēram,-|- ir ne tikvien 5 astotdaļas
no vienas vienības, bet ari viena astotā daļa no 5 vienībām.

120. Daļskaitļu vienādība un nevienādība. Divi daļskaitļi ir 
vienādi, ja lielumi, kurus izteic šie skaitļi viena un tā paša mēra 
vienībās, ir savā starpā vienādi.

3 o
Ņemam kaut kadu daļskaitli, piemēram, (lai tas būtu ~  tā

garuma, kas redzams 2. zīmējumā). Sadalām katru ceturtdaļu 
divās daļās. Dabūjam sīkākās daļas. Katrā ceturtdaļā ir 2 tādas 
daļas; tātad vesela ir 2 -4  =  8 daļas; tās ir astotdaļas. Trijās
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tcja | as; tāpēc d a | s k a i №  "4 ir vienāds 
ceturtdaļās ir 2 -3  =  6 a**0 ^  divi garurIlii „0  kuriem viens ir 

ar daļskaitli ļ .  Mēs ^  slarpS vienādi; tāpat divi svari,

ļ  metra, bet o t r s ļ  metra, ir ^  _6 kii0grama, ir savā
1 • • - 3  k jiograrna’ 8no kuriem viens ir -j- KU

starpa vienādi. l

j3
4

_6_
8

_9_
12

zīm.

x j i- 1-1,o.-<; ir tas, kas izteic 
vienādi, 1-1 i^ himu Piemēram, ja sa- 

Ja divi daļskaitļi nav. nļbās lielāku hei • lielāka nekā 
viena un ta paša mēra v ^ j^ a r n  teikt, k a ^ g rarr^
kām, k a ļ -  > | ,  tad ar to g1 n ,

-ļ- grama, kaļ-stundas 5r ^ a i t ī t ā j i  ir„vienādi, ^
Ja diviem d a ļs k a i t ļ i« ^ , .  daļskaitlis sa_ 2 jr s

kam mazaks saucējs, J° daļskaitlis. Piemei 3
N  - 1 5 C)Wlakux vienības daļu neK#

nekāT '  kaitlls. Daļskaitli saUc F ^  ja tā
121. īsts un neīsts 4af aucējs- Daļskaitli saU^ aP cēju. Redzams, 

skaitītajs ir mazaks ne^acflncSjs vai vienads , daļskaitlis ir lie- 
skaitītājs ir lielāks lieka s ju  neka 1, bet neīsts
ka īsts daļskaitlis ir ma^  ̂ ļ0 ; piemeram, 
lāks nekā 1 vai vienāds g ^  JL > 1

V e š a n a  neif
122. Vesela skaitļa P , t tādas vienības v ienība ir 20 div- 

selu skaitli varam pārV^ iv(ļesrnlJ;nS o aļ.as: lfin Tātad:
Piemēram, 8 jāpārveido d g ,  ir 20-8, t. 1., 160-
desmito daļu, bet 8 vien* _ 8 _  160

8 =="20 20
1700 ^  ļ m ļ

100 un skaitlī 100 ir - j r  u - īmi- 
Tāpat skaitlī 25 ir "T" 69



Kārtula. Lai veselu skaitli izteiktu neīstā daļskaitlī ar doto 
saucēju, šis saucējs jāpareizina ar veselo skaitli, dabūtais reizinā
jums jāņem par skaitītāju, bet par saucēju jāņem dotais saucējs.

P i e z ī m e .  Dažreiz veselu skaitli vajag izteikt tāda daļskaitļa 
veidā, kura skaitītājs ir vienāds ar doto veselo skaitli, bet saucējs
ir 1. Piemēram, dažreiz 5 vietā raksta y  (piecas pirmās). Lai
saprastu tādu izteiksmju jēgu, pieņemts, ka «pirmā» daļa skaitļa 
ir pats skaitlis.

123. Jaukta skaitļa pārveidošana neīstā dajskaitlī.
3Piemeram, jaukts skaitlis 8 yjaparveido neīstā daļskaitlī. Tas

nozīmē uzzināt, cik piektdaļu ir astoņās veselās vienībās kopā ar 
tādas pašas vienības 3 piektdaļām. Vienā vienībā ir 5 piektdaļas, 
tātad astoņās vienībās to būs 5-8,  t. i., 40, kas kopā ar trim tā
dām pašām piektdaļām ir 40 +  3 =  43 piektdaļas.

Tāpēc 8y =  y . Tāpat:

7 _  8 - 3 + 7  _  31.

8 8 ~  8 ’

1 0 > =  =  '1.
4 4 4

Kārtula. Lai jauktu skaitli izteiktu neīstā daļskaitlī, veselo 
skaitli reizina ar saucēju, dabūtajam reizinājumam pieskaita skai
tītāju un ņem šo sumti par meklējamā daļskaitļa skaitītāju, bet 
saucēju atstāj to pašu.

124. Neīstā daļskaitļa pārveidošana jauktā skaitH. Piemēram,
t noneīstu daļskaitli vajag pārveidot jaukta skaitlī, t. i., uzzināt,

cik šai neīstajā daļskaitlī ir veselu un cik astotdaļu, kas nesastāda 
veselu vienību. Tā kā vienā vienībā ir 8 astotdaļas, tad 100 astot
daļās būs tik vienību, cikreiz 8 astotdaļas ietilpst 100 astotdaļas:
8 astotdaļas ietilpst 100 astotdaļās 12 reižu, un pāri paliek 4 astot
daļas . Tātad 100 astotdaļās ir 12 veselu vienību un vēl 4 astot-
A 1 _ 100 1 0 4
da ļas.  ī a p e c  - y  —

Tāpat arī
59 __ rj'6 t 314 __ i o i 4 . ^5 __ r  25 __  |
T  ' T ; "25 ~~ 25’ Ī7  ’ 25

Kārtula. Lai neīstu daļskaitli izteiktu jauktā skaitlī vai veselā 
skaitlī, skaitītāju dala ar saucēju; veselais dalījums rāda, cik ir 
veselu vienību, bet atlikums — cik vēl vienības daļu ir jauktā 
skaitlī.
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II. DAĻSKAITĻA LIELUMA MAIŅA ATKARĪBA 
NO TĀ LOCEKĻU LIELUMA MAIŅAS.

125. Abu daļskaitļa locekļu reizināšana vai dalīšana ar vienu 
un to pašu skaitli.

Aplūkojam vēlreiz 2 . zīmējumu (69. lpp.)ļ 120. § mes katru 
ceturtdaļu dalījām 2 vienādās daļās; tā dabūjam astotas daļas.
Trijās ceturtdaļās ir 6 astotdaļas, un tāpēc daļskaitlis -ķ ir vienāds 

ar daļskaitli —•o _
Ja katru ceturtdaļu sadalām divu daļu vietā 3 vienādās daļas, 

tad dabūjam vēl sīkākas daļas; veselā vienībā to ir 3 - 4  =  12 (tas 
ir divpadsmitās daļas), bet trīs ceturtdaļās to bus 3-3,  t. i., ^9;
tad -j- vietā dabūjam daļskaitli kas pēc lieluma ir vienāds ar - j  •
Tātad, sadalot katru ceturtdaļu 2, 3, 4, 5 utt. vienādās daļās, da
būjam šādus vienādus daļskaitļus:

6 _ _ 9 _ _ l 2  l 5 _ 1 8 ii
T  8 12 16 20 24

Katru šo daļskaitli, sākot ar otro, dabūjam no pirmā daļskaitļa, 
reizinot tā skaitītāju un saucēju ar vienu un to pašu skaitli: _ar 
2 , ar 3, ar 4 utt.; tātad daļskaitļa lielums nemainas, ja skaitītaju 
un saucēju reizina ar vienu un to pašu skaitli (jeb, kas ir tas pats, 
skaitītāju palielina tikpat reižu kā saucēju).

Vispārīgā veidā šo daļskaitļa īpašību var uzrakstīt ta:
a __  g.-n
b bm

No teiktā var secināt, ka daļskaitļa lielums nemainās, ja skai
tītāju tin saucēju dala ar vienu un to pašu skaitli (jeb, kas ir tas 
pats, skaitītāju pamazina tikpat reižu kā saucēju).

Piemēram, daļskaitlī abi locekļi dalās ar 10, tāpēc šo daļ

skaitli varam apmainīt ar- |-, ko dabūjam, ja daļskaitļa ^  skaiti-

tāju un saucēju pamazina 10 reižu.
126. Daļskaitļa viena locekļa palielināšana vai pamazināšana 

vairākreiz.
Ja daļskaitļa skaitītāju palielina (vai pamazina) vairākreiz, tad 

daļskaitlis palielinās (vai pamazinās) tikpat reižu. Piemeram,
palielinot daļskaitļa ~  skaitītāju 3 reizes, dabūjam ^  . Šis daļ
skaitlis ir 3 reizes lielāks nekā iepriekšējais, jo tam ir 3 reizes 
vairāk daļu, bet daļu lielums palicis tāds pats.

Ja daļskaitļa saucēju palielina (vai pamazina) vairākreiz, tad 
daļskaitlis pamazinās (vai palielinās) tikpat reižu. Piemēram,



4 _ 4
palielinot da ļskaitļa^  saucēja 5 reizes, dabūjam ^. Sis daļskaitlis 
ir 5 reizes mazāks nekā iepriekšējais, jo (saskaņā ar 125. §)

TO =  ī H  =  bet S ir 5 reizes lielākas nekā W

127. Daļskaitļa palielināšana vai pamazināšana vairākreiz.
Zinot, kā mainās daļskaitlis, ja maina tā skaitītāju un saucēju, 
secinām:

_1 ) lai palielinātu daļskaitli vairākreiz, vajag tikpat reižu palie
lināt skaitītāju vai tikpat reižu pamazināt saucēju;

2 ) lai pamazinātu daļskaitli vairākreiz, vajag tikpat reižu pa
mazināt skaitītāju vai tikpat reižu palielināt saucēju.

Piemēri:

Palielināt ^  5 reizes; dabūjam p r

Palielināt ^  6 reizes; dabūjam vai ~

8 8 Pamazināt-^- 7 reizes; dabūjam
8 8 2 Pamazināt-ģ- 4 reizes; dabūjam ģģ vai -g-

Skaitītāja pamazināšana vairākreiz (ja daļskaitli pamazina) 
vai saucēja pamazināšana vairākreiz (ja daļskaitli palielina) ne 
visos gadījumos iespējama (kā tas redzams piemēros), bet tikai 
tad, kad skaitītajs vai saucējs dalās ar to skaitli, kas rāda, cikreiz 
daļskaitli vajag pamazināt vai palielināt.

128. Abu daļskaitļa locekļu palielināšana vai pamazināšana par 
vienu un to pašu skaitli.

Daļskaitļa ~  abiem locekļiem pieskaita vienu un to pašu skaitli m; tad 

dabūjam jaunu daļskaitli f  — . Salīdzinām jauno daļskaitli ar iepriekšējo.O -{-* ttl
Lai to izdarītu, pareizinām abus pirmā daļskaitļa locekļus ar b +  m, bet abus 
jaunā daļskaitļa locekļus ar b :

a __  a(b  -ļ- m) # a -{- m __  (a-\~m)b
b b (b - \ -m ) ’ b +  m (b -f- m)b

Tagad salīdzinām abu daļskaitļu skaitītājus, jo saucēji tiem ir vienādi:

a(b +  m) — ab +  am un (a +  m)b =  ab -f- bm.

Atņemot no dabūtām sumām pa ab, dabūjam pirmajā gadījumā am, bet 
otrajā bm. Ja ņemtais daļskaitlis ir mazāks par 1, t. i., ja a < ^ b ,  tad am << bm; 
tātad īsts daļskaitlis šai darbībā ir palielinājies. Bet, ja dotais daļskaitlis ir 
lielāks par 1, t. i., ja a >  b, tad am >  bm\ tātad neīsts daļskaitlis šai darbībā 
ir pamazinājies. Tāpēc,



ja daļskaitļa locekļiem pieskaita vienu un to pašu skaitli, tad 
daļskaitlis palielinās, ja tas ir mazāks par 1, un pamazinās, ja tas 
ir lielāks par 1.

Piemēram, ja ņemam daļskaitli | - u n  pieskaitām pa vienam
-  -  -  _ 1 -4- 1 2ka skaitītajam, ta saucējam, tad dabūjam daļskaitli 2 ]T t >

-  -  1 3 1kas lielāks neka y ;  ja ņemam daļskaitli y  un izdarām to

pašu, tad dabūjam daļskaitli — kas mazāks nekā-—

III. DAĻSKAITĻU SAĪSINĀŠANA.

129. Kas ir daļskaitļa «saīsināšana». Par daļskaitļa saīsināšanu 
sauc tā apmaiņu ar tam vienādu citu daļskaitli, kura locekļi ir 
mazāki un kurš dabūts, dalot skaitītāju un saucēju ar vienu un to 
pašu skaitli.

Protams, ka saīsināt var tikai tādu daļskaitli, kura locekļiem 
ir kaut kāds kopīgs dalītājs, kas lielāks par vienu. Piemēram,
daļskaitli ~  var saīsināt, bet daļskaitli — nevar, jo pirmā daļ
skaitļa skaitītājam un saucējam ir kopīgs dalītājs, skaitlis 4 (pēc

2
saisinašanas dabu daļskaitli-^-), bet otra daļskaitļa skaitītajam
un saucējam, izņemot 1, n^\Tneviena kopīga dalītāja.

Daļskaitli, ko nevar saīsināt, sauc par nesaīsināmu.
130. Divi saīsināšanas paņēmieni. Pirmajā paņēmienā (pakā

peniska saīsināšana) pēc dalāmības pazīmēm noskaidro, vai dotā 
daļskaitļa skaitītājam un saucējam nav kāda kopīga dalītāja (iz
ņemot 1); ja tāds dalītājs ir, tad ar to saīsina daļskaitli. Pēc saīsi
nāšanas dabūto daļskaitli, ja iespējams, turpina tādā pašā veidā 
saīsināt pakāpeniski tālāk, kamēr dabū nesaīsināmu daļskaitli.

Piemēram:
10 4 3

840 _  jsT _ _ 2 t  _ T _
3600 —  360 —  90 ~  30*

Sākumā, lai atminētos, der rakstīt virs daļskaitļa to skaitli, 
ar ko saīsina. Vēlāk, kad iegūta zināma iemaņa, parasti to vairs 
neraksta.

Otrajā, paņēmienā (pilnīga saīsināšana) uzzina daļskaitļa lo
cekļu lielāko kopīgo dalītāju un, ja tas ir lielāks par 1, dala ar

3Q1
to abus locekļus. Piemēram, jasaīsina daļskaitlis Uzzinām
skaitļu 391 un 527 lielāko kopīgo dalītāju (tas ir 17) un saīsinām

, 391 _  391 :17 __ 23
ar t0: 527 —  527:17 —  31*
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Sa i ga d ī j umā pē c  saīsināšanas dabūjam nesaīsināmu daļskaitli. 
Tam tā arī jabūt, jo v is iem  kopīgiem pirmreizinātājiem, ’ kas ir 
daļskaitļa locekļu sastava, jaietilpst šo locekļu lielākā kopīgā dalī
tāja. Tāpēc, kad skaitītājs un saucējs ir izdalīts ar šo skaitli, da
būtajos dalījumos nevar vairs atrasties nekādi kopīgi reizinātāji 
(izņemot 1), un tātad tiem nav arī nekādu kopīgu dalītāju.

131. Par nesaīsināmiem daļskaitļiem. Teorema. Ja dotais daļskaitlis ir 
vienāds ar kadu nesaīsināmu daļskaitli, tad dotā daļskaitļa locekļus dabū, ja 
attiecīgos ša nesaīsināma daļskaitļa locekļus reizina ar vienu un to pašu 
skaitli.

Pieņemam, ka
a __ a {

T  — Ķ
un ka pirmais daļskaitlis ir nesaīsināms, t. i., tā locekļiem a un b nav kopīgu 
dalītāju, izņemot 1. Jāpierāda, ka at dalās ar a un b± dalās ar b un ka dalī
jumi vienādi. Lai to pierādītu, reizinām abus otrā daļskaitļa locekļus ar 6 , 
bet pirmā — ar b±; tā kā daļskaitļu lielumi no tā nemainās, tad dabūjam šādu 
vienādību:

abl __axb
bbl bxb'

no kuras izriet, ka ab± =  a±b.
Reizinājums abx dalās ar a, tāpēc arī reizinājumam a±b jādalās ar a. 

Bet nosacījumā dots, ka b un a ir savstarpēji pirmskaitli, tātad ar a jādalās 
skaitlim a± (88. §).  Apzīmējot at un a dalījumu ar burtu m , varam rakstīt 
a± =  am\ tāpēc pēdējā vienādība ir

ab± =  amb.
Izdalot abas vienādības puses ar a, dabūjam

b± =  mb.
Tātad izrādās, ka at =  am un b± =  bm , ko arī vajadzēja pierādīt.
1. secinājums. Divi nesaīsināmi daļskaitļi tikai tad ir savā starpā vienādi, 

ja ir vienādi to skaitītāji un vienādi saucēji.
2. secinājums. Katrs daļskaitlis ir vienāds ar vienu un tikai vienu nesaīsi

nāmu daļskaitli. Otrais saīsināšanas paņēmiens (130. §) rāda, ka katrs daļ
skaitlis ir vienāds ar kādu nesaīsināmu daļskaitli; ja tas būtu vienāds ar diviem 
tādiem daļskaitļiem, tad šie daļskaitli būtu savā starpā vienādi, kas saskaņā ar
1. secinājumu nav iespējams Tātad dotais daļskaitlis tiešām ir vienāds tikai 
ar vienu nesaīsināmu daļskaitli.

IV. DAĻSKAITĻU SAUCĒJU VIENĀDOŠANA.

132. Paskaidrojums. Ņemam divus da ļska i tļu s^  un ^  ; jautā
jums ir tāds: vai šos daļskaitļus nevar izteikt vienādās vienības 
daļās. Daļskaitlis ~  nav saīsināms; tāpēc daļskaitļiem, kas va

rētu būt vienādi ar , par saucēju jābūt skaitļiem, kuri dalās
ar 12. Citiem vārdiem, šādi daļskaitļi var būt (bez divpadsmitām 
dalām) vai nu divdesmitceturtās, vai trīsdesmitsestās, vai četr- 
desmitastotās utt. vienības daļas. Tāpat daļskaitļiem, kas varētu
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_ _ 7but vienādi ar nesalsinamo daļskaitli yg, par saucēju jābūt skait
ļiem, kuri dalās ar 15. Tātad šo divu daļskaitļu kopīgajam saucē
jam jābūt tādam skaitlim, kas dalās ar 12 un 15, bet mazākajam 
kopīgajam saucējam jābūt skaitļu 12 un 15 mazākajam kopīgajam 
dalāmam.

So skaitļu mazākais kopīgais dalāmais ir:
12 =  2 - 2 * 3  
15 =  3 - 5  

m. k. d. =  2 • 2 • 3 • 5 =  60.

Tas arī būs daļskaitļu ^  un ~  mazākais kopīgais saucējs Lai

katru šo daļskaitli izteiktu sešdesmitajās daļās, uzzinām to sau
cējiem papildreizinātājus, t. i., uzzinām katram saucējam tādu 
skaitli, ar kuru jāreizina saucējs, lai dabūtu kopīgo saucēju. Tā kā 
6 0 = 1 2 - 5 = 1 5 - 4 ,  tad, lai dabūtu 60, jāreizina 12 ar 5, bet 15 
ar 4. Lai daļskaitļu lielums nemainītos, jāreizina katra daļskaitļa 
skaitītājs ar to pašu skaitli, ar kuru reizina saucēju:

5 5 . 5  25 7 7 . 4  28
12 12 . 5 60’ 15 —  15 . 4  —  60'

Atradīsim mazāko kopīgo saucēju vēl šādiem trim daļskaitļiem:
4 7 8
9o’ To un 75* P^rma ŝ daļskaitlis ir saīsinams; saīsinot to, dabu-

2jam parejie daļskaitļi ir nesaīsināmi. Jauzzina mazakais ko

pīgais dalāmais visiem saucējiem: 45, 20 un 75.
• 45 =  3 - 3 • 5 papildreizinātājs skaitlim 45 ir 20

20 =  2 • 2 • 5 „ „ 20 „ 45
75 =  3 - 5 - 5  „ „ 75 „ 12 

m.k. d. =  3 - 3 - 5  -2 -2 -5 — 900

Katra daļskaitļa abi locekļi jāreizina ar atbilstošiem papild- 
reizinātājiem:

2 2 . 2 0  40 .  7 7 . 4 5  315. 8 8 . 1 2  96
45 “  45 . 20 —  900’ 20 “  20 . 45 “  900’ 75 75 .1 2  “  S00‘

Kārtula. Lai dotajiem daļskaitļiem uzzinātu mazāko kopīgo 
saucēju un vienādotu to saucējus, vispirms, ja iespējams, daļskait
ļus saīsina, tad uzzina mazāko kopīgo dalāmo visiem saucējiem 
un nosaka katram saucējam papildreizinātāju; beidzot pareizina 
katra daļskaitļa abus locekļus ar atbilstošiem papildreizinātājiem.

133. Daži sevišķi gadījumi. 1. gadījums, kad nevienam sau
cēju pārim nav kopīgu reizinātāju.

Piemēram, ^  y -
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Tā kā šai gadījumā saucēju mazākais kopīgais dalāmais ir 
vienāds ar to reizinājumu, t a d  k a t r a  d a ļ s k a i t ļ a  a b u s  
l o c e k ļ u s  j ā p a r e i z i n a  a r  p ā r ē j o  d a ļ s k a i t ļ u  s a u 
c ē j u  r e i z i n ā j u m u :
3 3 . 1 5 . 8  360. 4 4 - 7 - 8  224. 5 5 - 7 - 1 5  525 
7 —  7 .1 5  . 8 —  840’ 15 15 * 7 - 8 840’ 8 8 - 7 - 15 840*

Tāpat darām arī tad, ja saucēji ir pirmskaitļi.
2. gadījums, kad lielākais saucējs dalās ar pārējiem saucējiem,

piemēram: y ,  Ļ  ^

Saucējs 315 dalās ar 7 un ar 15. Sai gadījumā lielākais sau
cējs ir visu saucēju mazākais kopīgais dalāmais. Tātad tam ir 
j a b ū t  m a z ā k a j a m  k o p ī g a j a m  s a u c ē j a m :  

saucējam 7 papildreizinātājs ir 45:
3 3 - 4 5  135.
7 7 - 4 5  315

saucējam 15 papildreizinātājs ir 21:
7 7 - 2 1  147. 8 8 

15 15 • 21 315* 315 —  3Ī5*

V. d a r b ī b a s  a r  d a ļ s k a i t ļ i e m .

DAĻSKAITĻU SASKAITĪŠANA.

134. Definīcija un kārtula. Daļskaitļu saskaitīšanu var definēt 
tāpat kā veselu skaitļu saskaitīšanu (19. §), un proti: saskaitīšana 
ir darbība, ar kuru vairākus skaitļus (saskaitāmos) savieno vienā 
skaitlī (sumā), kas satur sevī visu saskaitāmo vienības un visas 
to daļas.

1. Jāuzzina dažu daļskaitļu suma, kuriem ir vienādi saucēji; 
piemēram, tādu:

I  4 .  1  1 1 ,
II ^  11 +  11

Skaidrs, ka kaut kādas vienības 7 vienpadsmitās daļas, 3 vien
padsmitās daļas un vēl 5 vienpadsmitās daļas ir 7 +  3 +  5 vien
padsmitās daļas tās pašas vienības, t. i.,

7 1 3 1 5 _ _  7 +  3 +  5 _  15 _  4 
11 11 +  11 — 11 — 11 l l '

2. Jāsaskaita daļskaitļi, kam dažādi saucēji, piemēram, tādi:

A +  L  +  1 .
4 ^  10 ' 16

Tad jāuzzina mazākais kopīgais saucējs, jāvienādo to saucēji 
un jāsaskaita tāpat kā pirmajā gadījumā:



20 8 5

3 . ~1 | 9 _  60 +  56 +  45
4 f" 10 "r- 16 ~  8080

161 _ 9J_ 
80 —  80'

Skaitlis, kas rakstīts atmiņai virs katra dotā daļskaitļa, ir 
papildreizinātājs, ar ko jāreizina daļskaitļa locekļi, lai vienādotu 
saucējus.

Kārtula. Lai saskaitītu daļskaitļus, vispirms vienādo to saucē
jus, tad saskaita skaitītājus un zem sumas paraksta kopsaucēju.

3 Beidzot jāsaskaita jaukti skaitļi:

2 - 9 - 5 _  4 +  27 + 2 5  _  56 __ ļ 26 ___,1 3
15 10 6 30 “  30 30 15'

Tad saskaitām veselos skaitļus un sumai pieliekam vienu, ko 
dabūjām daļskaitļu saskaitīšanā:

4 +  8 +  3 +  1 =  16.
13Tatad pilna suma ir 16^-

P i e z ī m e .  Daļskaitļa un nulles saskaitīšanā pieturas pie 
nosacījuma, kas norādīts veselu skaitļu saskaitīšanā: pieskaitīt kaut 
kādam skaitlim nulli vai nullei kaut kādu skaitli nozīmē — atstāt 
šo skaitli bez pārmaiņas.

135. Sumas īpašības. Daļskaitļu sumai ir tās pašas īpašības kā 
veselu skaitļu sumai (20. §), proti:

1) suma nemainās, ja maina saskaitāmo kārtību, un
2 ) suma nemainās, ja kādu saskaitāmo grupu aizstāj ar to 

sumu.
Sumas pārmaiņas, ja maina saskaitāmos, daļskaitļu saskaitī

šanā ir tādas pašas kā veselu skaitļu saskaitīšanā (27. §), t. i.,
ja kādu saskaitāmo palielina vai pamazina par kaut kādu 

skaitli, tad suma palielinās vai pamazinās par to pašu skaitli.

136. Definicija un kārtula. Atņemšana ir darbība, ar kuru no 
lielākā dotā skaitļa (mazināmā) atņem tā daļu, kas ir vienāda ar 
mazāko doto skaitli (mazinātāju).

Var arī teikt, ka atņemšana ir darbība (apgriezta saskaitīša
nai), ar kuru, zinot divu saskaitāmo sumu un vienu saskaitāmo, 
atrod otru saskaitāmo.

1. Atņemšanai doti daļskaitļi ar vienādiem saucējiem,- piemē-

Vispirms saskaitam daļskaitļus:
2 3 5

DAĻSKAITĻU ATŅEMŠANA.

7 3
ra m : 8 8
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Ja no septiņām astotdaļam atņem daļu, kas vienādā ar trim 
astotdaļām, tad atliek 7 — 3 astotdaļas:

7 3 7 — 3 4 1
8 8 8 “  8 “ ' 2 *

2. Doti daļskaitļi ar dažādiem saucējiem, piemēram:
U __ 3_
15 8 *

Vienādojot daļskaitļu saucējus, atņemšanu izdara, kā jau pa
skaidrots:

8 15
l ī  3 88 — 45 43
15 8 —  120 —  120*

Kārtula. Lai atņemtu daļskaitli no daļskaitļa, vispirms uzzina 
mazāko kopīgo saucēju un vienādo saucējus, tad no mazināmā 
skaitītāja atņem mazinātāja skaitītāju un zem starpības paraksta 
kopsaucēju.

3. Ja no jaukta skaitļa jāatņem jaukts skaitlis, tad, ja iespē
jams, atņemam daļskaitli no daļskaitļa un veselo skaitli no veselā. 
Piemēram:

- 5 ļ  - 5 §  = 3 —
11 4 44 44 44

Ja mazināmā daļskaitlis ir mazāks nekā mazinātāja daļskaitlis^ 
tad no mazināmā veselā skaitļa ņemam vienu vienību, izteicam 
to atbilstošās daļās un pieskaitām mazināmā daļskaitlim; tālāk 
darām, kā jau aizrādīts.

Piemēram:
6 īi

i n 3 r 5 i n 18 j-55 n84 r-55 ,29
10n  - 5 6’ =  1066 -  566 =  966 “ Sēs =  %

Tāpat izdara daļskaitļa atņemšanu no vesela skaitļa, piemērāma

'5
K 5

ro
|lO

<M1

= 4

3 o 17 3 0 14
17 =  Ī7 17 ~ = Ī T

P i e z ī m e s .  I. Ja jāatņem nulle, tad rīkojas tāpat, kā tas aiz
rādīts veselu skaitļu atņemšanā, proti: atņemt nulli no kaut,kāda 
skaitļa nozīmē — atstāt šo skaitli bez pārmaiņas.

2. Daļskaitļu starpība, mainot dotos skaitļus, mainās gluži tā 
pat kā veselu skaitļu starpība: ja palielina (vai pamazina) mazi
nāmo par kaut kādu skaitli, tad starpība palielinās (vai pamazinās) 
par tādu pašu skaitli; ja palielina (vai pamazina) mazinātāju par 
kādu skaitli, tad starpība pamazinās (vai palielinās) par tādu 
pašu skaitli.
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137. Daļa no dotā skaitļa jāuzzina ļoti daudzu uzdevumu risi
nāšanā.

1. uzdevums. Vilcienam vienmērīgi kustoties, tā ātrums ir
7

40 km stunda. Cik km tas noies stundas?o
7 7Vilciens -g- stundas nobrauks tik kilometru, cik to ietilpst -g-

7 1 _no 40 km. Lai uzzinātu -g- no skaitļa 40, vispirms uzzina -g- ša
skaitļa (t. i., 40 pamazina 8 reizes), bet pēc tam dabūto rezultātu 
palielina 7 reizes:

-g- no 40 ir 5;

Ļ no 40 ir 5 X  7 =  35.
7

Tatad vilciens -g- stundas nobrauc 35 km.
_ _ 7Sai uzdevuma uzzinājām -g-no skaitļa 40,

2. uzdevums. Viens metrs drēbes maksā 18y rubļa. Cik rubļu
3 7

jāmaksa par l-^-metra (t. i p a r  metra) šas drebes?

1£ _
2I _ - l

Lai to uzzinātu, vispirms atrodam -^-no ša skaitļa, t. i., 18y pama
zinām 4 reizēs un tad palielinām rezultātu 7 reizes:

ļ n o l 8i - ( t . i . ,  no ir 2^ 4 (127. §);

7 , o 1 • 37 > . 3 7 - 7  259 QO 3
T  no T  u > no T  > T ^ T  =  ~ r  =  3V

7 3Tātad par - j  metra drēbes jāmaksā 32 -g- rubļa.
7 1Sai uzdevumā uzzinājām -4- no skaitļa 18y

8 5
3. uzdevums. Uzzināt y  no y

1 5  5Vispirms uzzinām-ģ- no -ķ , (t.i.,-ģ-pamazinam 3 reizes), tad da
būto rezultātu palielinām 8 reizes.

1 5 . 5 .

T  110 T  lr ēT73’
8 5 . 5 • 8 _  40 _ 0 2l  
3 n 0  6 l f  6 • 3 ~  18 —  9*

* . _ . 8 5
:>ai uzdevuma uzzinājām -g- no y

DAĻAS ATRAŠANA NO DOTA SKAITĻA.
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7 " 7 1— metra šās drēbes maksās tik rubļu, cik to ir — no 18-~rubļa.



No šiem uzdevumiem izriet šāda kārtula: lai uzzinātu kādu 
daļu no dotā skaitļa, šo skaitli vajag pamazināt tikreiz, cik vienību 
ir daļskaitļa saucējā, un rezultātu palielināt tikreiz, cik vienību 
ir tā skaitītājā.

PROCENTU UZZINĀŠANA NO DOTĀ SKAITĻA.

138: Kas ir procenti. Dažiem vairāk lietojamiem daļskaitļiem, 
kā zināms, ir doti sevišķi nosaukumi; piemēram, vienu otro sauc 
par pusi, vienu trešo daļu — par trešdaļu, vienu ceturto daļu — 
par ceturtdaļu. Ļoti bieži (piem., produkcijas uzskaitē un naudas 
aprēķinos) lieto simtās daļas; tāpēc arī tās ir dabūjušas sevišķu 
nosaukumu.

Kaut kāda skaitļa simto daļu sauc par šā skaitļa procentu. Tā
pēc, piemēram, kāda skaitļa 5 procenti ir tas pats, kas 5 simt
daļas (vai viena divdesmitā) šā skaitļa.

Procenta zīme ir %; piemēram, 17% kāda skaitļa nozīmē
17 procentu, t.i., šā skaitļa.

Mūsu darba krājkase maksā noguldītājiem 3% gadā; tas no
zīmē, ka katra šuma, ko nogulda krājkasē, gadā palielinās par 

3 _3% (t. i., par šās sumas); šie 3% ir noguldītājā gada
ienākums.

Ja saka, ka strādnieks stachanovietis veicis 250% normas, tad 
tas nozīmē, ka izgatavotā produkcija ir 250%, t. i., =  -?ļ- — 
normas, t. i., uzdotā darba. Citiem vārdiem, viņš ir izstrādājis 
2y  reizes vairāk nekā noteiktā norma.

139. Procentu uzzināšana no dotā skaitļa. Jāuzzina 18% no 
18245; tā kā 18% ir ^  , tad uzdevums risināms saskaņā ar 137. § 

kārtulu:
i o n/ ciAC * 245 18 , , 1 
18% no 245 ir — ôo—  “  44īo‘

Atrisināsim vēl trīs šādus uzdevumus.
1. uzdevums. Uzvalks maksā 240 rubļu; pasūtītājs iemaksāja

■ 15% no šās sumas kā rokas naudu. Cik iemaksāja pasūtītājs?
15Uzdevuma jauzzina 15% (t. i., jqq ) no 240; saskaņa ar 137. § 

kārtulu
15% no 240 ir 240, 0015 =  36 (rubļi).
Tātad pasūtītāja iemaksa ir 36 rubļi.
2 . uzdevums. Malkas cirtēju brigādei vajadzēja sagatavot 

90 steru malkas; uzdevumu pārsniedza par 20%. Cik malkas saga
tavoja brigāde?



Risinājums. 20% no 90 ir -Q]QQ2Q =  18 (steru).

Tātad uzdevums (90 steru) ir pārsniegts par 18 steriem un 
brigāde sagatavoja 9 0 +  1 8 =  108 (sterus).

3. uzdevums. Valsts iekšējais aizņēmums atnes 4 % gada ienā
kumu; cik gados 300 rubļu liela obligācijā atnes 42 rubļus?

Risinājums. Vispirms uzzinām, cik augļu dabū no 300 rubļu 
lielas obligācijās vienā gadā; jāuzzina 4% no 300; 4% no 300 ir
—ļQ0— =  12 (rubļu). Tātad obligācijā vienā gadā atnes 12 rubļu 

augļu. Tāpēc 42 rubļus tā atnesīs 42: 12 =  3— (gados).

DAĻSKAITĻU REIZINĀŠANA.

140. Definicijas. 1. Daļskaitļa reizināšanu ar veselu skaitli 
definē tāpat kā veselu skaitļu reizināšanu, proti: reizināt kādu 
skaitli (reizināmo) ar veselu skaitli (reizinātāju) nozīmē — no 
vienādiem saskaitāmiem izveidot sumu, kur katrs saskaitāmais ir 
vienāds ar reizināmo, bet saskaitāmo skaits — ar reizinātāju.

7 -Piemeram, -g- reizināt ar 5 nozīmē — uzzināt sumu

L  +  L  +  L  +  L  +  L . —
8 ' 8 ‘ 8 ' 8 8

2 . Reizināt kādu skaitli (reizināmo) ar daļskaitli (reizinātāju) 
nozīmē — uzzināt daļu no reizināmā.

Piemēram, reizināt 5 ar -^-nozīmē — uzzināt -Ļ no piecām 
vienībām.

3 2 _ 2 3Reizināt - j  ar -g- nozīmē — uzzināt -g- no —
Tātad iepriekš apskatītā daļas uzzināšana no dotā skaitļa ir 

tas pats, kas reizināšana ar daļskaitli.
3. Reizināt kādu skaitli (reizināmo) ar jauktu skaitli (reizinā

tāju) nozīmē — pareizināt vispirms reizināmo ar reizinātāja 
veselo skaitli, tad ar tā daļskaitli un šo divu reizināšanu rezul
tātus saskaitīt.

Piemēram, * 3 y  =  ~  • 3 +  y  ■ —

Visos šajos gadījumos reizināšanas rezultātu sauc par reizi
nājumu, t. i . , . tāpat kā veselu skaitļu reizināšanā.

No minētām definicijām redzams, ka daļskaitļu reizināšana ir 
arvien iespējama un ar vienu nozīmi.

141. Šo definīciju lietderīgums. Lai noskaidrotu divu pēdējo 
reizināšanas definiciju lietderīgumu, ņemsim šādu uzdevumu.
6 — Aritmētika 5. un 6. kl. 83



Uzdevums. Vilciens, vienmērīgi kustoties, noiet 40 km stundā; 
kā uzzināt, cik kilometru noies šis vilciens doto stundu laikā?

Ja pieturētos pie tās pašas reizināšanas definicijas, kas minēta 
veseliem skaitļiem (vienādu saskaitāmo saskaitīšana), tad dota
jam uzdevumam būtu trīs dažādi risinājumi, proti:

Ja doto stundu skaits izteikts ar veselu skaitli (piem., 5 stun
das), tad, lai uzdevumu atrisinātu, jāreizina 40 km ar šo skaitli.3

Ja doto stundu skaits izteikts ar daļskaitli (piem.,-j- stundas),
tad jāuzzina tāda daļa no 40 km, kāds ir dotais daļskaitlis.

Un beidzot, ja dotais stundu skaits izteikts ar jauktu skaitli
(piem., 5-^-stundas), tad 40Jkm jāreizina ar jauktā skaitļa veselo
skaitli un rezultatam jāpieskaita vēl tāda daļa no 40 km, kāds ir 
jauktā skaitļa daļskaitlis.

Sais dažādos gadījumos mūsu definicijas dod vienu atbildi:
40 km jāreizina ar doto stundu skaitu, lai tas būtu kāds 

būdams.
Tātad, ja uzdevumu raksta vispārīgā veidā:
Vilciens, vienmērīgi kustoties, noiet stundā v km Cik kilometru vilciens 

noies t stundās?
Tad, lai kādi būtu skaitļi v un t , atbilde būs viena un tā pati: meklētais 

skaitlis izteiksies ar formulu v . t.

P i e z ī m e .  Saskaņā ar mūsu definiciju uzzināt kāda dotā 
skaitļa daļu ir tas pats, kas doto skaitli reizināt ar daļskaitli. 
Tāpēc uzzināt 5% (t. i., piecas simtās) dotā skaitļa ir tas pats,

5 1 -kas reizināt doto skaitli ar jeb ^  uzzināt 125% dota skaitļa
125 5ir tas pats, kas reizināt šo skaitli ar ^  jeb -ķ , utt.

142. Piezīme par to, kad reizināšanā skaitlis palielinās un kad 
pamazinās.

Ja reizina ar īstu daļskaitli, tad skaitlis pamazinās, bet, ja 
reizina ar neīstu daļskaitli, kas lielāks par 1, tad palielinās; ja 
neīstais daļskaitlis ir 1, tad skaitlis nemainās.

Piemēram, reizinājumam 5*-ģ-jabut mazakam par 5, jo no 5
7 7 8ņemtas -ģ-, bet -g- no pieciem ir mazāk nekā -ģ- no pieciem, t. i.,

mazāk par 5. Reizinājumam 5 * y j ā b ū t  lielākam par 5, jo no 5

ņemtas bet ļļ-no pieciem ir vairāk nekā -ļ-no pieciem, t. i., vai-
8 8rāk par 5. Un beidzot, reizinājums 5 • t. i.,-g-no pieciem ir 5.

P i e z ī m e .  Daļskaitļu, tāpat kā veselu skaitļu reizināšanā 
reizinājums ir vienāds ar nulli, ja kāds reizinātājs ir nulle; pie-

7 7mēram, 0 - ^ = 0  un y  0 =  0 .



143. Reizināšanas kārtulas.
*• 7)0Q£>1n c b n i i l i  F i  a1 clrci i+1 i c  __

101. Daļskaitļa reizinašana ar veselu skaitli. Daļskaitlis ~  jarei-

zina ar 5. Tas nozīme, ka ^  japalielina 5 reizes. Lai daļskaitli
palielinātu 5 reizes, vajag palielināt tā skaitītāju vai pamazināt 
saucēju 5 reizes (127. §).

Tāpēc:
3 . c _ _ 3 * 5 _ l 5 _ _ 3 , - 3 -  3 _  3
10 10 10 2 va i  10 1 0 : 5  2*

1. kārtula. Lai daļskaitli pareizinātu ar veselu skaitli, vajag 
skaitītāju reizināt ar šo skaitli un atstāt to pašu saucēju vai dalīt 
ar doto veselo skaitli saucēju (ja tas iespējams) un atstāt to pašu 
skaitītāju.

P i e z ī m e .  Ja daļskaitli reizina ar tā saucēju, tad dabū skai
tītāju. Piemēram,

2. Vesela skaitļa reizinašana ar daļskaitli. Dots, ka 7 jāreizina
4 _ 4 i

ar-ģ-. Tas nozīme, ka jauzzina -g- no 7. Vispirms uzzinām ģ-no 7

un tad —;

ļ  no 7 i r -L (119. §); -

Tatad
±  no 7 ir ^  (127. §).

7 4 _  7 • 4 _ _  28
9 9 9 *

2. kārtula. Lai veselu skaitli pareizinātu ar daļskaitli, vajag 
veselo skaitli reizināt ar daļskaitļa skaitītāju, reizinājumu ņemt 
par skaitītāju, bet par saucēju rakstīt dotā daļskaitļa saucēju.

-  _ 3 73. Daļskaitļa reizinašana ar daļskaitli. Jareizina y  ar Tas

nozīmē, ka jāuzzina y  n o | - .  Vispirms uzzinām ļ u n  t a d y  no_g--

l " ° f  " s H h : * 127- ® ;
7 3 . 3 - 7— no -T- ir

5 5 - 8
Tatad

3 7 3 - 7  21 

5 ‘ 8 “  5 * 8 —  40*

3. kārtula. Lai pareizinātu daļskaitli ar daļskaitli, vajag sarei
zināt skaitītāju ar skaitītāju un saucēju ar saucēju; pirmo reizi
nājumu ņemt par skaitītāju, bet otro — par saucēju.



P i e z ī m e .  So kārtulu var lietot kā daļskaitļa reizināšanai ar 
veselu skaitli, tā ari ^esela skaitļa reizināšanai ar daļskaitli, ja 
uzskatām veselo skaitli par daļskaitli, kura saucējs ir 1.

Piemēram,
3 f- __  3 5 ___  3 - 5  __  15 __ 3 .
10 10 1 1 0 * 1  10 2 ’

7 4 __  7 4 ___ 7 - 4  __ 28 __« 1
9 t 1 9 1 * 9  9 9 *

Tātad visas trīs apskatītās kārtulas var apvienot vienā, un vis
pārīgā veidā to var rakstīt tā:

a c __  ac
~b ~d bd

4. Jauktu skaitļu reizināšana.

4. kārtula. Lai pareizinātu jauktus skaitļus, vajag tos izteikt 
neīstos daļskaitļos un sareizināt kā daļskaitli ar daļskaitli.

Piemēram,
n  7 . 5!  -  7 . ?? -  L l?Ē  -  151 -  401 -[ ) /  ' 4 —  4 4 —  4 5

o x o 3  „ 2  __  13 14 _  13 • 14 182 __  1Q 2
Z' Z 5 3 5 3 5 - 3  15 15*

144. Saīsināšana reizināšanā. Reizinot daļskaitļus, ja iespē
jams, jāizdara iepriekšēja saīsināšana, kā tas redzams šādos 
piemēros:

1 \  10  A __  12 - 7 __  3 - 7 __  21 __  1 q 1 •
12 8 “ “ 8 ~  2 ~  2 ~  2 ’

0 v 16 5 __  1 6 - 5  __  4 - 5  __  20
' 21 * 2 8  21 • 28 —  21 • 7 —  147*

Tā saīsināt var tāpēc, ka daļskaitļa lielums nemainās, ja skai
tītāju un saucēju dala ar vienu un to pašu skaitli.

145. Reizinājuma maiņa, ja maina reizinātājus. Daļskaitļu reizi
nājums, ja maina reizinātājus, mainās tāpat kā veselu skaitļu reizi
nājums (53. §), proti:

ja palielina (vai pamazina) vairākreiz kādu reizinātāju, tad rei
zinājums palielinās (vai pamazinās) tikpat reižu.

Ja piemērā
A . A — 1?
5 7 —  35

3 3 3reizināmo palielinām 2 reizes, t. i.,-g-vietā ņemam-ģ-+ -ķ , tad jau

nais reizinājums nebūs y  no bet no daļskaitļa, kas dabūts,
3

atkartojot -g- par saskaitamo 2 reizes; tatad jaunajam reizināju
mam jābūt 2 reizes lielākam par iepriekšējo. Un tā arī ir:



6 4 24. 24 . 0 ļ. , _ 12-e- • =  oē* 57 ir 2 reizes lielāks nekaO / O O O O  O0

Tai pašā piemērā palielinām reizinātāju, piemēram, 3 reizes, 
4 _ 4 4 4  _ 4

t. i., y  vieta ņ e m y  +  y - ļ - y ;  tad jaunais reizinājums nebūs j  no
4

reizināmā, bet gan 3 reiz y n o  ta. Tatad jaunajam reizināju
mam jābūt 3 reizes lielākam nekā iepriekšējam. Un tā arī ir:

3 12 36.  36 . 0 . 1_1 , - 1 2
"ē- • -=- =  oē> ^  ir 3 reizes lielāks neka^*5 7 35 oo oO

146. Triju un vairāku daļskaitļu reizinājums. Jāreizina trīs daļ
skaitļi: *| • ~  pieņemsim, ka reizināšanas darbības jāizdara tai

2 7kartība, ka daļskaitli uzrakstīti, t. i., y ja re iz ina  ar-^un tad dabu-
5tais reizinājums ar -g. Sareizinot pirmos divus daļskaitļus, dabu-

2 . 7 2 7 5
jam g— g; pareizinot šo skaitli ar trešo daļskaitli, dabūjam —
1 • 7 • 5 35

—5— o= :w  Tatad, lai sareizinatu vairakus daļskaitļus, vajag
o • o • o 12
sareizināt skaitītājus un sareizināt saucējus, ņemt pirmo reizinā
jumu par skaitītāju, bet otro — par saucēju.

P i e z ī m e .  So kārtulu var lietot arī tais gadījumos, kad dažj 
reizinātāji ir veseli vai jaukti skaitļi, ja veselu skaitli uzlūko kā 
daļskaitli, kam saucējs ir 1, bet jauktos—skaitļus pārveido neīstos 
daļskaitļos. Piemēram:

3 r i 5 _ 3  5 11 __  3 - 5 • 11 __  5 • 11 __  55 __~ 7P
4 * 6 4 * 1 6 4 - 1  - 6 4 * 2  8 8 *

147. Reizināšanas pamatīpašības. Tās reizināšanas īpašības, 
kas apskatītas darbībā ar veseliem skaitļiem (56., 57., 59. §), at
tiecināmas arī uz daļskaitļu reizināšanu. Šīs īpašības ir:

1. Reizinājums nemainās, ja maina reizinātāju vietas.

Piemēram:
2_ m ' 3_ — 5_ S_ m 
3 ' 6 ’ 4 —  6 ’ 4 ’ 3*

Un tiešām, saskaņā ar iepriekšējā paragrafa kārtulu pirmais
2 - 5 - 3

reizinājums ir vienāds ar daļskaitli 3 6 T 1> ^  vienāds ar
c o o

daļskaitli 6 Šie daļskaitļi ir vienādi, jo to locekļi atšķiras
tikai ar veselo reizinātāju kārtību, bet veselu skaitļu reizinājums 
nemainās, ja maina reizinātāju vietas.

2. Reizinājums nemainās, ja kādu reizinātāju grupu aizstāj ar 
to reizinājumu.
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tapec ka *
5 3 2 1 5 - 3
6 * 4 ’ 7 ' 5 “  6 ■ 4

2 1 __  5 - 3  - (2 - 1) __  5 - 3 2 - 1
6 - 4  7 - 5  6 * 4 «  (7 • 5)  —  6 • 4 • 7 • 5 ’

A • A /A A\
6 ' 4 \ 7  5 j

Rezultāti ir vienādi.
No šās reizināšanas īpašības var secināt: 
lai pareizinātu kādu skaitli ar reizinājumu, reizina šo skaitli ar 

pirmo reizinātāju, dabūto skaitli ar otro reizinātāju utt.

Piemēram:
io (A . A\___ io • A  . A

\ 4  7 ļ  4 7 >

jo saskaņā ar 2 . reizināšanas īpašību izteiksmē 1 0*ļ-|- • yjreizi- 
nāšanu ar iekavās ņemto reizinātāju var izdarīt pakāpeniski, pa
reizinot ar- |-un pēc tam ar ~  •

3. Distributivais reizināšanas likums (attiecībā uz saskaitī
šanu). Lai pareizinātu sumu ar kādu skaitli, jāreizina ar šo skaitli 
katrs saskaitāmais un rezultāti jāsaskaita.

Sis likums attiecībā uz veseliem skaitļiem ir paskaidrots 59. §. 
Tas attiecināms bez grozījumiem ari uz daļskaitļiem.
Jāpierāda, ka vienādība

(fl +  6 +  c +  . . . J m  =  arri 4 - btn -f- cm 4-

(distributivais reizināšanas likums attiecībā uz saskaitīšanu) ir pareiza arī tad, 
ja burti apzīmē daļskaitļus. Apskatām trīs gadījumus.

1. Vispirms pieņemam, ka reizinātājs m ir vesels skaitlis, piemēram, 
m — 3 (a, b, c var būt ikkuri skaitļi). Saskaņā ar definiciju par reizināšanu ar 
veselu skaitli varam uzrakstīt (ņemot vienkāršības labad tikai trīs saskai
tāmos)

(a +  6 + c ) . 3  =  (a +  6 +  c) 4  (a 4- b +  c) 4- (a +  b +  c).
Ievērojot asociativo saskaitīšanas likumu, vienādības labajā pusē varam 

atmest visas iekavas; ievērojot komutativo saskaitīšanas likumu un pēc tam 
atkal asociativo likumu, vienādības labo pusi varam pārrakstīt tā:

(a +  a +  a) 4- (6 4  6 4 - 6 ) 4 -  (c +  c 4- c ) .

Tad dabūjam: ( a 4 6 4 - c ) . 3  =  a . 3 4 6 . 3 4 c . 3 .

Tātad šai gadījumā distributivais likums pilnīgi paliek spēkā.
2. Pieņemam, ka reizinātājs m ir daļskaitlis, kura skaitītājs ir 1, piemēram,

m =  A. Pareizināt a 4- b 4- c ar Anozīmē — uzzināt A no šās sumas. Šī
8 8 8

daļa ir vienāda ar —  -ļ- A -ļ- , par ko varam pārliecināties, ja šo izteiksmi
8 8 8

reizinām ar 8 Tā kā 8 ir vesels skaitlis, tad saskaņā ar pirmajā gadījumā 
pierādīto pēc pareizināšanas dabūjam

— . 8 +  A . 8 +  —  . 8, kas ir a +  H c .
8 8 8
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Tatad astota daļa šis sitmas tiešam ir

_£ +  L  +  £..
8 8 8

Tapec

Redzam, ka distributivais likums pilnīgi paliek spēka arī šai gadījuma.
3. Beidzot pieņemam, ka reizinātājs m ir daļskaitlis ar ikkuru skaitītāju,

9
piemēram, m =  — (še ieskaitams arī tas gadījums, kad m ir jaukts skaitlis).

8

Pareizināt sumu a +  b +  c ar — nozīmē — uzzināt šās sumas; to dabū-
8 8

jam, ja astotdaļu minētās sumas reizinām ar 9. Bet — šās sumas, kā jau pie-
8

rādīts, i r ~  -ļ- —  +  —  ; tātad —  no tās būs
8 8 8 8

( a . b . c \
T  +  T  +  t ) • 9’

kas saskaņā ar pirmo gadījumu ir

t. i.,

Tātad

—  • 9 -f- —  • 9 -ļ- — 9,
8 8 8

a.l + b. l  + c
8 8

(a +  b .+  c) . —  =  a —  +  b JL +  c -9-
v ; 8 8 8 8

Redzams, ka visos gadījumos distributivais likums ir pilnīgi 
spēkā.

NEZINĀMĀ SKAITĻA UZZINĀŠANA, JA DOTA TĀ DAĻA.

148. Uzdevumi un kārtula. Pirms apskatām daļskaitļu dalīšanu, 
ir derīgi aplūkot, kā var uzzināt nezināmo skaitli, ja dota kāda 
tā daļa. Labākai šā jautājuma noskaidrošanai ņemsim šādus vien
kāršus uzdevumus.

Izmainām uzdevumu, kas dots 137. §, tā:
1. uzdevums. Vilciens, kustoties vienmērīgi, noiet 35 km

7 , _
stundas. Cik kilometru noiet šis vilciens stunaa?o
Saprotams, ka vilciens stundā nobrauc tādu kilometru skaitu,

7 -  _ -kura -o- ir 35 km. Tātad šai uzdevumā dots nezināmā skaitļa sep-o
tiņu astotdaļu lielums (35 km), bet jāužzina viss šis skaitlis.

Tā kā 35 km ir -5- nezināmā skaitļa, tad, pamazinot 35 kmo ’
7 reizes, dabūjam ~  nezināmā skaitļa, bet, palielinot pēc tam



g
rezultātu 8 reizes, dabūjam -ķ  šā skaitļa, t. i., visu skaitli. Skaidrī
bas labā uzrakstām teikto sīkāk tā:

7— nezināmā skaitļa ir 35;

1
8 » n

8 . 3 5 - 8

Tātad vilciens stunda noiet 40 km.
3 _ 3

2. uzdevums. 1-j- metra drebes maksa 3 2y  rubļa Cik rubļu

maksa 1 m šas drēbes?

Ta ka 1 metra =  —metra un šas—-metra drebes maksā 32-|-
3 1rubļa, tad, pamazinot 32-ģ-rubļa 7 reizes, uzzinām-^- metra maksu,

bet pec tam, palielinot šo maksu 4 reizes, uzzinām 1 metra maksu. 

Sīkāk to rakstām tā:

No šiem uzdevumiem var secināt: lai uzzinātu nezināmo skaitli, 
ja  dots kādas tā daļas lielums, tad šo lielumu vajag pamazināt 
tikreiz, cik vienību daļskaitļa skaitītājā, un rezultātu palielināt tik
reiz, cik vienību daļskaitļa saucējā.

149. Skaitļa uzzināšana, ja doti tā procenti. Dots, ka kāda
* 2 2 18 

skaitļa 18% ir 14-g-; lai uzzinātu šo skaitli, ievērojam, ka 14-g- ir 1-qq
šā skaitļa. Tāpēc saskaņā ar iepriekšējā paragrafa kārtulu nezi-

2 72 4nāmo skaitli dabūjam, ja 14-^ dalam ar 18 (dabūjam y )  un
rezultātu pareizinām ar 100 (ir 80).

■Ļ metra maksa 32-f- rubļa =  ^  rubļa.
4 8 5 8

1 259
4 ” ” 8 - 7

8 20. y  nezināmā skaitļa ir

1 •- 20
3 v ” 11 9 - 8;

_3 . 20 • 3 _ _  _5_
3 * ” lf 9 • 8 —  b*



Apskatām divus uzdevumus.
1. uzdevums. Krājkases noguldītāja ienākums 4 gados ir 

12 rbĻ 84 kap. Cik liela noguldījuma suma?1
Risinājums. 4 gadu ienākums ir 12 rbļ. 84 kap. jeb 1284 ka

peikas. Tātad viena gada ienākums ir 1284 : 4 =  321 (kapeika). 
Tā kā krājkase maksā 3% gada ienākumu, tad 321 kapeika ir 3% 
no noguldītās sumas. Lai uzzinātu noguldīto sumu, vajag saskaņā 
ar iepriekšējā paragrafa kārtulu šo skaitli dalīt ar 3 un rezultātu 
pareizināt ar 100:

- 100 =  10 700 (== 107 rubļi).

2. uzdevums. Pilsētas iedzīvotāju skaits ir 134 400 cilvēku. Sā
kot ar Lielo Oktobra sociālistisko revoluciju, iedzīvotāju skaits ir 
palielinājies par 60%. Cik iedzīvotāju bija pilsētā pirms revolū
cijas?

Risinājums. Nezināmais iedzīvotāju skaits palielinājies par 
60% no šā skaitļa. Tā kā katrā skaitlī ir 100% (simt simtdaļu) 
paša skaitļa, tad jaunais iedzīvotāju skaits (134 400) ir 160% no 
agrākā iedzīvotāju skaita. Lai uzzinātu agrāko iedzīvotāju skaitu, 
vajag saskaņā ar iepriekšējā paragrafa kārtulu dalīt skaitli 134 400 
ar 160 un rezultātu pareizināt ar 100:

liļgoo 100 =  84 000 (cilvēku). "

d a ļ s k a i t ļ u  d a l ī š a n a .

150. Definicija. Dalīšana ir darbība (apgriezta reizināšanai), 
ar kuru, zinot divu reizinātāju reizinājumu (dalāmo) un vienu no 
šiem reizinātājiem (dalītāju), uzzina otru reizinātāju (dalījumu).

7 3 -  -Piemēram, dalīt ar nozīmē — uzzināt tadu skaitli, kaso o
3 _ 7jareizina ar-g-, lai dabutu-ģ-; vai arī uzzināt tadu skaitli, ar kuru

3 7
jareizina -ģ-, lai d a b u tu y .  Pirmaja gadījuma dalījums ir meklē-
jamais reizināmais, bet otrajā — tas ir meklējamais reizinātājs.

Tā kā reizināmo un reizinātāju var mainīt vietām, tad dalījuma 
lielums nav atkarīgs no tā, vai meklējamais dalījums ir reizinā
mais vai reizinātājs.

P i e z ī m e s .  1. So definiciju var attiecināt uz veselo skaitļu 
dalīšanu tikai tad, ja nav atlikuma; bet daļskaitļu dalīšanā, kā 
tas būs turpmāk redzams, šī definicija arvien lietojama, izņemot 
to gadījumu, kad dalītājs ir vienāds ar nulli.

1 Jaiedomājas, ka noguldītājs katra gada beigās izņem no kases savu 
ienākumu, tāpēc nākošajā gadā paliek tas pats noguldījums



2. Dalot ar istu daļskaitli, skaitlis palielinās, bet, dalot ar 
neīstu daļskaitli, skaitlis pamazinās, ja neīstais daļskaitlis lielāks 
par 1, bet nemainās, ja tas ir vienāds ar 1.

Piemēram, dalījumam 5 : y jā b ū t  lielākam par 5, jo, reizinot šo
7 7dalījumu ar-g-, jadabu 5. Bet, reizinot ar-g-, ka zināms, katrs skait

lis pamazinās, tāpēc dalījumam jābūt lielākam nekā 5. Tāpat va-
9

ram noskaidrot, ka dalījumam 5 :— jabut mazakam neka 5 (jo, 

reizinot šo dalījumu ar -g-, jadabu 5).

151. Dalīšanas kārtulas. Dalīšanā var būt 5 šādi gadījumi.
1. Vesela skaitļa dalīšana ar veselu skaitli. Tāda dalīšana ir 

apskatīta veselo skaitļu aritmētikā. Bet tur dalīšana bez atlikuma 
ne arvien bija iespējama, jo dalāmais ne arvien ir dalītāja un 
kāda veselā skaitļa reizinājums. Tāpēc vispārīgā gadījumā vaja
dzēja apskatīt dalīšanu ar atlikumu. Tagad, pieļaujot reizināšanu 
ar daļskaitli, katru veselu skaitļu dalīšanas gadījumu varam uz
skatīt par iespējamu, izņemot dalīšanu ar nulli. Dalīšana ar nulli 
arī šeit nav iespējama. Piemēram, 5 jādala ar 7, t. i., jāuzzina
skaitlis, kura reizinājums ar 7 ir 5. Tāds skaitlis ir daļskaitlis — > 

tāpēc ka y  *7 =  5. Tāpat arī 20 : 7 =  y ,  tāpēc ka ^  • 7 =  20.

1. kārtula. Lai izdalītu veselu skaitli ar veselu, vajag ņemt 
tādu daļskaitli, kura skaitītājs ir dalāmais, bet saucējs — dalītājs.

2. Daļskaitļa dalīšana ar veselu skaitli. Piemēram, jādala
8 '  -  8 -ģ-ar 4, t. i., jauzzina skaitlis, kura reizinājums ar 4 ir-ģ-

Reizinot ar 4, katrs skaitlis palielinās 4 reizes; tāpēc meklē-
g

jamais skaitlis, palielināts 4 reizes, ir -g-. Lai to uzzinātu, vajag 
g

daļskaitli-ģ- pamazināt 4 reizes. Daļskaitli pamazina 4 reizes, ja
tā skaitītāju pamazina 4 reizes vai saucēju palielina 4 reizes 
(127. §). Tāpēc

8 4 _  8 : 4 _  2
9 9 “ 9

vai
8 . 4 —  8 __ 8 __  2
9 ’ 9 - 4  36 9*

2. kārtula. Lai izdalītu daļskaitli ar veselu skaitli, daļskaitļa 
skaitītājs jādala ar veselo skaitli (ja iespējams), atstājot to pašu 
saucēju, vai jāreizina ar veselo skaitli saucējs, atstājot to pašu 
skaitītāju.



3. Vesela skaitļa dalīšana ar daļskaitli. Jadala, piemeram,
2 o

3 ar t. i., jauzzina tāds skaitlis, kura reizinājums ar-g-ir 3.
2 2Reizinot kādu skaitli ar -ģ-, uzzina y  šā skaitļa, tāpēc

2y  nezināmā dalījuma ir 3;

_1_ _3.
5 * ” 2 5

A A r — 3 *5
5 ” » 2 2

Tātad
o 2 __  3 * 5  __  15 _ _ 7  1

5 2 * 2 2 *

3. kārtula. Lai veselu skaitli izdalītu ar daļskaitli, veselais 
skaitlis jāreizina ar dotā daļskaitļa saucēju, šis reizinājums jāņem 
par skaitītāju, bet par saucēju jāņem dotā daļskaitļa skaitītājs.

5 74. Daļskaitļa dalīšana ar daļskaitli. Piemēram,y jādala ar
7 5t. i., jauzzina skaitlis, kura reizinājums aryyir —

Reizinot kādu skaitli ar uzzinām ^  šā skaitļa, tāpēc

Ļr nezināmā skaitļa ir A;11 6
l ir

Tatad

11 ” ” 6 - 7
1 1  . 5 - 1 1
11 ” ” lr 6 • 7*

5 7 __  5 - 1 1  __  55 13
6 ** 11 —  6 • 7 —  42 42*

4. kārtula. Lai daļskaitli izdalītu ar daļskaitli, pirmā daļskaitļa 
skaitītājs jāreizina ar otra daļskaitļa saucēju, bet pirmā daļskaitļa 
saucējs ar otrā daļskaitļa skaitītāju un pirmais reizinājums jāņem 
par skaitītāju, bet otrais — par saucēju.

P i e z ī m e :  Šo kārtulu var lietot visos iepriekšējos gadījumos, ja veselu  
skaitli uzlūko kā daļskaitli, kura saucējs ir 1.

Piemeram:

A : 4  =

5 . 7 __ 5 1 _ 5 .
1 1 1 7 7 ’

8 . 4 _  8 1 _ 8 _ 2 .
9 1 9 4 36 9

3 . 2 _  3 5 __ 15 __ 7 *
1 5 1 2 2 2*
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Tātad daļskaitļu dalīšanas kārtulu visiem gadījumiem, lietojot burtus, var  
izteikt ar šādu vienādību:

a . c __ ad
b d bc

5. Jauktu skaitļu dalīšana.

5. kārtula. Lai izdalītu jauktus skaitļus, tos pārveido neīstos 
daļskaitļos un dala kā īstus daļskaitļus.

Piemēram:
R . o A  _  o . 23 _  8 _ _ 6  __  48 _ 9 ^ .  
o  . o 6 —  o  . 6 _  23 —  23 _ z 23,

7  3 -  1 _  31 . 11 _  31 • 2 _ _  31 _  - 9
4 * 2 4 * 2 4 * 1 1  22 22*

152. Dalīšanas aizvietošana ar reizināšanu. Ja dotajā daļ
skaitlī pārvieto skaitītāju saucēja vietā un saucēju skaitītāja vietā, 
tad dabū daļskaitli, ko sauc par dotā daļskaitļa apgriezto daļ-

7 8skaitli. Piemēram, daļskaitļa -ģ- apgriezts daļskaitlis i r y . Veselam

skaitlim arī ir apgriezts daļskaitlis; piemēram, skaitļa 5 vai y

apgriezts daļskaitlis ir ~  Apgrieztus daļskaitļus ir labāk saukt
par apgrieztiem skaitļiem. Skaitli, kas ir dotā skaitļa apgriezts 
skaitlis, var definēt arī kā dalījumu, ko dabū, ja 1 dala ar doto

7
skaitli. Piemēram, daļskaitļa y  apgriezts skaitlis ir

J_ —  A
L  ~  7 '
8

Saskaņā ar šo definiciju var uzzināt arī jaukto skaitļu ap
grieztos skaitļus. Piemēram, skaitļa 4 apgriezts skaitlis ir

1 _ _  _ _ 1 _  _  _8 

. 5  37 —  37*

Saprotams, ka katra skaitļa reizinājums ar ta apgrieztu 
skaitli ir 1.

Ņemot vērā teikto, varam dalīšanas kārtulu izteikt tā:

lai vienu skaitli izdalītu ar otru, var dalāmo reizināt ar ap
grieztu dalītāju.

Par šās kārtulas pareizību viegli pārliecināties, ja apskatām 
šādus piemērus.



8 : 9  = 4 - un 1 8
9 9 9 ’

• JL —  L -  J L - J L  —  I Ģ „ n 2 5 _  10
8  - °  “  40 8  5 40’ 7 ‘ 5 21 7 ' T  ~ ' 2 Ī>

e 7  40 c 8  40 c o 1 3 c  1 3 
8 7 7 7 ’ 5 : S 3'  —  2 „ 1 —  2 ‘

3 3

153. Saīsināšana dalīšanā. Dalot daļskaitļus, ja iespējams, 
izdara iepriekšēja saīsināšanu, kā tas parādīts šādos piemēros:

1 \ 10 8 _  12 . l i  _  3 . 11 _  33 _  l f t l
[) * 11 —  8 —  2 2 —  1 0 2 }

o \  8 . 6 _ _ 8 ' 7 _ 4 - 7 _ _ 2 8 „ i 1 .
' 9 * 7 9 - 6  9 - 3  27 27*5

o \  5 7 __  5 - 1 8 _ 5  3 __ 15 __ .. 1
12 ! 18 12 - 7   ̂ 2 - 7 14 14*

Sāda saīsināšana iespējama tāpēc, ka daļskaitļa lielums nemai
nās, ja skaitītāju un saucēju dala ar vienu un to pašu skaitli.

154. Kā dalīt ar reizinājumu. Tā dalīšanas (bez atlikuma) īpa
šība, par ko bija runa veselo skaitļu dalīšanā (76. §), attiecināma 
arī uz daļskaitļiem, proti:

lai izdalītu kādu skaitli ar vairāku skaitļu reizinājumu, var da
līt šo skaitli ar pirmo reizinātāju, dabūto rezultātu ar otro reizi
nātāju utt.

(
2 5 \ 2 5
y  • y ļ  =  1 0 : y :  y ,  jo^saskaņā ar daļskaitļu 

reizināšanas un dalīšanas kārtulām dabūjam

- ( i r )
l n . / * . ” \ —  i n  - 2 ■ 5 —  10 • <3 ’ 7> —  10 * 3 • 7 * °  ̂ I — I U - 3 . 7 ”  2 - 5  — 2 - 5 ’

in . 2 . 5 __ 10 * 3 . 5 __ 10 • 3 • 7
3 * 7 2 7 2 - 5  ’

t. i., dabūjam vienu un to pašu skaitli, vai nu dalot ar reizinā
jumu uzreiz, vai pakāpeniski ar katru reizinātāju.

155. Kā mainās dalījums, ja maina dotos skaitļus. Ja maina 
dalāmo vai dalītāju, tad daļskaitļu dalījums mainās tāpat, kā mai
nās veselo skaitļu dalījums (77. §), proti:

ja palielina (vai pamazina) dalāmo vairākreiz, tad dalījums 
arī palielinās (vai pamazinās) tikpat reižu, ja palielina (vai pa
mazina) dalītāju vairākreiz, tad dalījums pamazinās (vai palieli
nās) tikpat reižu.

Sevišķa vērība jāpievērš tam apstāklim, ka
dalījums nemainās, ja dalāmo un dalītāju pareizina vai dala 

ar vienu un to pašu skaitli.



- 5 7  55 - Tā,  ja piemēra ļ f  : yy =  42 dalamo un dalitaju palielinam,
. . o , , , 15 21 15 • 11 5 • 11 55teiksim, 3 reizes, tad dabūjam -ģ- : =  ķ —^ -== 6

dalījums palicis tas pats.
Vispārīgā veidā to var uzrakstīt tā:

a __  am __  a : m
b bm b : m

156. Divu skaitļu attiecība. Lietojot daļskaitļus, dalīšana, kā 
jau teikts, arvien ir iespējama (izņemot dalīšanu ar nulli). Tātad, 
ja doti divi skaitļi, tad var dabūt dalījumu, dalot vienu skaitli ar 
otru (ja tikai otrs skaitlis nav nulle).

Dalījumu, ko dabū, dalot vienu skaitli ar otru, sauc arī par šo 
skaitļu attiecību jeb attiecības rādītāju. Pirmo skaitli (dalāmo) 
sauc par attiecības pirmo locekli, bet otro (dalītāju) —  par attie
cības otro locekli.

Piemēram, skaitļu 2 ~  un ^-attiecība ir dalījums

2y i r  attiecības pirmais loceklis, y  ir attiecības otrais loceklis.

Ja divu skaitļu attiecība ir vesels skaitlis, tad tas rāda, cikreiz 
otrais attiecības loceklis ietilpst pirmajā loceklī1; ir pieņemts lie
tot šādu izteicienu arī tad, ja attiecība ir daļskaitlis. Tā, minē
tajā piemērā sakām, ka ska itlisy  ietilpst skaitlī 2-Ļ septiņpadsmit 
ar pusi reizes.

Uzdevumos bieži sastopamies ar attiecībām, ko izteic divi 
vienāda nosaukuma nosaukti skaitļi Piemēram, jāuzzina, cikreiz
4 ~ k g  pārsniedz 2 ~ k g .  Atbildi dod skaitļu 4~ u n  2 ~  attiecība;
attiecības locekļus bieži raksta kopā ar to nosaukumiem, t. i.,

4T  k§ : 2T  kS =  l Ī0’
7

bet pats skaitlis lj^  ir nenosaukts skaitlis, jo  tas rada, cikreiz
viens svars ietilpst otrā.

Tā kā attiecība ir divu skaitļu dalījums, kur dalāmais ir pir
mais attiecības loceklis, bet dalītājs otrais loceklis, tad attiecībai 
ir visas dalījuma īpašības, proti:

1) ikkurš skaitlis var būt attiecības pirmais loceklis; ikkurš 
skaitlis, izņemot nulli, var būt attiecības otrais loceklis;

1 Piemēram, 108. paragrafā par divu vienveida meru attiecību nosaukts 
skaitlis, kas rāda, cikreiz mazākais mērs ietilpst lielākajā.
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2 ) pirmais attiecības loceklis ir vienāds ar otro attiecības 
locekli, reizinātu ar attiecību;

3) otrais attiecības loceklis ir vienāds ar pirmo locekli, dalītu 
ar attiecību;

4) attiecība nemainās, ja tās abus locekļus reizina vai dala ar 
vienu un to pašu skaitli.

No 4. īpašības secināms, ka daļskaitļu attiecību var izteikt ar
’ 5 3

veselu skaitļu attiecību. Piemēram, dota attiecība : -ģ-; pareizinot
abus attiecības locekļus ar doto daļskaitļu mazāko kopīgo saucēju, 
t. i., ar 24, dotās attiecības vietā dabūjam attiecību 10 : 9, kura 
vienāda ar doto un kuras locekļi ir veseli skaitļi.

Tāpat

4  =  I 2 >; <1 • 12> = 3 9 : 1 0 -

P i e z ī m e s .  1. Divu skaitļu attiecību, ko definējām iepriekš, 
dažreiz sauc par ģeometrisko attiecību atšķirībā no divu skaitļu 
aritmētiskās attiecības, ko definē kā šo skaitļu starpību. Turpmāk 
būs runa tikai par ģeometrisko attiecību.

2. Ja pārvieto attiecības locekļus, t. i., pirmo attiecības locekli 
liek otrajā vietā un otro pirmajā, tad dabū jaunu attiecību, ko 
sauc par pirmās attiecības apgriezto attiecību.

3. Nosauktu skaitļu attiecību arvien var apmainīt ar neno
sauktu skaitļu attiecību. To izdara, ja nosauktos skaitļus pārveido 
vienāda nosaukuma vienībās un ņem dabūto nenosaukto skaitļu 
attiecību. Piemēram, 10 t 5 cnt un 7 cnt attiecība ir vienāda ar 
105 cnt un 7 cnt attiecību, bet šī attiecība ir vienāda ar neno
sauktu skaitļu 105 un 7 attiecību. Darbībās ar nosauktiem skait
ļiem par attiecību parasti sauc divu vienāda nosaukuma skaitļu 
dalījumu

157. Divu skaitļu procentuālā attiecība. Piemēram, jāuzzina, 
cik procentu no skaitļa 250 ir skaitlis 42y. Viens procents no 250

i r ^ ;  tāpēc skaitlis 4 2 y  būs tik procentu no skaitļa 250, cikreiz 

~  ietilpst skaitlī 42y , t. i.,

42—
42t : t S = w - 100= 1 7 (%) -

Skaitli, kas rāda, cik procentu ir viens skaitlis no otra, sauc 
par šo skaitļu procentuālo attiecību. Apskatītajā piemērā ir re
dzams, ka divu skaitļu procentuālo attiecību uzzina, ja šo skaitļu 
attiecību reizina ar 100
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Šo pašu rezultātu var dabūt arī citādi. Lai uzzinātu, cik pro-
42—1 2centu no 250 ir skaitlis 4 2 y , attiecība jaizsaka procentos,

t. i., simtdaļās. Bet, lai uzzinātu, cik simtdaļu ir dotajā skaitli, šo 
skaitli jāpareizina ar 100 (tā, piemēram, skaitlī 5 ir 5 • 100 =  500
simtdaļu, pusē ļ y j  ir y  • 100 =  50 simtdaļu utt.). Tāpēc skaitlī 

42T .  42T
25ČT *r 250~ simtdaļu, t. i., 17 procentu.

Doti divi uzdevumi.
1. uzdevums. Padomju saimniecībai ir 80 000 ha zemes;

69 200 ha apsēti ar kviešiem. Cik procentu visas platības aizņem  
kviešu lauki?

Lai uzdevumu atrisinātu, jāuzzina, cik procentu no skaitļa 
80 000 ir skaitlis 69 200. Citiem vārdiem, jāuzzina skaitļu 69 200 
un 80 000 procentuālā attiecība. Ievērojot iepriekšējo paskaidro
jumu, dabūjam:

S  • i 00 =  84  ( » •
2. uzdevums. No 325 kg miltu izcepts 429 kg maizes. Uzzināt 

piecepuma procentu.
Risinājums. Piecepums ir 429 — 3 2 5 =  104 (kg). Lai uzde

vumu atrisinātu, jāuzzina skaitļu 104 un 325 procentuālā attie
cība. Ievērojot teikto, dabūjam 
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V NODAĻA

I. DECIMALDAĻSKAITLU PAMATĪPAŠĪBAS.

158. Decimāldaļas. Daļas, ko dabū, ja kādu vienību dala 10, 
100, 1000 un vispār tik daudz vienādās daļās, cik vienību ir 
skaitlī, kas rakstīts ar ciparu 1 un vienu vai vairākām nullēm, 
sauc par decimāldaļām.

Tātad decimāldaļas, kas pakāpeniski pamazinās, ir šādas:
l i l l  1 1 tt 

10* 100* 1000' 10000’ 100000’ 1000000

Ja ir divas nevienādas decimāldaļas, tad lielāko sauc par 
augstākās šķiras decimaldaļu, bet mazāko — par zemākās šķiras 
decimaldaļu. Katrā decimaldaļā ir 10 nākamās zemākās šķiras 
decimaldaļu. Piemēram:

1 _  10 1 _ _  10 1 _  10 
10 —  100* īoo  —  īuoo' 1000 “  10000

159. Decimāldaļskaitlis. Daļskaitli, kam saucējs ir i ar vienu 
vai vairākām nullēm, sauc par decimāldaļskaitli; piemēram, tādi 
ir daļskaitļi

3 27 27401 1 
10’ 100’ 1000’ 3 1000 U * C ‘

Atšķirībā no decimāldaļskaitļiem par parastajiem daļskaitļiem 
sauc tādus, kuru saucējs var būt ikkurš skaitlis

160. Decimālie cipari. Veselu skaitļu rakstībā no diviem blakus 
cipariem labās puses cipars arvien apzīmē 10 reižu mazākas vie
nības nekā kreisais. So ciparu vietas nozīmi attiecinām arī uz tiem 
cipariem, ko raksta pa labi no vieniem. Piemēram, tā ir rakstīts 
skaitlis:

63,48259 .. .

Ja cipars 3 šai skaitlī nozīmē vienus, tad cipars 4 nozīmē 10 
reižu mazākas vienības nekā viens, t. i., desmitās daļas; 8 nozīmē 
simtās daļas, 2 — tūkstošās, 5 — desmittūkstošās, 9 — simttūk
stošās utt.

Lai nekļūdītos vietu nozīmē, pieņemts decimāldaļas atdalīt no 
veselā skaitļa ar komatu. Trūkstošo decimaldaļu vietā, tāpat arī 
veselā skaitļa vietā, ja tā nav, pieņemts rakstīt nulles. Ar tādu 
nosacījumu, piemēram, izteiksme 0,0203 nozīmē divas simtdaļas
3 desmittūkstošdaļas.
7 — Aritmētika 5. un 6. kl. 97



Tāpat 25,703 nozīmē 25 veselus, 7 desmitdaļas, 3 tūkstošdaļas; 
0,82 nozīmē 8 desmitdaļas, 2 simtdaļas.

Ciparus, kas atrodas pa labi no komata, sauc par decimal- 
cipariem.

161. Decimāldaļskaitļa rakstība bez saucēja. Katru decimāldaļ
skaitli varam uzrakstīt bez saucēja. Piemēram, dots decimāldaļ
skaitlis — ^  . Vispirms to izsakām jauktā skaitlī 3 2 ^ ^  . Tālāk 
uzrakstām dabūto daļskaitli tā:

32736 _  0 9  I 700 , _30_ , 6  _ o 9 , 7 , _ 3 _ _ 4_ _ 6 __
1U00 “  1000 "• li  00 +  1000 —  "t“ 10 *“ 100 1000'

Tātad šo daļskaitli var uzrakstīt tā:
32736
1000

== 32,736.

To var viegli pārbaudīt, ja skaitli 32,736 sasmalcinām sīkākās 
(tūkstoš) daļās. To darām tā: vienā veselā ir 10 desmitdaļu, bet 
32 veselos ir 320 desmitdaļu; pieskaitot klāt 7 desmitdaļas, dabū
jam 327 desmitdaļas.

Tā kā vienā desmitdaļā ir 10 simtdaļu, tad 327 desmitdaļas ir 
3270 simtdaļu; pieskaitot 3 simtdaļas, dabūjam 3273 simtdaļas. 
Tā kā 1 simtdaļa ir 10 tūkstošdaļu, tad 3273 simtdaļas ir 32730 
tūkstošdaļu; pieskaitot šim skaitlim vēl 6 tūkstošdaļas, dabūjam 
doto daļskaitli 32736 tūkstošdaļas.

Dots decimāldaļskaitlis ļ^uTo’ kurā nav vesela skaitļa. So 
daļskaitli var uzrakstīt tā:

578 500 , 70 8  _  5 . 7 , • 8

"T" uiiia.n - r  1(l min ~r iniinn >10000O 100000 ' 1000vj0 ' 10 000 1000 ' 10000 1 100000

Tāpēc šo daļskaitli varam rakstīt tā:

r S o “ 0-00578'
Kārtula. Lai decimāldaļskaitli uzrakstītu bez saucēja, pietiek 

uzrakstīt tā skaitītāju un atdalīt ar komatu no labās puses tik 
ciparu, cik nuļļu saucējā (tāpēc dažreiz jāpieraksta skaitītājam 
kreisajā pusē vairākas nulles).

Turpmākā iztirzājumā iedomāsimies, ka visi decimāldaļskaitļi 
(ja par tiem nebūs nekas atsevišķi teikts) ir rakstīti bez saucē
jiem.

P i e z ī m e .  Decimāldaļskaitļa lielums nemainās, ja tam labajā 
vai kreisajā pusē pieraksta nulles (ja tas uzrakstīts bez saucēja). 
Piemēram, katrs šis skaitlis

7,05; 7,0500; 007,05
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izteic vienu un to pašu skaitli: 7 veselus, 5 simtdaļas, jo 500 
desmittūkstošdaļas ir tas pats, kas 5 simtdaļas, bet 007 ir tikai 7.

162. Kā lasa decimāldaļskaitli. Vispirms nosauc veselo skaitli 
(ja tāda nav, tad saka «nulle veselo»), tad skaitli, kas ir pēc 
komata, lasa tāpat, it kā tas būtu vesels skaitlis, un pievieno to 
daļu nosaukumu, ar ko daļskaitlis beidzas. Piemēram,, 0,00378 
lasa: nulle veselo, 378 simttūkstošdaļas. Tātad decimāldaļskaitli 
lasa tā, it kā tas būtu uzrakstīts ar skaitītāju un saucēju

Decimāldaļskaitli, kurā d a u d z  decimālo ciparu, ērtāk ir lasīt 
citādi: sadala visus decimālos ciparus, sākot no komata, grupās, 
pa 3 cipari katrā (izņemot pēdējo, kurā var būt viens vai divi 
cipari); tad lasa katru grupu kā veselu skaitli un pieliek pirmajai 
grupai nosaukumu «tūkstošdaļas», otrajai grupai — «miljondajas», 
trešajai — «miljarddaļas» utt. Pēdējās grupas skaitlim pievieno to' 
daļu nosaukumu, ko izteic beidzamais decimāldaļskaitļa cipars. 
Piemēram, decimāldaļskaitli

0,028 306 000 07
lasa tā: nulle veselo, 28 tūkstošdaļas, 306 miljondaļas, 07 simt- 
miljarddaļas.

163. Decimāldaļskaitļu lieluma salīdzināšana. Jāuzzina, piemē
ram, kurš decimāldaļskaitlis lielāks:

0,735 vai 0,7348.
Lai to noteiktu, pierakstām (kaut arī tikai domās) tam decimāl

daļskaitlim, kam mazāk decimalciparu, labajā pusē tik nuļļu, lai 
decimalciparu skaits abiem skaitļiem būtu viens un tas pats:

0,7350; 0,7348.
Tagad_ redzam, ka pirmajā skaitlī ir 7350 desmittūkstošdaļas, 

bet otrajā 7348 desmittūkstošdaļas; saucēji abiem daļskaitļiem 
vienādi. Tātad lielāks būs tas daļskaitlis, kam lielāks skaitītājs; 
tā kā 7350 ir lielāks nekā 7348, tad pirmais decimāldaļskaitlis ir 
lielāks nekā otrais.

Tāpat ir viegli pārliecināties, ka
3,01 >2 ,998 ; 3,7 >3 ,6874; 3,64 <  3,6985 utt.

Kārtula. Ja salīdzina divus decimāldaļskaitļus, tad lielāks ir 
tas, kam veselo skaits lielāks; ja veselo skaits ir vienāds, tad lie
lāks tas, kam vairāk desmitdaļu; ja veselo un desmitdaļu skaits 
ir vienāds, tad lielāks tas, kam vairāk simtdaļu, utt.

164. Decimāldaļskaitļa lieluma maiņa, ja pārvieto komatu. Ja
skaitlī 3,274 pārvietojam komatu par vienu ciparu pa labi, tad 
dabūjam jaunu skaitli 32,74. Pirmajā skaitlī cipars 3 apzīmē vie
nus, bet otrajā — desmitus; tātad cipara nozīme palielinājusies 
10 reižu. Cipars 2 pirmajā skaitlī apzīmē desmitdaļas, bet otrajā
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vienus; tātad tā nozīme arī palielinājusies 10 reižu. Tāpat varam 
pārliecināties, ka arī pārējo ciparu nozīme palielinājusies 10 reižu. 
Tāpēc,

ja decimāldaļskaitlī pārvieto komatu par vienu ciparu pa labi, 
tad decimāldaļskaitlis palielinās 10 reižu.

No teiktā izriet: ja decimāldaļskaitlī pārvieto komatu par di
viem cipariem pa labi, decimāldaļskaitlis palielinās 100 reižu, ja 
par trim cipariem, tad 1000 reižu utt.

Un otrādi: ja decimāldaļskaitlī pārvieto komatu par vienu 
ciparu pa kreisi, tad decimāldaļskaitlis pamazinās 10 reižu.

Tāpēc, ja decimāldaļskaitlī pārvieto komatu par diviem cipa
riem pa kreisi, decimāldaļskaitlis pamazinās 100 reižu, ja pārvieto 
par trim cipariem, tad 1000 reižu utt.

165. Decimāldaļskaitļa palielināšana un pamazināšana 10, 100, 
1000 utt. reižu. Piemēram, decimāldaļskaitli 0,02 jāpalielina 10 000 
reižu. To izdarām, ja komatu pārvietojam par četriem cipariem pa 
labi. Bet dotajā skaitlī ir tikai divi decimalcipari. Lai dabūtu čet
rus ciparus, labajā pusē pierakstām divas nulles, no tā decimāl
daļskaitļa lielums nemainās. Pārvietojot komatu skaitļa beigās, 
dabūjam veselu skaitli 0200 jeb 200.

Decimāldaļskaitli 0,02 jāpamazina 100 reižu. To izdarām, ja 
komatu pārvietojam par diviem cipariem pa kreisi. Bet dotajā 
skaitlī pa kreisi no komata ir tikai viens cipars. Jāpieraksta krei
sajā pusē divas nulles, no tā decimāldaļskaitļa lielums nemainās, 
Pārvietojot komatu par diviem cipariem pa kreisi, dabūjam 0,0002.

Katru veselu skaitli var uzlūkot kā decimāldaļskaitli, kuram pa 
labi no komata var būt tik daudz nuļļu, cik grib. Tāpēc vesela 
skaitļa palielināšanu un pamazināšanu 10, 100, 1000 utt. reižu 
izdarām tāpat kā ar decimāldaļskaitli. Piemēram, ja veselu skaitli 
567,000 . . .  pamazinām 100 reižu, tad dabūjam 5,67.

P i e z ī m e .  Decimāldaļskaitļu īpašība mainīt savu lielumu 10, 
100 utt. reižu, ja pārliek komatu, ļauj izdarīt ļoti ātri metriskajos 
mēros izteikta nosaukta skaitļa sasmalcināšanu un pārvēršanu.

Piemēram, dots salikts nosaukts skaitlis 3 metri 8 decimetri
4 centimetri, kas jāpārvērš metros. Tā kā decimetrs ir desmitā 
daļa metra un centimetrs ir simtā daļa metra, tad doto salikto 
nosaukto skaitli varam izteikt metros tā: 3,84 metra. Pārvietojot 
šai decimāldaļskaitlī komatu pa labi, dabūjam: 3,84 metra =  38,4 
decimetra == 384 centimetri.

Dots, piemēram, vienkāršs nosaukts skaitlis 8746 miligrami, 
kurš jāpārvērš saliktā nosauktā skaitlī (t. i., jāizteic augstāku 
mēru vienībās). Tā kā gramā ir 1000 miligramu, tad 8746 mili
grami =  8,746 grama =  8 gramiem 7 decigramiem 4 centigramiem 
un 6 miligramiem.
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II. D A R B ĪB A S  AR DEC IM ĀLDA ĻSKAITĻIEM .

DECIMĀLDAĻSKAITĻU SASKAITĪŠANA.

166. Decimāldaļskaitļus saskaita tāpat kā veselus skaitļus.
Piemēram, jāsaskaita 2,078 +  0 ,7 5 +  13,5602. Skaitļus’ parak

stām vienu zem otra tā, lai veselie atrastos zem veseliem, desmit
daļas zem desmitdaļām, simtdaļas zem simtdaļām utt. un komati 
atrastos viens zem otra:

2,078 
+  0,75 

13,5602 
16,3882

Saskaitīšanu sākam ar mazākajām daļām. Saskaitot desmittūkstoš- 
daļas, dabūjam 2; šo ciparu rakstām zem svītras. Saskaitot tūkstoš
daļas, dabūjam 8; 8 rakstām zem svītras. Saskaitot simtdaļas, 
dabūjam 18; 18 simtdaļas =  10 simtdaļām +  8 simtdaļas; 10 simt
daļas ir viena desmitdaļa; to paturam atmiņā, lai pieskaitītu 
desmitdaļām, bet 8 rakstām zem svītras. Darbību tāpat turpinām 
līdz galam. Sumā komats atrodas zem saskaitāmo komatiem.

DECIMĀLDAĻSKAITĻU ATŅEMŠANA.

167. Decimāldaļskaitļus atņem tāpat kā veselus skaitļus. Pie
mēram, no 5,709 jāatņem 0,3078. Mazinātāju paraksta zem mazi
nāmā tā, lai vienāda nosaukuma vienības atrastos cita zem citas:

5,709
— 0,3078 

5,4012

Lai atņemtu mazinātāja pēdējo ciparu, ņemam no 9 tūkstoš- 
daļām 1 tūkstošdaļu un sasmalcinām to desmittūkstošdaļās; da
būjam 10 desmittūkstošdaļu, no kurām atņemam 8 desmittūkstoš- 
daļas. Tad no 8 tūkstošdaļām atņemam 7 tūkstošdaļas utt.

Tāpat atņemam arī no vesela skaitļa decimāldaļskaitli; pie
mēram,

3
— 1,873 

1,127

Ņemam vienu veselu un sasmalcinām desmitdaļās; no tām ņe
mam vienu desmitdaļu un sasmalcinām simtdaļās; no simtdaļām 
ņemam 1 simtdaļu un sasmalcinām tūkstošdajās. Tad 3 veselu 
vietā ir 2 veseli, 9 desmitdaļas, 9 simtdaļas un 10 tūkstošdaļas. 
Tagad mazinātāja cipars 3 jāatņem no 10, cipari 7 un 8 no 9, bet 
cipars 1 no 2 .
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168. Decimāldaļskaitļu reizināšana.
Jāapskata divi gadījumi: pirmais — kad viens reizinātājs ir 

vesels skaitlis, un otrais — kad abi reizinātāji ir decimāldaļskaitļi.

Piemēri: 1) 3,085-23; 2) 8,375-2,56.
Ja decimāldaļskaitļus, kas doti šais piemēros, uzrakstām ar 

skaitītājiem un saucējiem un sareizinām kā parastos daļskaitļus, 
tad dabūjam:

14 3085 OQ _  3085 • 23 _  70955 __ 7Л 
' 1000 — 1000 ~  1000 —

2. 8375 . 256 _  8375 . 256 _  2144000 =  2ļ
} 1000 100 —  1000 . 100 ~  100000

Kārtula. Lai sareizinātu decimāldaļskaitļus, tos reizina kā ve
selus skaitļus, nepievēršot vērību komatiem, bet reizinājumā at
dala ar komatu no labās puses tik decimālo ciparu, cik to ir reizi
nāmā un reizinātājā kopā.

Darbību iekārto tā:
3,085 8,375
. 23 • 2,56
9255 50250

6170 41875
70,955 16750

21,44000

DECIMĀLDAĻSKAITĻU DALĪŠANA.

169. Dalīšana ar veselu skaitli. Aptuvens dalījums. Piemēram, 
39,47 jādala ar 8 Dalīšanas darbību iekārtojam tāpat kā ar vese
liem skaitļiem.

39,47 ļ 8 
74_  4,93 

27
3

39 veselus dalām ar 8 ; dalījumā dabūjam 4 un atlikumā 7. 
Atlikumu sasmalcinām desmitdaļās un pieliekam no dalāmā 4 des
mitdaļas, dabūjam 74 desmitdaļas. 74 desmitdaļas dalām ar 8 ; 
dalījumā dabūjam 9 desmitdaļas un atlikumā 2 desmitdaļas. Atli-, 
kumu sasmalcinām simtdaļās un pieliekam no dalāmā vēl 7 simt
daļas, kas kopā ir 27 simtdaļas. Dalot tās ar 8, dalījumā dabūjam
3 simtdaļas un atlikumā arī 3 simtdaļas.

Pieņemam, ka dalīšana ar to ir izbeigta. Tad dabūjam aptu
venu dalījumu 4,93. Lai uzzinātu, par cik tas atšķiras no īstā dalī
juma, uzzinām īsto dalījumu un salīdzinām to ar aptuveno. Lai 
dabūtu īsto dalījumu, skaitlim 4,93 jāpieskaita daļskaitlis, ko
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dabūjam, ja atlikumu (3 simtdaļas) dalām ar 8 . Ja 3 vienības dalām
ar 8, tad dabūjam -g- vienības; ja 3 simtdaļas dalām ar 8, tad

3 - - 3dabūjam-ģ-simtdaļas. Tātad īstais dalījums ir 4,93 +  -g- simtdaļas.
3 _ _Ja atmetam -ģ- simtdaļas, tad izdaram kļudu, kas mazāka par

vienu veselu simtdaļu. Tāpēc saka, ka 4,93 ir aptuvens dalījums ar
1 3precizitāti līdz Ja -ķ  simtdaļas neatmetam, bet papildinām šo 

daļskaitli līdz vienai simtdaļai (palielinām par simtdaļas), tad 

izdarām kļūdu, kas arī ir mazāka par ^  . To darot, dabūjam 
otru aptuvenu dalījumu 4,93 +  0,01, t. i., 4,94, arī ar precizitāti 
līdz Skaitlis 4,93 ir mazāks, bet 4,94 ir lielāks par īsto dalī
jumu; tāpēc saka, ka pirmais skaitlis ir aptuvens dalījums ar 
iztrūkumu, bet otrais — ar uzviju.

Ja dalīšanu turpinām tālāk, izteicot atlikumus arvien sīkākās 
decimāldaļās, tad dabūjam aptuvenus dalījumus ar lielāku preci
zitāti. Piemēram, izteicot atlikumu 3 simtdaļas tūkstošdaļās un 
dalot 30 tūkstošdaļas ar 8, dabūjam aptuvenu dalījumu 4,933 (ar 
iztrūkumu) vai 4,934 (ar uzviju); tagad kļūda mazāka par 0,001. 
Turpinot dalīšanu tālāk, dabūjam:

39,47 ļ 8
74 4,93375 

27 
30 

60 
_40

0

Ja  dalīšanu turpinām pietiekami ilgi, tad dažreiz atlikumā var 
dabūt ari 0 (kā šai piemērā); tad dabūjam precizu dalījumu. Pre
tējā gadījumā jāapmierinās ar aptuvenu dalījumu, kuru var aprē
ķināt ar tik mazu kļūdu, cik vien grib. Ja, piemēram, gribam da
būt aptuvenu dalījumu līdz vienai miljondaļai, tad dalīšanu izbei
dzam, kad dalījumā dabūtas miljondaļas.

Kārtula. Decimāldaļskaitli dala ar veselu skaitli tāpat, kā dala 
veselu skaitli, izteicot atlikumus arvien sīkākās decimāldaļās; dalī
šanu turpina tik ilgi, kamēr dabū vai nu precizu dalījumu, vai 
aptuvena dalījuma tās decimāldaļas ciparu, ar kuru grib ap
mierināties.



Tapat dala arī veselus skaitļus, ja dalījuma grib dabūt 
decimāldaļskaitli. Piemēram, 123 ar 7 var dalīt tā:

_123 ļ_
53 17,57 . . .

40_
50

1

P i e z ī m e .  Lai parādītu, ka kāda vienādība nav preciza, bet 
tikai aptuvena, lieto izliektu vienādības zīmi piemēram, ja ir 
uzrakstīts

39,47 : 8 ^  4,93,
tad ar to ir teikts, ka skaitļa 39,47 dalījums ar 8 ir apmēram 4,93.

170. Aptuvena dalījuma kļūdas lielums. Ja ņem divus aptuvenus dalījumus 
(ar vienu un to pašu precizitāti), vienu ar iztrūkumu un otru ar uzviju, tad 
viens no tiem arvien ir ņemts ar precizitāti līdz pēdējās šķiras decimāldaļas 
pusei, proti: tāds ir dalījums ar iztrūkumu, ja atlikums ir mazāks par dalītāja 
pusi_, bet dalījums ar uzviju ir tāds, ja atlikums ir lielāks par dalītāja pusi. 
Aplūkosim, piemēram, dalīšanu 3 9 ,4 7 :8  (sk. iepriekšējo paragrafu). Ja ņemam 
aptuvenu dalījumu 4,93, kur atlikums 3 ir mazāks nekā dalītāja puse (mazāks

3par 4), un salīdzinam to ar precizo dalījumu 4,93 + —  simtdaļas, tad tas at-
8

3 1
šķiras no precizā dalījuma par —  simtdaļas (mazak neka par-— simtdaļas),

8 2
5

bet, ja ņemam 4,94, tad tas atšķiras par simtdaļas (vairāk nekā par 

-i- simtdaļas; šai gadījumā pareizāk ir ņemt dalījumu ar iztrūkumu). 

Turpinām dalīšanu:

39,47 ļ 8
74 4,933 

27 
30
6

Tagad ņemam aptuvenu dalījumu 4,933, kur atlikums 6 ir lielāks nekā

dalītāja puse. Precizais dalījums ir 4,933 + —  tūkstošdaļas; tātad tas atšķiras
8

6 1 
no skaitļa 4,933 par — tūkstošdaļas (vairāk par —  tūkstošdaļas), bet no skaitļa

8 2
o  ļ  _

4,934 par —  tūkstošdaļas (mazāk nekā par --- tūkstošdaļas; šai gadījuma
8 2 

pareizāk ir ņemt dalījumu ar uzviju).

Kad atlikums ir mazāks nekā dalītāja puse, tad dalījuma cipars, kas 
sekotu tam ciparam, ar kuru dalīšanu izbeidz, būtu mazāks par 5, bet, kad 
atlikums ir lielāks par dalītāja pusi, tad šis cipars būtu vai nu 5, vai lielāks  
par 5.



171. Dalīšana ar decimāldaļskaitli. Piemēram, 3,753 jādala ar 
0,85. Dalītājā pārvietojam komatu par tik cipariem pa labi (šai 
piemērā par 2), lai dalītājs pārvērstos veselā skaitlī; par tikpat 
cipariem pa labi pārvietojam komatu ari dalāmā. Tā kā dalāmais 
ir palielināts tikpat reižu kā dalītājs (šai piemērā 100 reižu), tad 
dalījums nemainās (155. §). Tātad dalīšana ar decimāldaļskaitli 
ir pārveidota dalīšanā ar veselu skaitli:

375 ,3 :8 5^ 4 ,415 ,
ko izdara tā, kā jau paskaidrots.

Tāpat darām, ja vesels skaitlis jādala ar decimāldaļskaitli. Pie
mēram,

7 : 0,325 =  7000 : 325 ^  21,538.
Kārtula. Lai izdaļītu kādu skaitli ar decimāldaļskaitli, dalītājā 

atmet komatu, dalāmo palielina tikreiz, cikreiz palielinājās dalītājs, 
kad atmeta komatu, un dala kā ar veselu skaitli.

172. Aprēķināšanas piemērs ar decimāldaļskaitļiem. Jāaprēķina 
šāds daļskaitlis:

7,5 - 0,09 • 3,725 
0,18-2,7-3,2675

Atmetam daļskaitlī visus komatus un noskaidrojam, kā no tā 
mainās daļskaitlis. Skaitītājs palielinās 10-100-1000 reižu, t. i.,
1 000 000 reižu. Saucējs palielinās 100-10-10 000 reižu, t. i., 
10 000 000 reižu. Lai daļskaitļa lielums nemainītos, skaitītāju jā 
palielina vēl 10 reižu; to varam izdarīt, ja, piemēram, skaitļa
9 vietā, ko dabūjām, atmetot komatu skaitlim 0,09, ņemam 90. 
Tagad jāaprēķina šāda izteiksme:

75 - 90 • 3725 .
18-27-32675 5

saīsinot iepriekš skaitļus 75 un 18 ar 3, skaitļus 90 un 27 ar 9 
un skaitļus 3725 un 32 675 ar 25, dabūjam:

25 •' 10 - 149 __ 37250 _
6 - 3 - 1307  23526 ~

173. Procentu aprēķini ar decimāldaļskaitļiem. Procentu aprē
ķinos bieži jāreizina un jādala ar 100; bet, tā kā šādas darbības 
viegli veicamas ar decimāldaļskaitļiem, tad dažāda veida procentu 
aprēķinos ir izdevīgi lietot decimāldaļskaitļus. Ņemsim dažus 
•uzdevumus.

1. uzdevums. Cik lielu ienākumu ienes 2 gados 3 mēnešos 
728 rubļi, kas noguldīti krājkasē?

Tā kā kase maksā 3% gadā, tad gada ienākums ir 3% jeb 0.03 
no skaitļa 728, t. i.,

728 • 0,03 — 21,84 ( = 2 1  rbl.84kap.).
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Ien ā k u m s par 3 mēnešiem, t. i., par 0,25 gada, ir 0,25 gada 
ienāk u m a, t. i., 21,84 • 0,25 == 5,46 ( =  5 rbļ. 46 kap.).

2 gadu un 3 mēnešu ienākums ir
21,84 • 2 +  5,46 =  49,14 ( =  49 rbļ. 14 kap.).

2. uzdevums. 3,4% nezināmā skaitļa ir 1,6388. Uzzināt šo 
skaitli.

Saskaņā ar 149. paragrafa noteikumu skaitli 1,6388 vajag 
dalīt ar 3,4 un reizināt ar 100.

1,63*8 i n n  _  1638,8 _
3,4 34 “

3. uzdevums. Krājkasē iemaksāts noguldījums. Pēc 9 mēnešiem 
to izņēma un noguldītājs dabūja 633 rbļ. 95 kap. Cik lielu sumu

noguldīja?
Noguldītāja gada ienākums ir 3% jeb 0,03 nezināmā noguldi-

3juma. Tatad 9 mēnešu ienākums (t. i., par - j  jeb 0,75 gada) ir
0,03 • 0,75 =  0,0225 ( =  2,25 %)

nezināmā noguldījuma. Tāpēc noguldītāja saņemtā suma 633,95 
rubļa ir 1,0225 (jeb 102,25%) nezināmā noguldīiuma Lai uzzinātu 
noguldījumu, 633,95 jādala ar 1,0225:

633,95 , ui \
ī № 2 5  =  620 (rubļu).

4. uzdevums. Tirgotavas plānā bija paredzēts apgrozījums par
75 300 rubļiem, bet īstenībā apgrozījums bija 85 842 rubļi. Par 
cik procentiem izpildīts plāns?

5ā uzdevuma atrisināšanai jāuzzina skaitļu 85 842 un 75 300
85842procentuālā attiecība, t' i., attiecība 75̂ -qq jāizsaka simtdaļās. Tas

vislabāk izdarāms, ja doto skaitļu dalījumu izteic decimāldaļskaitlī, 
kā tas parādīts 169. §:

35842 —  ļ 1 4 .
75300 ’ ’ 

tātad plāns izpildīts par 114%.

III. PARASTO DAĻSKAITĻU PĀRVEIDOŠANA 
DECIMĀLDAĻSKAITĻOS.

174. Iepriekšējas piezīmes. Tā kā darbības ar decimāldaļskait
ļiem ir vienkāršākas nekā ar parastajiem daļskaitļiem, tad diez
gan bieži ir izdevīgi parastos daļskaitļus pārveidot decimaldaļ-^ 
skaitļos.1 Parādīsim divus pārveidošanas paņēmienus.

3 Ja darbības jāizdara kopīgi ar parastajiem un decimāldaļskaitļiem, tad ne
katrreiz ir lietderīgi pārveidot tos vienādos daļskaitļos; piemēram, ja 0,56/

3 3vajag reizināt ar-1-, tad nav vajadzības ~  pārveidot decimāldaļskaitli; 0,567 var

pareizināt ar 3 un rezultātu dalīt ar 7 
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175. Pirmais paņēmiens: saucēja sadalīšana pirmreizinātājos.

Piemēram, daļskaitlis ^  jāpārveido decimāldaļskaitlī. Sai no

lūkā uzstādām jautājumu, vai šo daļskaitli nevar pārveidot tā, lai 
tā saucējs būtu 1 ar nullēm. Ja tas ir iespējams, tad dabūjam 
decimāldaļskaitli ar skaitītāju un saucēju un tādu bez grūtībām 
varam uzrakstīt bez saucēja. Lai nesaīsināmu daļskaitli pārveidotu 
daļskaitlī ar citu saucēju, jāreizina abi tā locekļi ar vienu un to 
pašu skaitli (132. §). Lai uzzinātu, ar kādu skaitli jāreizina 40, 
ja reizinājumā gribam dabūt 1 ar nullēm, jāievēro, ka katrs skait
lis, kas izteikts ar 1 un nullēm, sadalās tikai reizinātājos 2  un 5 
un abu šo reizinātāju skaits sadalījumā ir vienāds, proti: cik nuļļu, 
tikreiz 2 un 5. Piemēram:

1000 =4 10 - 10* 10 =  2- 5 - 2 - 5 - 2 - 5 ;
10 000 =  10 • 10 • 10 • 10 =  2 • 5 • 2 • 5 • 2 • 5 • 2 • 5.

Ja 40 sadalām pirmreizinātājos, dabūjam:
40 =  2 • 2 - 2 - 5.

No sadalījuma redzams, ka 40 jāreizina divreiz ar 5, tad reizi
nājums būs tāds skaitlis, kurā reizinātāju 2 un 5 skaits ir viens 
un tas pats (no katra pa 3). Tad dabūsim skaitli, kas izteikts ar 1 
un nullēm (trim nullēm). Lai daļskaitļa lielums nemainītos, arī 
skaitītājs jāreizina 2 reizes ar 5; tad

7 __ 7 • 5 * 5 _  175 _  o 175 
40 —  40 5 * 5  “  1000“

Piemēri.

H  7 -  7 -  7 ‘ 5 - 5 . 5  _  875 Q 8 7 5 .
8 2 - 2  - 2 2 • 2 ‘ 2 • 5 > 5 • 5 1000

2) —  — ___ 4 — 4 2 . 2 • 2 — ———  0 032
'  125 5 - 5 * 5  5 • 5 • 5 2 • 2 ■ 2 1000

q \ H  _  11 _  11 • 5 _  .55 _
- ' 20 2 - 2 - 5 2 - 2 * 5  * 5  1 0 0 “  ’

176. Kādus parastos daļskaitļus var pārveidot decimāldaļ
skaitļos un kādus nevar. No parādītā paņēmiena, kā parastos daļ
skaitļus pārveidot decimāldaļskaitļos, izriet divi secinājumi:

1. Ja parastā daļskaitļa saucējā nav citu pirmreizinātāju kā 
tikai 2 un 5, tad tādu daļskaitli var pārveidot decimāldaļskaitlī; 
tam būs tik decimālo ciparu, cikreiz parastā daļskaitļa saucējā — 
pēc saīsināšanas — atkārtojas tas no reizinātājiem 2 un 5, kas 
atkārtojas visvairāk reižu.

Piemēram, parastā daļskaitļa saucējā, kad tas saīsināts, ir 
reizinātājs 2, kas atkārtojas 4 reizes. Tad reizinātājam 5 arī jābūt
4 reizes, tāpēc to pierakstām tikreiz, lai abu reizinātāju (2 un 5) 
skaits būtu vienāds, t. i., no katra pa 4. Sareizinot tos, saucējā
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dabūjam skaitli I ar četrām nullēm; tapec decimāldaļskaitlī ir
4 decimālie cipari. Piemēram:

7 _  7 _  7 ‘ 5 • 5 • 5 _  875 __
80 2 - 2 * 2  - 2 - 5 80 * 5  > 5  * 5  lOOuO u >u o ' ° -

2. Ja parastā daļskaitļa saucējā ir tādi pirmreizinātāji, kas at
šķiras no 2 un 5, un ja ar tiem nevar saīsināt daļskaitli, tad tādu 
daļskaitli nevar pārveidot decimāldaļskaitlī.

Piemēram, ja ņemam daļskaitli kura saucējā ir pirmreizinā
tāji 3 un 7 (84 — 2 • 2 * 3 • 7), tad ar vienu reizinātāju (7) daļ
skaitli varam saīsināt un dabūjam Bet skaitlī 12 ir reizinātājs 3,

5uh tapec 12 nevaram pārveidot decimāldaļskaitlī, jo nav tada
vesela skaitļa, ar kuru pareizinot saucēju varētu dabūt skaitli, ko 
izsaka 1 ar nullēm.

Tādus daļskaitļus var pārveidot tikai aptuvenos decimāldaļ
skaitļos, lietojot otro pārveidošanas paņēmienu.

177. Otrais paņēmiens: skaitītāja dalīšana ar saucēju.
So paņēmienu lieto biežāk nekā pirmo, jo ar to var pārveidot 

arī tādus parastos daļskaitļus, kas pārveidojas tikai aptuvenos 
decimāldaļskaitļos.

23 23Jāpārveido, piemēram, -g- decimāldaļskaitlī. Skaitli -g- varam
uzlūkot kā skaitļu 23 un 8 dalījumu (151. § I kārtula). Bet veselu 
skaitļu dalījumu, kā jau zināms, varam izteikt decimāldaļskaitlī 
vai nu precizi, vai aptuveni. To izdarām, ja dalīšanas atlikumu 
pārveidojam arvien sīkākās decimāldaļās un turpinām dalīšanu 
tik ilgi, kamēr atlikumā dabūjam nulli vai kamēr dabūjam tās 
decimāldaļas šķiru, ar kuru dalīšanu gribam nobeigt.

23 ļ 8
70 2,875 
60 

40
0

23Šai piemera dalījums ir precizs: -g- =  2,875.
3

Japarveido decimāldaļskaitlī, piemēram, ^  . Ta ka šo daļskaitli
saīsināt nevaram un saucējā ir pirmreizinātājs 7, kas atšķiras no
2 un 5, tad to nevaram izteikt decimāldaļskaitlī. Tomēr varam 
uzzināt tādu decimāldaļskaitli, kurš a p t u v e n i  vienāds ar daļ- 

3skaitli ļ ļ ,  un ar tadu precizitāti, kadu gribam. Ja vēlamies, pie-
3

mēram, uzzināt tadu decimāldaļskaitli, kas atšķiras no ^  rnazak
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nekā par 0,001, tad pietiek, ja uzzinām 3 decimālos ciparus, ko 
dabūjam, dalot 3 ar 14:

3 ļ 14 
30_ 0,214 
20_

60_
4

Aptuvenais dalījums 0,214 atšķiras no precizē dalījuma, t. i.,3 _
no mazāk nekā par tukstošdaļas pusi. Ja dalīšanu turpinām,
tad kļūda kļūst arvien maJāka un mazāka. Dalīšana tomēr nekad 
neizbeidzas, jo pretējā gadījumā dabūtu decimāldaļskaitli, kas būtu
pilnīgi vienāds ar bet tas nav iespējams. Tātad, turpinot dalī
šanu, dalījumā varam dabūt tik decimālo ciparu, cik gribam.

178. Galīgi un bezgalīgi decimāldaļskaitļi. Skaitļa noapaļo-
3 * * *

šana. Ja parasto daļskaitli, piemēram, > nevaram izteikt decimāl
daļskaitlī, tad iespējams tomēr, kā tas parādīts 177. §, dalot 3 
ar 14, dabūt arvien jaunus un jaunus dalījuma ciparus un tātad 
dabūt arī arvien jaunus un jaunus decimāldaļskaitļus. Sie decimal-3
daļskaitļi ir arvien tuvāki un tuvāki skaitlim jķ . Tāpēc pieņemts 

. teikt, ka skaitli jj  var pārveidot bezgaligaja decimāldaļskaitlī:

šie trīs punkti nozīmē, ka dalījuma ciparu skaits nav aprobežots ar 
uzrakstītajiem cipariem (2, 1, 4), bet to var būt bezgalīgi daudz. 
Tāpēc var rakstīt

£  =  0 ,2 . . . ;  £ = 0 , 2 1  . . . ;  £ = 0 , 2 1 4 2 . . . ;  utt.

Atšķirībā no bezgalīgiem decimāldaļskaitļiem, tos decimāldaļ
skaitļus, kurus apskatījām iepriekš, sauc par galīgiem  decimāl
daļskaitļiem.

Bezgalīgos decimāldaļskaitļus (tāpat arī galīgos ar daudziem 
decimalcipariem) praksē nākas noapaļot, ņemot preciza daļskaitļa 
vietā aptuvenu ar noteiktu precizitāti vai nu ar iztrūkumu, vai 
uzviju (169. §). Piemēram, ja vēlamies ņemt ar precizitāti līdz 
vienai simtdaļai, tad decimāldaļskaitļa

3,141592653...
vietā ņemam aptuvenu decimāldaļskaitli 3,14 (ar iztrūkumu); ja 
saskaņā ar jautājuma nosacījumu vēlamā precizitāte ir līdz vienai 
tūkstošdaļai, tad ņemam 3,142 (ar uzviju).



179, Periodiskie daļskaitļi. Bezgalīgu decimāldaļskaitli, kurā 
viens vai vairāki cipari pastāvīgi atkārtojas noteiktā kārtībā, sauc 
par periodisku decimāldaļskaitli, bet ciparu vai ciparu kopumu, kas 
atkārtojas, sauc par šā decimāldaļskaitļa periodu.

Periodiskie decimāldaļskaitļi ir tīri un jaukti. Par tīru perio
disku decimāldaļskaitli sauc tādu, kuram periods sākas tūliņ pēc 
komata, piemēram, 2,363636...; par jauktu periodisku decimāl
daļskaitli sauc tādu, kuram starp komatu un pirmo periodu ir viens 
vai vairāki cipari, kas neatkārtojas, piemēram, 0,5232323 . . .

Saīsināti periodiskos decimāldaļskaitļus raksta tā:
2 ,3636 ... vietā raksta: 2,(36)

0,52323 . . . vietā raksta: 0,5(23),
t. i., periodu liek iekavās.

180. Bezgalīgam decimāldaļskaitlim, ko dabū, parasto daļ
skaitli pārveidojot decimāldaļskaitlī, jābūt periodiskam.

Par šo īpašību varam pārliecināties, ņemot kādu piemēru. Pie
mēram, daļskaitlis ~  jāpārveido decimāldaļskaitlī. Tā kā saucējā 7

nav reizinātāju 2 un 5 un doto daļskaitli saīsināt nevaram, tad to 
nevaram pārveidot galīgā decimāldaļskaitli. Tāpēc tas pārveidojas 
bezgalīgā decimāldaļskaitlī. Lai dabūtu dažus pirmos decimal- 
ciparus, 19 dalām ar 7. Tā kā dalīšana nevar beigties,

19 1 7
50 2,71428571

I L
30_

20_
60
40

50_
10
3

tad atlikumu jābūt bezgalīgi daudz. Bet atlikumi arvien ir mazāki 
nekā dalītājs; tāpēc dažādo atlikumu nevar būt vairāk par šādiem 
sešiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6. No teiktā izriet, ka, turpinot dalīšanu, atli
kumiem vajag a t k ā r t o t i e s .  Tā tas arī ir — septītais atlikums 
ir tāds pats kā pirmais. Bet, ja atlikums atkārtojas, tad, pierakstot 
tam nulli, dabūjam tādu pašu dalāmo, kāds jau bija agrāk (50). 
Tāpēc dalījumā dabūjam tos pašus ciparus, kas jau bijuši, t. i., 
dalījumā būs periodisks decimāldaļskaitlis. Šai piemērā periods 
sākas ar pirmo ciparu, tāpēc dabūjam tīru periodisku decimāldaļ
skaitli. Citos piemēros var gadīties, ka periods sākas ne ar pirmo 
ciparu, bet, piemēram, ar trešo vai ar kādu citu; tad dabū jauktu 
periodisku decimāldaļskaitli.
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IV. PERIODISKO DECIMĀLDAĻSKAITĻU PĀRVEIDOŠANA 
PARASTAJOS DAĻSKAITĻOS.

181. Iepriekšēja piezīme. 180. § redzējām, ka, parasto daļskaitli 
pārveidojot decimāldaļskaitlī, dabū vai nu galīgu decimāldaļskaitli, 
vai periodisku. Pieņemam, ka tagad, otrādi, dots periodisks decimāl
daļskaitlis un jāuzzina tas parastais daļskaitlis, kuru pārveidojot 
dabūts dotais periodiskais decimāldaļskaitlis. Sai nolūkā aplū
kojam, kādus periodiskus decimāldaļskaitļus dabū, ja pārveidošanai 
ņem tādus parastos daļskaitļus, kuriem skaitītājs ir 1, bet saucējs 
ir cipars 9, kas rakstīts vai nu vienreiz, vai vairākreiz pēc kārtas,

. _ 1 1piemeram, ^  utt.

_i_
9

i ļ_9______
J 0_ 0,111 . . .  

10 

1

= 0 , ( 1)

99

|99
100 0,0101 

1

99
0, (01)

1

1
999

1999
1000 0,001001

1

999
=  0,(001)

No šiem dalījumiem labi redzams, ka tādu periodisku decimāl
daļskaitļu periodā ir vai nu tikai cipars 1, vai arī cipars 1, kuram 
priekšā ir nulles, un ka periodā ir tik ciparu, cikreiz saucējā atkār
tojas cipars 9.

182. Tīra periodiska decimāldaļskaitļa pārveidošana parastajā 
daļskaitlī. Piemēram, jāuzzina parastais daļskaitlis, no kura dabūts 
tīrs periodisks decimāldaļskaitlis 0,2323 ----- Lai to uzzinātu, salī
dzinām šo periodisko decimāldaļskaitli ar citu, vienkāršāku, kuram 
periodā ir tikpat daudz ciparu, bet šie cipari ir 1 ar nullēm priekšā:

0,232323 . . .
0,010101 ...

Pirmajā daļskaitlī ir 23 simtdaļas, 23 desmittūkstošdaļas, 
23 miljondaļas utt., otrajā daļskaitlī ir 1 simtdaļa, 1 desmittūkstoš- 
daļa, viena miljondaļa utt. Tātad pirmajā daļskaitlī ir 23 reizes 
vairāk visu decimaldaļu nekā otrajā. Tāpēc, ja ir tāds parastais 
daļskaitlis, kuru pārveidojot dabū periodisko decimāldaļskaitli
0,(23), tad tam jābūt 23 reizes lielākam par to parasto daļskaitli, 
no kura dabūjām 0,(01).] Bet, kā redzējām, periodisko decimāl
daļskaitli 0, (01) dabū, ja pārveido tātad periodisko decimal-

23daļskaitli 0,(23) dabu, ja pārveido gg.

1 Pilnīgāku šā apgalvojuma pamatojumu sk. 190. §.



Un tas ta arī ir:
23 | 99 
230 0 ,2 3 .. .
198
320

23
OQ
ģ =  0 ,232323... =  0,(23).

Kārtula. Lai tīru periodisku decimāldaļskaitli pārveidotu paras
tajā daļskaitli, periodu ņem par skaitītāju, bet par saucēju raksta 
ciparu 9 tikreiz, cik ciparu periodā.

Piemeti:

1) 0 , ( 7 ) — I ;  2) 2,(05) =  2^;

3) 0,(063) = ^  =  4 -

183. Jaukta periodiska decimaldajskaitļa pārveidošana parastajā 
daļskaitlī. Piemēram, jāuzzina parastais daļskaitlis, kuru pārvei
dojot dabū jauktu periodisku decimāldaļskaitli 0,3(52) Lai to 
uzzinātu, pārvietojam dotajā skaitlī komatu par vienu ciparu pa 
labi; tad dabūjam tīru periodisku decimāldaļskaitli 3,(52), kas

52
dabūts no parasta daļskaitļa 3ģg. Pārvietojot komatu par vienu
ciparu pa labi, decimāldaļskaitlis palielinās 10 reižu Tātad daļ- 

52skaitlis 3^ģ ir 10 reižu lielāks nekā tas, no kura dabūts periodiskais 
decimāldaļskaitlis 0,3(52). Tāpēc, lai dabūtu meklējamo daļskaitli, 
3 g  jādala ar 10. Tad

0,35252 . . . =  3,(52) : 10 =■ 3 §  : 10 =  ^  : 10 -  §g-

Un tiešam:

349 | 990 
3490 0,352 .. .
2970

54950 Wo = 0 ,3 5 2 5 2 5 2 .. .  =  0,3 (52).

"2500
1980
520
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Jaukta periodiska decimāldaļskaitļa pārveidošanai parastajā 
daļskaitlī varam dabūt ļoti ērtu kārtulu. Šai nolūka jāievēro jaukta
skaitļa dalīšanas paņēmiens ar 10. Vispirms pārveidojam
jauktu skaitli neīstā daļskaitlī: 3 reizinām ar 99 un pieskaitām 52. 
Bet varam darīt arī tā: 3 reizinām ar 100, no rezultātā atņemam 3 
un pieskaitām 52. Tātad^

o52 _  3 . 99 + y 52 _  3 • 100 3 +  52 
99 —  99 —  99

Darbību kārtību — atņemt 3 un pieskaitīt 52 — varam mainīt: 
vispirms pieskaitīt 52 un tad atņemt 3. Tāpēc, 

o52 _ _  3 • 100 +  52 — 3 _  352 — 3
99 —  99 —  99

Atliek vēl pamazināt šo daļskaitli 10 reižu, t. i., pierakstīt tā 
saucējam nulli; tad dabūjam to parasto daļskaitli, kas, pārveidots 
decimāldaļskaitlī, ir 0,3 (52). Tātad

0,35252 .. . =  -352 ~  3 349

Tāpat varam uzzināt, ka
264 — 260,26444 . . .  

5,7888

900 

578 — 57 

90

990 —  990

238 119
—  900 : 450’

521 

“  90 “
- 5 ^

90

jeb 5 ,7888 ... =  5 ^ = 5 S r

Kārtula. Lai jauktu periodisku decimāldaļskaitli pārveidotu 
parastajā daļskaitlī, vajag no skaitļa, ko izteic cipari starp komatu 
un otro periodu, atņemt skaitli, ko izteic cipari starp komatu un 
pirmo periodu; dabūto starpību ņemt par skaitītāju, bet par sau
cēju rakstīt ciparu 9 tikreiz, cik ciparu periodā, un ar tik nullēm, 
cik ciparu starp komatu un pirmo periodu.

184. Kādi parastie daļskaitļi pārveidojas tīros un kādi jauktos 
periodiskos decimāldaļskaitļos. Mēs zinām, ka ikkurš parastais 
daļskaitlis pārveidojas vai nu galīgā, vai periodiskā decimāldaļ
skaitlī. Zinām arī, kādos gadījumos dabūjam galīgu un kādos pe
riodisku decimāldaļskaitli. Jānoskaidro, kādos gadījumos dabūjam 
tīru un kādos jauktu periodisku decimāldaļskaitli. Noteikumi, par 
kuriem še runās, turpmākajos paragrafos tiks pamatoti; še minēsim 
tikai dažus iepriekšējos apsvērumus, kas runā par labu šiem no
teikumiem.

1. Parastais daļskaitlis, kura saucējā pēc saīsināšanas nav rei
zinātāju 2 un 5, pārveidojas tīrā periodiskā decimāldaļskaitlī.

Piemēram: j -  =  0,(428571); ļ  =  0,(6); £  =  0,(45).

8 — Aritmētika 5. un 6. kl. 113



Tādam daļskaitlim, pirmkārt, jāpārveidojas kaut kādā periodiskā 
decimāldaļskaitlī (180. § ); otrkārt, šis periodiskais decimāldaļ
skaitlis nevar būt jaukts, jo jaukti periodiski decimāldaļskaitļi, kā 
tas piemēros bija redzams, pārveidojas tādos parastajos daļskaitļos, 
kuru saucējos ir reizinātāji 2 un 5. Tātad dotajam daļskaitlim jā 
pārveidojas tīrā periodiskā decimāldaļskaitlī.

2. Parastais daļskaitlis, kura saucējā pēc saīsināšanas kopā ar 
citiem reizinātājiem ir arī reizinātāji 2 vai 5, vai ari abi šie reizi
nātāji, pārveidojas jauktā periodiskā decimāldaļskaitlī.

Piemēram:

S  =  | =  0,8(3); i  = 0 , 5 ( 3 ) ;  

®  - 0 , 2 6 ( 4 ) .

Tiešām, daļskaitlim, pirmkārt, jāpārveidojas kaut kādā perio
diskā decimāldaļskaitlī, otrkārt, šis periodiskais decimāldaļskaitlis 
nevar būt tīrs, jo tīrā periodiskā decimāldaļskaitlī, kā redzējām 
piemēros, pārveidojas tāds parastais daļskaitlis, kura saucējā nav 
reizinātāju 2 un 5' Tātad dotajam daļskaitlim jāpārveidojas jauktā 
periodiskā decimāldaļskaitlī.

PERIODISKO DECIMĀLDAĻSKAITĻU TEORIJAS PAMATOJUMS.

185. P i e z ī m e .  Iepriekšējais paskaidrojums par periodisko decimāldaļ
skaitļu pārveidošanu parastajos daļskaitļos nav gluži pietiekams. Tur, starp 
citu, ir pieņemts (182. §), ka, ja katru saskaitāmo palielina vairākreiz, tad arī 
suma palielinās tikpat reižu. Šis izteikums ir pietiekami pamatots sumai, ja 
saskaitāmo skaits ir galīgs, bet, ja saskaitāmo skaits ir bezgalīgs (kādi ir visi 
periodiskie bezgalīgie decimāldaļskaitļi), tad šis izteikums jāpierāda.

Periodisko decimāldaļskaitļu teorija balstās uz jēdziena par robežu. P a 
skaidrosim īsumā šo teoriju.

186. Skaitļu virknes robeža. Dota, piemēram, bezgalīga skaitļu virkne 
a±, ci2, . . . ,  an. . .  Pieņemam, ka skaitlis a ir šās virknes robeža, j a  star
pības an — a absolūtais lielums kļūst pēc patikas mazs visiem pietiekami 
lieliem n. Tā skaitļu virknes

1 + 1,1 + Ļ  i + Ļ  . . . .  i +  Ļ  ■■■

robeža ir skaitlis 1, tāpēc ka starpība (1 +  — ) — 1 = —  top pēc patikas maza,
n n

ja n ir pietiekami liels.

187. Ja bezgalīgā decimāldaļskaitlī ņemam dažus pirmos decimalciparus 
un pārējos atmetam, tad dabūjam’ galīgu decimāldaļskaitli, kuru sauc par dotā 
bezgalīgā decimāldaļskaitļa nogriezni.

Piemēram, decimāldaļskaitļi
0,8; 0,83; 0,833; 0,8333 utt.

ir bezgalīgā periodiskā decimāldaļskaitļa 0,8(3) nogriežņi. Vispār katram 
bezgalīgam decimāldaļskaitlim ir bezgalīga nogriežņu virkne, un katrs šads  
nogrieznis ir galīgs decimāldaļskaitlis.
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1. teorema. Parastais daļskaitlis, kuru pārveido bezgalīgā decimāldaļskaitli, 
ir ša bezgalīga decimāldaļskaitļa nogriežņu virknes robeža.

P i e r ā d ī j u m s .  Mums jau zināms, ka pirmais dabūtā bezgalīgā decimāl
daļskaitļa nogrieznisN^kas nobeidzas ar pirmo decimālo ciparu) atšķiras no

dotā parastā daļskaitļa mazāk nekā par otrais nogrieznis atšķiras no tā

mazāk nekā par - L  ; trešais — mazāk nekā par utt. Tāpēc katrs no

grieznis, kas ņemts ar pietiekami lielu ciparu skaitu, atšķirsies no dotā parastā 
daļskaitļa pēc patikas maz. Bet saskaņā ar robežas definiciju tas ari nozīmē, 
ka parastais daļskaitlis ir tā bezgalīgā decimāldaļskaitļa nogriežņu virknes 
robeža, kurā šis daļskaitlis pārveidojas.

188. 2. teorema. Ja divi parastie daļskaitļi ir savā starpā vienādi, tad tie 
pārveidojas vienā un tai pašā decimāldaļskaitlī (galīgā vai bezgalīgā).

P i e r ā d ī j u m s .  Pieņemam, ka daļskaitli —  un *h. ir vienādi. Iedomā
ti bt

jamies, ka, pārveidojot tos decimāldaļskaitļos (dalot skaitītāju ar saucēju),  
apstājamies pie tūkstošdaļām. Tad uzzinām lielāko tūkstošdaļu skaitu, kas ir

katrā daļskaitli ~  un - 1  (jo, palielinot dalījumu kaut vai par 1 tūkstošdaļu, 
b b1

dabūtu vairāk nekā pareizā dalīšanā). Bet nosacījumā ir dots, ka daļskaitļi

un ir vienādi; tāpēc lielākajam tūkstošdaļu skaitam, kas ir katrā dal- 
b bt
skaitlī, jābūt vienam un tam pašam. Tātad trim pirmajiem decimalcipariem 

abos decimāldaļskaitļos, kurus dabūjam, pārveidojot daļskaitļus un^ ,  jābūt

vienādiem. Tāpat varam pārliecināties, ka ikkurā skaitā decimalcipariem jābūt 
vienādiem; citiem vārdiem — abiem daļskaitļiem jābūt pilnīgi vienādiem.

189. 3. teorema (apgrieztā). Ja divi parastie daļskaitļi pārveidojas vienā 
un tai pašā decimāldaļskaitlī (galīgā vai bezgalīgā), tad tie ir vienādi.

P i e r ā d ī j u m s  Pieņemam, ka daļskaitli ~  un pārveidojas vienā un
1 b bļ

tai pašā decimāldaļskaitlī N. Ja šis decimāldaļskaitlis ir galīgs, tad dabūjam 
divas precizas vienādības

3 -  — N un El =  N, 
b b1

tāpēc
a __ ax
b bx

Ja N ir bezgalīgs decimāldaļskaitlis, tad katrs no šiem daļskaitļiem

—  un £ i  ir vienāds ar decimāldaļskaitļa N nogriežņu virknes robežu, un tāpēc 
b bļ

a _ ax
T  ~  ~b['

ISO. 4. teorema. Tīra periodiska decimāldaļskaitļa nogriežņu virknei ir 
robeža, kas vienāda ar parasto daļskaitli, kuram par skaitītaju ir starpība, 
ko dabū, ja no skaitļa, kas atrodas ’līdz otrajam periodam, atņem skaitli, karš 
atrodas līdz pirmajam periodam, bet par saucēju ir cipars 9, kas rakstīts 
tikreiz, cik ciparu ir periodā.

P i e r ā d ī j u m s .  Ņemam, piemēram, tīru periodisko decimāldaļskaitli
7,2323  Ar burtu Xn apzīmējam šā decimāldaļskaitļa nogriezni, kurā ietilpst



n periodu, t. i., pieņemam, ka 
n

7,2323 . , .  23 =  7 +  —  - f  - f  . . .  +  -  * L  = X n
100 1002 ^  ^  100« "•

Abas vienādības puses pareizinām ar 100:

«—i
7 2 3 ,3 2 2 3 .. .  23 =  723 +  —  +  -H i-  + . . .  +  — — ...=  100^„T  100 ^  1002 ^  ^  100«-i "

Atņemot no šās vienādības iepriekšējo, dabūjam:

723 — 7 — — ... =  9 9 X , .
100«

dalot ar 99:

jeb

723 —  7 23 _  v
99 100« • 99

723 — 7 „  23
Ar,

99 * 100« • 99

No pēdējās vienādības redzam, ka, palielinoties periodu skaitam n, pastā; 
vīgā skaitļa (723 — 7) : 99 un X n starpība kļūst un paliek mazāka par ikkurti 
doto skaitli (lai cik mazs šis skaitlis būtu); tas nozīmē, ka

, * v  723 — 7 -23  
robeža X„ = ----- —------- =  7—

99 99

No paņēmiena, kā šī robeža uzzināma, redzam, ka 723 ir skaitlis, kas 
atrodas līdz otrajam periodam, bet 7 ir skaitlis, kas atrodas līdz pirmajam 
periodam; tātad skaitītājs atbilst teoremai. Saucējs arī atbilst teoremas pra
sībai, jo cipars 9 atkārtojas tikreiz, cik ciparu ir periodā.

Jāaizrāda, ka periodiskā decimāldaļskaitļa veselo skaitli varētu atdalīt, 
t. i., rakstīt tā:

robeža 7, (23) =  7 +  robeža 0, (23) =  7 +  —  =  7^ .
9 9 - 9 9

191. 5. teorema. Jaukta periodiska decimāldaļskaitļa nogriežņu virknei ir 
robeža,, kas vienāda ar parasto daļskaitli, kuram par skaitītāju ir starpība, 
ko dabū, ja no skaitļa, kas atrodas līdz otrajam periodam, atņem skaitli, kas 
atrodas līdz pirmajam periodam, bet par saucēju ir cipars 9, kas rakstīts tik
reiz, cik ciparu periodā, un ar tik nullēm, cik ciparu ir starp komatu un pirmo 
periodu.

P i e r ā d ī j u m s .  Ņemam jauktu periodisku decimāldaļskaitli, piemēram, 
tādu:

8,52(375),

tad tāpat kā iepriekš



Pareizinot abas vienādības puses ar 100 un otrreiz ar 1000, dabūjam:

852 +  i l i  +  . . .  +  . -3--5 - =  X n .
■*nnn ^  T  1000« n

852 375 - f  - ^ 4  +  . . . +  — ^ —  =  100 000 Xn . 
1000 1000" - !

Atņemot no pēdējās vienādības iepriekšējo, dabūjam:

852 375 — 852 — 375 =  99 900 X,

dalot ar 99900: 

jeb

1000«

852 375 — 852 375 =  x

n ’

99900 1000«. 99900

852 375 — 852 375A „
99900 " 1000«. 99900

No pēdējas vienādībās redzam, ka, neierobežoti palielinoties skaitlim ny

robeža X., =  .§52-375 — 852 =  g52323.
99900 99900

Veselo skaitli varētu atdalīt: robeža Xn =  8 +  robeža 0,52(375)

, 52375 — 52 

99900
Piemēri:

203 _  2 5 
99 99’

1) 2,(05) = 205 — 

99
2 _

2) 0,(063) = 63 _  
' 999

7
111*

3) 0,26(4) - . 264 —  

900
26 _

4) 5,7(8) ~ 578 — ■ 
90

57 _

. 238 _  119 

' 900 450*

ŠHi =  5—  jeb 5,7(8) =  578 ~ - Z  =  5— .
90 90 1 w  90 90

192. P i e z ī m e .  4. un 5. teorema rāda, ka katra periodiskā decimāldaļ
skaitļa nogriežņu virknei par robežu ir kāds parastais daļskaitlis. No tā 
saskaņā ar 1. teoremu izriet, ka vispār, ja ir tāds parastais daļskaitlis, ko 
var pārveidot dotajā periodiskā decimāldaļskaitlī, tad šis parastais daļskaitlis  
ir vienāds ar dotā periodiskā decimāldaļskaitļa robežu.

Tomēr no iepriekšējām teoremām nevar vēl secināt, ka katram periodiskam 
decimāldaļskaitlim ir tāds parastais daļskaitlis, kurš pārveidojams šai decimāl
daļskaitlī. Un patiešām, kā tūliņ redzēsim, to nevar attiecināt uz katru perio
disko decimāldaļskaitli.

193. 6. teorema. Ja dotā periodiskā decimāldaļskaitļa periods sastāv tikai 
no viena cipara 9, tad nav tāda parastā daļskaitļa, ko varētu pārveidot dotajā 
periodiskā decimāldaļskaitli. Visos citos gadījumos tas parastais daļskaitlis, 
kas ir periodiskā decimāldaļskaitļa dotās nogriežņu virknes robeža, pārveidojas 
šajā decimāldaļskaitlī.

Tas nozīmē, ka ikkuru (tīru vai jauktu) periodisku decimāldaļskaitli varam 
pārveidot parastā daļskaitlī, ja tikai tā periods nesastāv no devītnieka; ja 
turpretim periods ir cipars 9, tad tāds periodisks decimāldaļskaitlis nav nekāda 
parastā daļskaitļa pārveidojums.



P i e r ā d ī j u m s .  1. Dots kaut kāds periodisks decimāldaļskaitlis ar 
periodu 9, piemēram, 5,28(9). Ja būtu tāds parastais daļskaitlis, kuru pārvei
dojot dabutu periodisku decimāldaļskaitli 5,28(9), tad, kā zināms, šim paras
tajam daļskaitlim vajadzētu but vienādam ar dotā periodiskā decimāldaļskaitļa 
nogriežņu virknes robežu. Bet periodiskā decimāldaļskaitļa 5,28(9) robeža 
saskaņa ar 5. teoremu ir

5289 — 528 ___ 5280 +  9 — 528 __ 528. 10 — 528 +  9 __
9 .102 9 .102  9 .102

„  5 2 8 .9  +  9 __ 528 +  1
9 . 102 102 ’

t._ i., daļskaitlis, kura saucējā nav citu vienkāršu reizinātāju kā 2 un 5; un 
tads daļskaitlis, kā zināms, pārveidojas galīgā decimāldaļskaitlī, bet ne perio
diskā. Pierādījumam ņēmām piemēru (uzskatāmības labad), bet minētais iztir
zājums, protams, ir attiecināms uz ikvienu periodisko decimāldaļskaitli, kura 
periods ir 9.

2. Dots periodisks decimāldaļskaitlis, kura periodā ir vai nu vairāk ciparu, 
vai viens cipars, bet tikai ne 9, piemēram, 7,(23). 4. teoremas pierādījumā 
pieņēmām, ka

7,2323 . . .  23 -  Xn ,

un redzējām, ka, pieaugot skaitlim n,

723 723 — 7 . „ . „7 —  ------ ------ — robežai X„ ;
99 99 "

precizāk izsakoties, tur redzējām, ka

723 — 7 _  x  _  23 ^  1 
99 * 100« • 99 ^  100« ’

23
j°  < 1  (šī pēdēja nevienādībā ir pareiza visiem periodiskiem daļskaitļiem,

ja periods nav 9, un ļauj attiecināt to iztirzājumu, kas bija izteikts atsevišķam  
piemēram, uz katru periodisku decimāldaļskaitli, kura periods nav 9) Bet tas

y o q __7
nozīmē, ka galīgs decimāldaļskaitlis Xn , kura saucējs 100« ir skaitļa

tuvinājums (ar iztrūkumu) ar precizitāti līdz ; tādi tuvinājumi, kā jau

zināms, ir tie nogriežņi, kurus dabūjam, ja doto daļskaitli pārveidojam deeimal-
-700 ___  *7

daļskaitlī. Tātad X n ir skaitļa — ——  pārveidojuma nogrieznis; bet, tā kā n
99

ir brīvi ņemts skaitlis, tad skaitļa Pārveidojums decimāldaļskaitlī

tiešām sakrīt ar doto periodisko decimāldaļskaitli 7 ,(23).

194. Secinājumi. 1. Parastā daļskaitļa saucējs, ja šis daļskaitlis pār
veidojas tirā periodiskā decimāldaļskaitli, pēc saīsināšanas nesatur reizinātājus
2 un 5 , jo saskaņā ar 4 . teoremu to arvien var izteikt skaitli, kas_ beidzas ar 
ciparu 9 , un tāpēc tas nevar dalīties ne ar 2 un ne ar 5, un pēc daļskaitļa 
saīsināšanas šie reizinātāji tur nepavisam nevar atrasties.

2. Parastā daļskaitļa saucējā, ja šis daļskaitlis parveidoļas jaukta perio
diskā decimāldaļskaitlī, ir reizinātājs 2 vai 5, vai tie abi kopa.

Tas tā arī ir, jo šo saucēju saskaņā ar 5. teoremu var izteikt_ skaitlī, kas 
beidzas ar nulli un tāpēc dalās ar 2 un 5. Daļskaitli varētu saisinat ar abiem 
šiem reizinātājiem un pēc saīsināšanas to vairs nebutu saucēja tikai tad, ja
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skaitītaja pēdējais cipars būtu nulle. Bet skaitītāju dabū, ja no skaitļa, kas 
atrodas līdz otrajam_ perļodam, atņem skaitli, kas atrodas līdz pirmajam 
periodam. Tā kā pēdējais cipars periodā nevar būt vienāds ar pēdējo ciparu 
pirms perioda (ja periods sākts ar pareizo vietu), tad skaitītāja pēdējais 
cipars nevar būt nulle. Tāpēc arī pēc saīsināšanas (ja tāda iespējama) saucējā 
paliek vai nu reizinātājs 2 vai 5, vai abi divi kopā.

_ 3. Parastais daļskaitlis, kura saucējā nav reizinātāju 2 un 5, pārveidojas 
tīrā periodiskā decimāldaļskaitlī.

Piemēram:

A  =  0,(428571);- ļ  =  0,(6); 1  =  0,(45).

Tam tā arī jābūt, jo 1) tādam daļskaitlim jā-pārveidojas kaut kādā perio
diskā decimāldaļskaitlī (180. §); 2) šis periodiskais decimāldaļskaitlis nevar 
būt jaukts, jo, kā redzējām, jauktā periodiskā decimāldaļskaitlī pārveidojas 
tikai tāds parastais daļskaitlis, kura saucējā ir reizinātājs 2 un 5. Tāpēc 
dotajam daļskaitlim jāpārveidojas tīrā periodiskā decimāldaļskaitlī.

4. Parastais daļskaitlis, kura saucējā pēc saīsināšanas kopā ar citiem rei
zinātājiem atrodas reizinātājs 2 vai 5 (vai abi), pārveidojas jauktā periodiskā 
decimāldaļskaitlī.

Piemēram:

|  =  |  =  0 , 8 «  » = 0 , 5 ( 3 ) ;  ' |  =  0 ® ( 4 , a . . .

Tam tā arī jābūt, jo 1) tādam daļskaitlim jāpārveidojas kaut kādā perio
diskā decimāldaļskaitlī; 2) šis periodiskais decimāldaļskaitlis nevar būt tīrs, 
jo tīrā periodiskā decimāldaļskaitlī pārveidojas tikai tāds parastais daļskaitlis, 
kur saucējā nav reizinātāju 2 un 5. Tāpēc dotajam daļskaitlim jāpārveidojas 
jauktā periodiskā decimāldaļskaitlī.



IV NODAĻA.

PROPORCIONĀLIE LIELUMI

I. PROPORCIJAS.

195. Proporcijas. Divu attiecību vienādību sauc par proporciju. 
Piemēram, vienādības:

.1  ,  l i 
3_ _  9_ _10_ _  _ 3  2 _  T m
4 “  12’ 2± ~  1 ’ 5k ? ~ A m

2 3 7

ir proporcijas. Sīs proporcijas var uzrakstīt ari tā:

3 : 4  =  9 :  12; 10 : 2 y  y  utt.

Vārdos proporciju lasa tā: 3 attiecas pret 4 tāpat kā 9 pret 12;
10 attiecas pret 2 ~  tāpat kā pret ~  utt. Katras attiecības, kas
veido proporciju, abi locekļi var būt nenosaukti skaitļi (kā divos 
pirmajos piemēros) vai viena un tā paša nosaukuma nosaukti 
skaitļi (kā trešajā piemērā). Pēdējā piemērā pilnīgi pieļaujams, ka 
katras attiecības locekļiem ir savi nosaukumi (pirmajā kg, otrajā 
m), jo katra attiecība ir nenosaukts skaitlis, bet proporcija ir šo 
divu nenosaukto skaitļu vienādība.

Katrai proporcijai ir divi pirmie attiecību locekļi un divi otrie 
attiecību locekļi. Attiecību locekļus, kas veido proporciju, sauc ari 
par proporcijas locekļiem. Proporcijā

3 : 4  =  9 :  12
3 un 12 ir malējie locekļi, 4 un 9 ir vidējie locekļi. Katrs propor
cijas loceklis ir ceturtais proporcionālais pārējiem trim locekļiem.

196. Proporcijas pamatīpašība. Sai paragrafā būs runa tikai 
par tādām proporcijām, kurām visi locekļi ir nenosaukti skaitļi.

3 9 _
Dota proporcija -ķ  = jn ; Pareizinarn katru attiecību ar vienu

un to pašu skaitli: ar attiecību otro locekļu reizinājumu 4 • 12; 
rezultātā dabūjam atkal vienādus skaitļus:

3 . 4 .  12 _  9 . 4 .  12
4 12

vai pēc saīsināšanas
3- 12 =  9*4.
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Sī vienādība rāda, ka
proporcijas malējo locekļu reizinājums ir vienāds ar vidējo 

locekļu reizinājumu.
Viegli pārliecināties, ka arī otrādi: 4 skaitļi, kas izvēlēti tā, ka 

divu šo skaitļu reizinājums ir vienāds ar pārējo divu skaitļu reizi
nājumu, arvien ir proporcijas locekļi.

Ja ņem, piemēram, vienādību
4* 15 =  3- 20

un abas vienādības puses dala ar 15-3,  tad pēc saīsināšanas dabū:

_i —  20.
3 “  155'

varēja arī dotās vienādības puses dalīt ar citiem reizinājumiem, 
piemēram, ar 4-3 ,  4*20 vai 15*20, un tā dabūt vairākas dažādas 
proporcijas.

Vienīgais šā noteikuma izņēmums ir gadījums, ja vienā no 
diviem reizinājumiem (vai abos) abi reizinātāji ir nulles, piemē
ram, 0 • 5 =  0 • 0; šai gadījumā nevar no dotajiem skaitļiem sastādīt 
proporciju, tāpēc ka tādā proporcijā vismaz vienam no attiecību 
otrajiem locekļiem jābūt nullei, kas, kā zināms, nav pieļaujams.

Vispārīgā veidā proporcijas y  pamatīpašību raksta tā:

ad — bc.

Otrādi, no vienādības ad =  bc izriet, ka
a __  c m a __  b d __  c d __  b
b d 5 c d 9 b a c a '

197. Secinājumi no proporcijas pamatīpašības. 1. Katrs pro
porcijas malējais loceklis ir vienāds ar vidējo locekļu reizinājumu, 
dalītu ar otru malējo locekli, un

katrs proporcijas vidējais loceklis ir vienāds ar malējo locekļu 
reizinājumu, dalītu ar otru vidējo locekli.

Ņemot vērā teikto, ir iespējams uzzināt proporcijas nezināmo 
locekli, ja pārējie 3 locekļi zināmi; piemēram, proporcijā

10 : jc =  45 : 20,
kur ar x  apzīmēts vidējais proporcijas loceklis, to uzzina tā:

2 Proporcijas locekļu pārvietošana. Katrā proporcijā var pār
vietot 1) vidējos locekļus, 2) malējos locekļus, 3) malējos vidējo 
vietā un otrādi. Pēc tādas locekļu pārvietošanas dabūjam pareizas 
proporcijas, jo malējo un vidējo locekļu reizinājums ir vienāds.

Piemēram, dota proporcija:
1) 4 : 7 =  1 2 : 2 1 .
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Ja vidējos locekļus apmainam vietām, tad dabūjam:
2) 4 : 1 2  =  7: 21.

Sais divās proporcijās katrā pārvietojam malējos locekļus; tad 
dabūjam:

3) 2 1 : 7 =  12:4;  4) 21 : 12  =  7 : 4 .

Beidzot katrā dabūtajā proporcijā pārvietojam vidējos locekļus 
malējo vietā un otrādi; tad dabūjam vēl 4 proporcijas:

5) 7 : 4  =  21:12;  7) 7 : 2 1 = 4 : 1 2 ;
6) 12 : 4  =  21 : 7; 8 ) 1 2 : 2 1 = 4 : 7 .

Varētu arī šais proporcijās pārvietot attiecības, t. i., ņemt otro 
attiecību par pirmo, bet pirmo par otro; no tādas pārvietošanas 
jaunu proporciju nedabūjam, par ko viegli pārliecināties. Ja, pie
mēram, 5. proporcijā pārvietojam attiecības, tad nedabūjam jaunu 
proporciju, bet ceturto. Tātad ar dažādu locekļu pārvietošanu var 
no vienas proporcijas dabūt astoņas proporcijas.

3. Proporcijas pārbaude. Ņemot vērā proporcijas pamatīpašību, 
lai to pārbaudītu, pārliecināmies, vai malējo locekļu reizinājums ir 
vienāds ar vidējo locekļu reizinājumu. Piemēram, proporcija 
4 : 7  =  868 : 1519 ir pareiza, jo 1519 • 4 =  868 • 7.

198. Vidējais ģeometriskais skaitlis. Ņemam proporciju, kuras 
vidējie locekļi ir vienādi, piemēram, 36: 1 2 =  12:4.

To proporcijas locekli, kas proporcijā atkārtojas, sauc par divu 
pārējo proporcijas locekļu vidējo ģeometrisko skaitli. Tā, piemēram, 
12 ir skaitļu 36 un 4 vidējais ģeometriskais skaitlis.

Tātad, ja vajag uzzināt divu skaitļu a un b vidējo ģeometrisko, tad, apzī
mējot to ar burtu x , rakstām proporciju

a : x — x : 6,
tad

*2 =  ab.

Tāpēc divu doto skaitļu vidējais ģeometriskais ir tāds trešais skaitlis, kura 
kvadrais ir vienāds ar doto skaitļu reizinājumu.* Piemēram, skaitļu 25 un 4 
vidējais ģeometriskais ir 10, jo 102 =  2 5 .4 .

199. Vidējais aritmētiskais skaitlis. Vairāku doto skaitļu vidējais aritmētis
kais skaitlis ir šo skaitļu sumas dalījums ar to skaitu. Piemēram, četru skaitļu
10, 2, 8, 12 vidējais aritmētiskais skaitlis ir

10 +  2 +  8 + 1 2  -32 o 

 4-------- =  T  =  8'

Vidējam aritmētiskam skaitlim ir tā īpašība, ka doto skaitļu saskaitīšanā  
saskaitāmos var aizstāt ar vidējo aritmētisko, jo suma tad nemainīsies.^ Pie
mēram, skaitļu 10, 2, 8 un 12 suma ir 32 un 8 +  8 +  8 +  8 suma arī ir 32.

1 Tatad divu skaitļu vidējais ģeometriskais ir vienāds ar kvadratsakni no 
doto skaitļu reizinājuma.



Pieņemam^ piemēram, ka fabrikas ražīgums gada pirmajos četros mēnešos, 
salīdzinot ar iepriekšejā gada decembra mēneša ražīgumu, pieauga: janvarī 
par _10 000 rubļiem, februārī par 2000 rubļiem, martā par 8000 rubļiem un 
aprilī par 12 000 rubļiem. Tad var teikt, ka vidējais ražīguma pieaugums 4 mē
nešu laikā ir 8000 rubļu mēnesī. Tas jāsaprot tā, ka fabrikas ražīgums visos
4 mēnešos butu tāds pats, ja tas katru mēnesi pieaugtu vienādi, proti, par 
8000 rubļiem.

Tāda paša nozīmē bieži runā par vidējo ienākumu, par vidējo kustības 
ātrumu, par vidējo iedzīvotāju biezumu u. c. Visos tādos gadījumos jāsaprot, 
ka runa ir par vidējo aritmētisko skaitli.

200. Atvasinātās proporcijas. No vienas proporcijas var dabūt 
vairākas citas proporcijas, kuras sauc par a t v a s i n ā t ā m  pro
porcijām, ievērojot šādus apsvērumus.

Ja ņemam kādu attiecību, piemēram, 21 : 7 ,  un pieskaitām pir
majam loceklim otro, bet otro atstājam bez pārmaiņas, tad dabūjam 
jaunu attiecību ( 2 1 + 7 )  : 7, kas lielāka nekā pirmā par 1. Ja no 
pirmā attiecības locekļa atņemam otro (ja tas iespējams, kā šai 
piemērā), bet otro locekli atstājam bez pārmaiņas, tad dabūjam 
jaunu attiecību (21 — 7) : 7, kas mazāka nekā pirmā par 1.

Ievērojot teikto, ņemam proporciju, piemēram,
21 : 7 =  30: 10,

un sastādām no tās šādu jaunu proporciju:
(21 +  7) : 7 =  ( 3 0 +  10) : 10. (I)

Šī proporcija ir pareiza, tāpēc ka katra attiecība šai proporcijā 
ir par vienu un to pašu skaitli, t. i., par 1, lielāka nekā dotajā 
proporcijā. Par šā sastādītu atvasināto proporciju varam teikt tā:

pirmās attiecības locekļu suma attiecas pret šās attiecības otro 
locekli tāpat, kā otrās attiecības locekļu suma attiecas pret tās 
otro locekli.

No dotās proporcijas varam sastādīt vēl šādu proporciju:
( 21— 7) : 7 =  ( 30— 10) : 10. (2)

Šī proporcija ir pareiza, tāpēc ka katra attiecība šai proporcijā 
ir par vienu un to pašu skaitli, t. i., par 1, mazāka nekā dotajā 
proporcijā. Par šā sastādīto otro atvasināto proporciju va^am 
teikt tā:

pirmās attiecības locekļu starpība attiecas pret šās attiecības 
otro locekli tāpat, kā otrās attiecības locekļu starpība attiecas pret 
tās otro locekli.

Pārvietojot locekļus šais divās atvasinātajās proporcijās, var 
dabūt vēl citas atvasinātās proporcijas. Piemēram, pārvietojot vi
dējos locekļus pirmajā atvasinātajā proporcijā un dotajā, dabūjam:

( 2 1 + 7 )  : ( 3 0 + 1 0 )  =  7 :  10;
21 :30 =  7:Л0.
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Sais divās proporcijas otrās attiecības ir vienādas, tāpēc vie
nādām jābūt ari pirmajām attiecībām:

(21 + 7 )  : ( 3 0 +  10) = 2 1  : 30.
Apmainot vietām vidējos locekļus, dabūjam:

(21 + 7 )  : 21 =  ( 3 0 +  10) : 30. (3)
Par šo trešo atvasināto proporciju varam teikt tā: 
pirmās attiecības locekļu suma attiecas pret tās pirmo locekli 

tāpat, kā otrās attiecības locekļu suma attiecas pret tās pirmo 
locekli.

Apmainot vietām vidējos locekļus otrajā atvasinātajā propor
cijā un dotajā, dabūjam:

( 21— 7) : ( 30— 10) =  7 :  10; 
tad 21 : 30  =  7 : 10 ;

( 21— 7) : ( 30— 10) = 2 1  : 30
vai

(2! — 7) : 21 =  (30 — 10) : 30. (4)
Par šo ceturto atvasināto proporciju varam teikt tā: 
pirmās attiecībās locekļu starpība attiecas pret tās pirmo 

locekli tāpat, kā otrās attiecības locekļu starpība attiecas pret tās 
pirmo locekli.

Apmainot vietām vidējos locekļus pirmajā un otrajā atvasinā
tajā proporcijā, dabūjam:

( 2 1 + 7 )  : ( 3 0 +  10) =  7 :  10,
(21 — 7) : ( 30— 10) = 7 : 1 0 ;

tad
(21 +  7) : (30 +  10) =  (21 — 7) : (30 — 10)

vai
(21 + 7 )  : (21 — 7) =  ( 3 0 +  10) : (30— 10). (5)

Par šo piekto atvasināto proporciju varam teikt tā: 
pirmās attiecības locekļu suma attiecas pret šo locekļu starpību 

tāpat, kā otrās attiecības locekļu suma attiecas pret šo locekļu 
starpību.

201. Vienādu attiecību īpašības. Minēsim vēl vienu īpašību, kas 
ir ne tikvien proporcijai, t. i., divām vienādām attiecībām, bet trim, 
četrām un vairākām vienādām attiecībām.

Piemēram, dotas vairākas vienādas attiecības:
40: 10 =  2 0 : 5  =  8 : 2  =  . . .

Tā kā katras attiecības pirmais loceklis ir vienāds ar otrā 
locekļa un attiecības rādītāja reizinājumu un tā kā mūsu piemērā 
visu attiecību rādītāji ir 4, tad varam uzrakstīt:

4 0 =  10-4;  20 =  5 - 4 ;  8 =  2*4;  . . .
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Saskaitam šo vienādību kreisās puses un saskaitam labas puses. 
Saprotams, ka, saskaitot vienādus skaitļus, sumas ir vienādas, tāpēc

40 +  20 +  8 +  . . .  =  10-4 +  5-  4 +  2-  4 +  . . .
Vienādības labajā pusē skaitļi 10, 5, 2, . . .  atsevišķi ir jāreizina 

ar 4 un dabūtie reizinājumi jāsaskaita. To varam darīt arī tā, ka 
vispirms saskaitām skaitļus 10, 5, 2, . . .  un sumu pareizinām ar 4. 
Tāpēc pēdējo vienādību varam rakstīt tā:

40 +  20 +  8 +  . . . =  (10 +  5 +  2 +  . . . )  -4.
Dalot abas vienādības puses ar sumu 10 +  5 +  2 +  . . . ,  jo vie

nādība tad nemainās, dabūjam
(40 +  20 +  8 +  . . . ) :  (10 +  5 +  2 +  . . . ) =  4.

Bet katra ņemta attiecība arī ir vienādā ar 4; tāpēc
(40 +  20 +  8 + . . . ) :  (10 +  5 +  2 + . . . )  = 4 0 :  10 =

=  2 0 : 5  =  8 : 2  =  . . .

Dotas vairākas vienādas attiecības:

Tad
a =  bq; a± =  b±q; a2 =* b2q\ utt.

Saskaitot šās vienādības, dabūjam:

a 4- a± 4- a2 4- . • =  bq 4- b±q 4- b2q 4- ....  =  (b 4- bx +  b2 4* . . . )  q.

Dalot abas vienādības puses ar sumu b 4- b± 4- b2 4- . . no kā vienādība  
nemainās, dabūjam:

a +  at +  c 2 +  . . .  

b 4- 6i +  b2 +  . . .

Katra dotā attiecība arī ir vienāda ar q: tāpēc

a 4- a± 4- a2 4- . . .  _ a __ ax __ a2 __
b +  b± +  b2 +  . . .  ~  T  ~  b~{ ~  Ķ  "

Tātad,
ja ir vairākas vienādas attiecības, tad visu attiecību pirmo lo

cekļu suma attiecas pret visu otro locekļu sumu tāpat, kā Ikkurš 
attiecības pirmais loceklis attiecas pret savu otro locekli.

Katra proporcija ir divu attiecību vienādība; tāpēc norādītā 
īpašība ir attiecināma uz katru proporciju.

II. LIELUMU PROPORCIONĀLĀ ATKARĪBA.

202. Tieši proporcionālie lielumi. Dots, ka 3 m vadmalas maksā 
360 rubļu; tad divreiz lielāks vadmalas daudzums, t. i., 6 m, mak
sās divreiz vairāk, t. i., 360 rbļ. • 2 =  720 rubļu; trīsreiz lielāks 
vadmalas daudzums, t. i., 9 m, maksās trīsreiz vairāk, t. i., 
360 rbļ. • 3 == 1080 rubļu, utt.
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Vispār, ja dotās preces daudzumu palielina vairāk reižu, tad arī 
vērtība palielinās tikpat reižu. Ja dotās preces daudzumu pamazina 
vairāk reižu, tad arī tās vērtība pamazinās tikpat reižu.

Ja starp diviem lielumiem ir tāda sakarība, ka viena lieluma 
palielināšana (pamazināšana) vairāk reižu ir saistīta ar otra lie
luma palielināšanos (pamazināšanos) tikpat reižu, tad tādus lielu
mus sauc par tieši proporcionāliem.

Piemēram, preces daudzums un tās vērtība ir tieši proporcionāli 
lielumi. Tāpat arī: <

viendabīga ķermeņa (piem., dzelzs gabala) svars ir tieši pro
porcionāls tā tilpumam;

ceļa garums, ko noiet ķermenis, vienmērīgi kustoties (piem., 
dzelzceļa vilciens), ir tieši proporcionāls kustības ilgumam;

daļskaitļa lielums, ja saucējs nemainās, ir tieši proporcionāls 
skaitītājam u. c.

Ja vienā vadmalas atgriezumā ir 4 m, bet otrā 10 m, tad otrais
atgriezums ir — =  2— reizes lielāks nekā pirmais; tāpēc arī otrā 

atgriezuma vērtība ir 2^ reizes lielāka nekā pirmā atgriezuma, t. i.»

* Tātad, ja divi lielumi ir tieši proporcionāli, tad ikkuru pirmā 
lieluma divu vērtību attiecība ir vienāda ar otrā lieluma attiecīgo 
vērtību attiecību.

203. uzdevums. 8 m vadmalas maksā 960 rubļu; cik maksā 
15 m tās pašas vadmalas?

1. Risinājums ar attiecināšanu uz vienu.
Vadmalas vērtība ir proporcionālā metru skaitam; tāpēc 1 m 

maksā 8 reizes mazāk nekā 8 m, bet 15 m maksā 15 reižu vairāk 
nekā 1 m; bet 8 m maksā 960 rubļu,

tātad

So atrisinašanas paņemienu sauc par attiecinašanu uz vienu, 
jo pirms 15 m vērtības uzzināšanas jānosaka 1 m vērtība.

2. Risinājums ar proporciju.
15 m vadmalas vērtību apzīmē ar x; saskaņā ar 202. paragrafa 

noteikumu var uzrakstīt proporciju:

10 m vērtība __
4 m vērtība

1 m maksa -ģ- ( =  120 rubļu),

15 m maksā ^ - 1 5  ( =  1800 rubļu).

un
960 • 15 =  1800 (rubļu).8
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204. Proporcionālās atkarības izteikšana ar formulu. Doti divi proporcio
nāli lielumi A un B. Pieņemam, ka tad, kad lielums A ir vienāds ar vienu 
vienību (A nosaukuma), tad otrais lielums B ir vienāds ar k vienībām (B no
saukuma). Ja pjeņemam, ka lielums A dabū citu vērtību, kas ir jc vienības, 
tad lieluma £_ vērtība nav vairs k vienības, bet kāds cits skaitlis, ko apzīmējam 
ar y. Uzskatamības labad to varam uzrakstīt šādā tabulā:

A B

1 k

y

Ta kā lielumi A un B saskaņa ar nosacījumu ir proporcionāli, tad attie
cībai 1 : * jābūt vienādai ar k : y. Tāpēc varam uzrakstīt proporciju

1 \ x — k\ y
un

y =  kx.

Ar šo formulu viegli varam uzzināt y, kas atbilst ikkurai x vērtībai, ia
ļ o

tikai zināms skaitlis k. Piemēram, ja x =  1, 2, 3, 4, 4 ^ ,  9-̂ L . . .  u. c.., tad

y būs k, 2k, 3k, 4&, 4—  k, 9 A  Ķ . . .  u. c.
2 4

Tātad,

ja divi lielumi ir proporcionāli, tad sakarību starp tiem var izteikt ar 
formulu y  — kx, kur y un x ir mainīgi skaitli, kas izteic vienu otrai atbilstošas 
doto lielumu vērtības, bet k ir pastāvīgs skaitlis, kas vienāds ar to atsevišķo 
y  vērtību, kura atbilst vērtībai x — 1. Šo skaitli ir pieņemts saukt par propor
cionalitātes koeficientu (y attiecībā pret x).

Pielietojot šo formulu 203. § apskatītajā uzdevumā, varam uzrakstīt:

vadmalas vērtība =  k X  vadmalas daudzums,

kur k ir vērtības lielums, kad vadmalas daudzums ir vienāds ar I. Tātad, ja 
vērtība izteikta rubļos, bet daudzums metros, tad k ir 1 m cena (120 rubļu).

205. Apgriezti proporcionāli lielumi. Dots tāds uzdevums: 
6 strādnieki padara kādu darbu 18 dienās. Cik dienošs padarīs šo 
darbu 9 strādnieki, ja tie strādā tikpat veiksmīgi kā pirmie?

Sai uzdevumā ari ir divi lielumi: strādnieku s k a i t s  un darba 
i l g u m s .  Sie lielumi ir atkarīgi viens no otra, jo ar viena maiņu 
mainās arī otrs. Bet šī atkarība ir citāda nekā tā, kas 203. § 
uzdevumā.

Tur, vienam lielumam palielinoties 2, 3 utt. reizes, arī otrs lie
lums palielinājās tikpat reižu. Se turpretim, ja strādnieku skaitu 
palielina divreiz, darba ilgums pamazinās divreiz. Un otrādi, ja 
strādnieku skaitu, piemēram, pamazina trīs reizes, tad dotā darba 
ilgums, protams, palielinās trīs reizes.

Ja starp diviem lielumiem ir tāda sakarība, ka, palielinot (vai 
pamazinot) vienu lielumu vairāk reižu, otrs lielums tikpat reižu 
pamazinās ( vai palielinās), tad tādus divus lielumus sauc par 
apgriezti proporcionāliem.

127



Tā strādnieku skaits un dotā darba ilgums ir apgriezti propor
cionāli lielumi. Tāpat arī:

preces svars, ko var pirkt par noteiktu naudas sumu (piem., 
par 100 rubļiem), ir apgriezti proporcionāls šās preces svara vie
nības cenai;

laiks, kurā kāds ķermenis, vienmērīgi kustoties, noiet noteiktu 
ceļa gabalu, ir apgriezti proporcionāls kustības ātrumam;

daļskaitļa lielums, ja skaitītājs nemainās, ir apgriezti propor
cionāls saucējam u. c.

Ja vienā brigādē ir 6 strādnieki, bet otrā ir 9 strādnieki, t. i.,
9 1
-ķ = 1-2* reizes vairak, tad otra brigāde var veikt to pašu darbu

l y  reizes ātrāk nekā pirmā, t. i.,

pirmās brigādes darba ilgums __
otrās brigādes darba ilgums

__ otrās brigādes strādnieku skaits / __|  _1\
pirmās brigādes strādnieku skaits! 2 J

Tātad, ja divi lielumi ir apgriezti proporcionāli, tad ikkuru divu 
pirmā lieluma vērtību attiecība ir vienāda ar atbilstošo otrā lieluma 
vērtību apgrieztu attiecību.

206. Tagad jāatrisina uzdevums, kas dots 205. § sākumā.
1. Risinājums ar attiecināšanu uz vienu. Dienu skaits ir ap

griezti proporcionāls strādnieku skaitam; tāpēc 1 cilvēks var pa
darīt šo darbu 6 reizes ilgākā laikā nekā 6 cilvēki; bet 9 cilvēki 
var padarīt darbu 9 reizes mazākā dienu skaitā nekā 1 cilvēks. Tā 
kā 6 cilvēki darbu padara 18 dienās, tad 1 cilvēks var to padarīt
18 • 6 ( =  108 dienās), bet 9 cilvēki-8 ģ— =  12 (dienās).

2. Risinājums ar proporciju. Apzīmējot ar x  nezināmo dienu 
skaitu, kurā 9 strādnieki padara darbu, varam uzrakstīt saskaņā 
ar 205. § proporciju

18 __ J)ļ_
x  6

un
x =  18 — 12 (dienu).

P i e z ī m e .  Lai divi viens no otra atkarīgi lielumi būtu propor
cionāli (tieši vai apgriezti), nepietiek ar to vien, ka, vienam lielu
mam palielinoties, ari otrs palielinās (tieši proporcionāli) vai, vie
nam lielumam palielinoties, otrs pamazinās (apgriezti proporcio
nāli). Piemēram, ja kāds saskaitāmais palielinās, tad arī suma 
palielinās; bet būtu nepareizi teikt, ka suma ir proporcionālā sa
skaitāmam. Piemēram, ja kādu saskaitāmo palielinām 3 reizes, tad 
suma palielinās gan, bet ne 3 reizes. Tāpat arī nevar teikt, ka 
starpība ir apgriezti proporcionālā mazinātājam; ja mazinātāju,
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piemēram, palielinām 2 reizes, tad starpība pamazinās gan, bet ne
2 reizes. Lai lielumi būtu_ proporcionāli, ir vajadzīgs, lai abi lielumi 
palielinātos vai pamazinatos vienādu skaitu reižu.

207. Apgrieztās proporcionālās atkarības izteikšana ar formulu. A un B 
ir divi kaut kādi apgriezti proporcionāli lielumi. Pieņemam, ka lielums A ir 
vienāds ar vienu vienību (A nosaukuma); tad otrais lielums B ir vienāds ar 
k vienībām (B nosaukuma). Ja iedomājamies, ka lielumam A vienas vienības  
vietā ir kāda cita vērtība, piemēram, x vienības, tad lielumam B iepriekšējo 
k vienību vietā arī ir cita vērtība, piemēram, y.

Uzskatāmības labad to varam uzrakstīt šādā tabulā:

B

Tā kā lielumi A un B saskaņā ar nosacījumu ir apgriezti proporcionāli, 
tad attiecība 1 : x ir vienāda ar attiecības k : y  apgriezto lielumu, t. i., ar at
tiecību y : k. Tāpēc varam uzrakstīt proporciju

1 : x  =  y : k,
tad

ky =  —  (vai xy =  k)

Tātad,
ja divi lielumi ir apgriezti proporcionālitad sakarību starp tiem var iz

teikt ar formulu y — A  (vai ar formulu xy =  k), kur x un y ir kaut kādas šo

lielumu viena otrai atbilstošas vērtības, bet k ir pastāvīgs skaitlis, kas vienāds 
ar y, ja x — 1.

Ar šo formulu varam aprēķināt y  lielumu ikkurai x vērtībai, ja ir zināms k. 
Piemēram, ja * =  1, 2, 3, 4, 4— , . u. c., tad

u k k k ku — k, — , ---, --- - ------  . . .  utt.
■ 2 3 4 .1 4—

2

Uzdevumā, kas dots 205. §, pastāvīgais skaitlis k ir dienu skaits, kurš 
atbilst vienam strādniekam (108 dienas); tad 2 strādnieki padarīs darbu

= 5 4  (dienās), bet 3 strādnieki 1 2 5 = 3 6  (dienās) utt.

208. Uzdevums, kurā vairāk nekā divi proporcionāli lielumi. 
Uzdevums. 5 vienādas petrolejas lampas, kas dega 24 dienas, pa
6 stundām dienā, patērēja 120 / petrolejas. Cik dienām pietiks 
216 l petrolejas, ja 9 tādas pašas lampas degs 8 stundas dienā? 

Uzdevuma nosacījumus sakārtojam tā:
120 1 — 5 lampas — 6 stundas — 24 dienas;
216 1 — 9 lampas — 8 stundas — x  dienas.

Redzam, ķa jaunos nosacījumos ir cits petrolejas daudzums, 
lampu skaits un cits degšanas laiks; noteikt uzreiz visu šo pār
maiņu ietekmi ir grūti. Tāpēc sākumā pieņemam, ka mainās tikai
9 — Aritmētika 5. un 6. kl. 129



kaut kāds viens dotais lielums (skaitlis), piemēram, petrolejas 
daudzums, bet pārējie paliek nemainīti. Tad dabūjam tādu uzde
vumu: cik dienām pietiks 216 1 petrolejas, ja tās pašas 5 lampas 
degs tāpat kā agrāk 6 stundas dienā? Ja ar šādiem nosacījumiem
120 1 pietiek 24 dienām, tad 216 1 pietiks - ^ ^ — dienām, jo dienu
skaits ir tieši proporcionāls sadegušajai petrolejai. Tagad uzde
vumu varam rakstīt tā:

216 1 — 5 lampas — 6  stundas — dienas.

Tad mainām lampu skaitu, atstājot nemainītu petrolejas dau
dzumu (216 1) un degšanas ilgumu dienā ( 6  s tundas).  Ja  5 lampu 
vietā degtu viena lampa un degšanas ilgums dienā paliktu tas pats, 
tad petrolejas daudzuma pietiktu 5 reizes lielākam dienu skaitam; 
bet, ja vienas lampas vietā degtu 9 lampas, tad petrolejas pietiktu
9 reizes mazākam dienu skaitam (dienu skaits ir apgriezti propor
cionāls lampu skaitam); tāpēc uzdevumu varam uzrakstīt tā:

216 1 — 9 lampas 6  stundas — 1 9  ~ dienas.

Atliek vēl grozīt degšanas stundu skaitu dienā. Saprotams, ka, 
paliekot tam pašam petrolejas daudzumam un lampu skaitam, dienu 
skaits palielināsies (pamazināsies) tikreiz, cikreiz pamazināsies 
(palielināsies) degšanas stundu skaits dienā. Citiem vārdiem, 
degšanas dierru. skaits un degšanas stundu skaits dienā ir ap
griezti proporcionāli lielumi. Tāpēc, ņemot degšanas ilgumu
6  stundu vietā 8  stundas diena, pēdējais pierakstītais dienu skaits 
jāreizina ar 6  un jādala ar 8 . Tad dabūjam

216 1 — 9 lampas — 8  stundas — 1 9 ()2 1 6 Q— ------dienas:

t ā t a d

x  ~   ̂ 8 b -- 18 (dienu).

III. PROPORCIONĀLĀS DALĪŠANAS UZDEVUMI.
i., > -

209. I. uzdevums. Sadalīt 84 tns dalās, kas proporcionālās skait
ļiem 7, 5 un 2.

Tas jāsaprot ta; 84 jabadala trīs daļas, lai pirmā daļa attiecas 
pret 7 tāpat kā otrā pret 5 un kā trešā pret 2.

Meklējamās daļas apzīmējam ar burtiem x l9 x2, *3 . Uzdevumā 
prasīts, lai šīs daļas atbilstu šādām proporcijām:.

f_Ļ __ *2 __ ļ j
~7 5 ? *

Ņemot vērā vienādo attiecību īpašības (2 0 1 . §), dabūjam:

x i H~~ *2 ~h *3 __£1 ___ £2 _
7 +  5 4 - 2  ~  7 5 2
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Bet X\ +  x2 +  x3 =  84 un 7 +  5 4* 2 =  14; tāpēc iepriekšējo 
rindiņu varam uzrakstīt tā:

84 __ Xļ 84 84 __ x 3,
14 ~~ T ; U  ~  ļ f ’ 14 ~~ T*

tāpēc

* , - £ • 7  =  42; x 2 =  • 5 =  30; *, =  g  • 2 =  12, 

ko varam izteikt ar šādu kārtulu:

Kārtula, Lai skaitli sadalītu dalās proporcionāli dotajiem 
skaitļiem, to dala ar šo skaitļu sumu un dalījumu pareizina pēc 
kārtas ar katru no šiem skaitļiem.

210. 2 . uzdevums. Sadalīt skaitli 968 četras daļas proporcionāli

skaitļiem lĻ: Ļ  ~

Vispirms dotie daļskaitļi jaaizvieto ar veseliem skaitļiem Sai 
nolūkā vienādojam visu daļskaitļu saucējus un jaukto skaitli pār 
veidojam neīstā daļskaitlī:

1 1 — 5°. 1 — 1̂ . 1  — 15
2 ~  40J T  40; 5~ 40' 8" "  40*

Apzīmējot meklējamos skaitļus ar v,, ,vL>. .vs, x.\t dabūjam

£i =  £2 _  *3 xA 
60 £0 —  16 —  15 
40 40 40 40

vai, pamazinot visas attiecības 40 reižu (atmetot otriem locekļiem 
saucēju 40),

f l  — £2 _  fs _  ^4.
60 —  30 ~~ 16 ~~ Ih 1

tagad uzdevumu risinām tāpat kā 1 . uzdevumu.
P i e z ī m e .  Otro uzdevumu var risināt gluži tāpat kā pirmo 

saskaņā ar doto kārtulu; bet darbību vienkāršošanas labad ir izde
vīgāk, ja attiecību otros locekļus iepriekš apmaina ar veseliem 
skaitļiem, kā tas risinājumā darīts.

211. 3. uzdevums. Sadalīt skaitli 125 tādās 4 daļās, lai pirmā 
daļa attiecas pret otro kā 2 : 3, otra pret trešo kā 3 : 5 un trešā 
pret ceturto kā 5 : 6.

Apzīmējot meklējamās daļas ar x u x2, #3 , x4ļ dabūjam

X) : x2 =  2 : 3, x 2 : xz — 3 : 5 .  * 3  : x4 =  5 : 6 :  

apmainot vietām šais proporcijās vidējos locekļus, dabūjam 

X] : 2 =  X» : 3, ,v2 : 3 — Xz : 5, x$ : 5 =  X\ : 6

vai
-̂1 __ *2 _ ̂ 3 _
2 ~  3 ~ ~  5 “  6 ’ 

un tālāk jādara tāpat kā 1 . uzdevumā.



212. 4. uzdevums. Sadalīt skaitli 125 tādās 4 daļās, lai pirmā 
dala attiecas pret otro kā 2 : 3 ,  otrā pret trešo kā 4 : 5 un trešā 
pret ceturto kā 6 : 11.

Sis uzdevums atgādina 3. uzdevumu. Tomēr ir ievērojama at
šķirība šo uzdevumu starpā. Trešajā uzdevumā attiecības ir tādas, 
ka tur pirmās attiecības otrais loceklis ir vienāds ar otrās attiecības 
pirmo locekli, bet otrās attiecības otrais loceklis ir vienāds !ar trešās 
attiecības pirmo locekli. Tāpēc var teikt, ka 3. uzdevumā skaitlis 
125 jāsadala 4 daļās proporcionāli skaitļiem 2, 3, 5, 6 . Tātad šis 
uzdevums ne ar ko neatšķiras no 1. uzdevuma.

4. uzdevumā attiecības starp daļām ir 2 : 3, 4 : 5 un 6 : 11; te 
nevienas attiecības otrais loceklis nav vienāds ar nākošās attiecības 
pirmo locekli. Tomēr arī šai gadījumā uzdevumu var risināt ar 
iepriekšējo paņēmienu.

Meklējamās daļas apzīmējam ar burtiem x ļf x2, x3 un x4 un 
uzrakstām šādas trīs proporcijas:

Xļ : x2 =  2 : 3; x2 : x3 — 4 : 5; x 3 : x4 =  6 : U .
Apmainot vietām uzrakstītajās proporcijās vidējos locekļus, da™ 

būjam:
Xļ : 2 =  x2 : 3, (1)
x2 : 4 === x3 : 5, (2)
x3 : 6 =  x4 : 11; (3)

no otras proporcijas uzzinām, ka
v _  4 * *3

-----------5
tāpēc

£2 _  4 • *3 _  £3
3 “  5 3 —  15'

4
No trešās proporcijas uzzinām, ka

6 • *4*3: 11

tāpēc

tatad

x 3 __6 * x 4 _  x 4m
15 11 15 55’
4 4 8

£1 __ £2__ £ 3 __ £4
2 —  3 15 —  55’

4 8

tālāk to risinām tāpat kā 2 . uzdevumu,
213. 5. uzdevums. Sadalīt skaitli a apgriezti proporcionāli skait

ļiem m, n un p.
Tas nozīmē, ka skaitlis a jāsadala tieši proporcionāli skaitļu

132



m, n un p apgrieztiem lielumiem, t. i., tieši proporcionāli skaitļiem
-^-uny. Apzīmējot meklējamos skaitļus ar x u x2 un x3, dabūjam:

1 1 1
X\  . —  : —  Xo  . ļm * n 4 p 5

tāpēc
l i

X2:xs =  ļ : j = p : n ,

t. i., ja skaitļi x 1} x2i x3 ir apgriezti proporcionāli skaitļiem m, n un 
/?, tad attiecība X\ pret x2 ir vienāda ar attiecību n pret m  (bet 
ne m pret n, kā tas ir tiešā proporcionalitātē); tāpat arī attiecība 
x2 pret *3 ir vienāda ar attiecību p pret n (bet ne n pret p, kā tas 
ir tiešā proporcionalitātē).

214. Sarežģītāka proporcionālās dalīšanas uzdevuma piemērs.
Par rokraksta pārrakstīšanu samaksāti 123 rubļi Pārrakstīšanu 

izdarīja trīs mašīnrakstītājas; pirmā strādāja 8 stundas un pār
rakstīja 6 lappuses stundā; otrā strādāja 6 stundas un pārrakstīja
10 lappušu stundā; trešā strādāja 7 stundas un pārrakstīja 8 lap
puses stundā. Cik nopelnīja katra mašīnrakstītāja?

Ja visu triju mašinrakstītāju darba ražīgums būtu vienāds, tad 
darba algu vajadzētu sadalīt proporcionāli darba laikam. No otras 
puses, ja viņas visas būtu strādājušas vienādu stundu skaitu, tad 
darba algu vajadzētu sadalīt proporcionāli darba ražīgumam. Bet 
īstenībā kā darba laiks, tā arī darba ražīgums visām trim mašīn
rakstītājām ir dažāds. Tāpēc spriežam tā: pirmā mašīnrakstītāja 
strādāja 8 stundas un pārrakstīja stundā 6 lappuses, tātad viņa 
pavisam pārrakstīja 6*8  (Ipp.); otrā pārrakstīja 10*6 (lpp.) un 
trešā 8*7 (lpp.). Tāpēc kopējā izpeļņa, t. i., 123 rubļi, jādala pro
porcionāli reizinājumiem 6 - 8, 10 - 6 un 8*7,  t. i., proporcionāli 
skaitļiem 48, 60 un 56 vai, saīsinot šos skaitļus, 12, 15 un 14.

Apzīmējot meklējamos skaitļus ar x u x2 un x3, dabūjam:
123 • 12 123 - 1 2  o 10 , i ļ.v

x \ — 12 _ļ_ 15 _ļ_ 14 — 4i — 3 • 12 — 36 (rubļi),

* 2 =  =  3  . 15 =  4 5  ( r u b ļ i ) ;

*3 =  =  3 • 14 =  42 (rubļi)



2
3
5
7

il
Î3
17
19
23
29
31
37
41
43
47
53
39
61
67
71
73
79
83
39
97

101
103
107
109
113
127
131
137
139
149
151
157
163
167
173
179
181
191
193
197
199
211
223
227
229
233
239
241
251
257
263
269
271
277
281
283
293
307
311
313
317
331
337
347

5791
5801
5807
5813
5821
5827
5839
5843
5849
5851
5857
5861
5867
5869
5879
5881
5897
5903
5923
5927
5939
5953
5981
5987

PIRMSKAITĻU TABULA. NEPĀRSNIEDZOT 6000.

349 797 1283 1787 2339
353 809 1289 1789 2341
359 811 1291 1801 2347
367 821 1297 1811 2351
373 823 1301 1823 2357
379 827 1303 1831 2371
3S3 829 1307 1847 2377
389 839 1319 1861 2381
397 853 1321 1867 2383
401 857 1327 1871 2389
409 859 1301 1873 2393
419 863 1367 1877 2399
421 677 1373 1879 2411
431 881 1381 1889 2417
433 883 1399 1901 2423
439 887 1409 1907 2437
443 907 1423 1913 2441
449 911 1427 1931 2447
457 919 1429 1933 2459
461 929 1433 1949 2467
463 937 1439 1951 2473
467 941 1447 1973 2477
479 947 1451 1979 2503
487 953 1453 1987 2521
491 967 1459 1993 2531
499 971 1471 1997 2539
503 977 1481 1999 2543
509 983 1483 2003 2549
521 991 1487 2011 2551
523 997 1489 2017 2557
541 1009 1493 2027 2579
547 1013 1499 2029 2591
557 1019 1511 2039 2593
563 1021 !523 2053 2609
569 1031 1531 2063 2617
571 1033 1543 2069 2621
577 1039 1549 2081 2633
587 1049 1553 2083 2647
593 1051 1559 2087 2657
599 1061 1567 20*9 2659
601 1063 1571 2099 2663
607 1069 1579 2111 2671
613 1087 1583 2113 2677
617 1091 1597 2129 2683
619 1093 1601 2131 2687
631 1097 1607 2137 26.89
641 1103 1609 2141 2693
643 1109 1613 2143 2699
647 1117 1619 2153 2707
653 1123 1621 2161 2711
659 1129 1627 2179 2713
661 1151 1637 2203 2719
673 1153 1657 2207 0709

677 1163 1663 2213 2731
683 1171 1667 2221 2741
691 1181 1669 2237 2749
701 1187 1693 2239 2753
709 1193 1697 2243 2767
719 1201 1699 225Î 2777
727 1213 1709 2267 2789
733 1217 1721 2269 2791
739 1223 1723 2273 2797
743 1229 1733 2281 2801
751 1231 1741 2287 2803
757 1237 1747 2293 2819
761 1249 1753 2297 2833
769 1259 1759 2309 2837
773 1277 1777 2311 2843
787 1279 1783 2333 2851

2857 3461 4007 4597 5189
2861 3463 4013 4603 5197
2879 3467 4019 4621 5209
2887 3469 4021 4637 5227
2897 3491 - 4027 4639 5231
2903 3499 4049 4643 5233
2909 3511 4051 4649 5237
2917 3517 1057 4651 5261
2927 3527 4073 4657 5273
2939 3529 4079 4663 5279
2953 3533 4091 4673 5281
2957 3539 4093 4679 5297
2963 3541 4099 4691 5303
2969 3547 4111 4703 5309
2971 3557 4127 4721 5323
2999 3559 4129 4723 5333
3001 3571 4133 4729 5347
3011 3581 4139 4733 5351
3019 3583 4153 4751 5381
3023 3593 4157 4759 5387
3037 3607 4159 4783 5393
3041 3613 4177 4787 5399
3049 3617 4201 4789 5407
3061 3«23 4211 4793 5413
3067 3631 4217 4799 5417
3079 3637 4219 4301 5419
3083 3*43 4229 4813 5431
3089 3659 4231 4317 5437
3109 3671 4241 4831 5441
3119 3673 4243 4361 5443
3121 3677 4253 4871 5449
3137 3691 4259 4877 5471
3163 3697 4261 4S89 5477
3167 3701 4271 4C)03 5479
3169 3709 4273 4909 5483
3181 3719 4283 4^19 5501
3187 3727 4289 4Q31 5503
3191 3733 4297 4Q33 5507
3203 3739 4327 4937 5519
3209 3761 4337 4943 5521
3217 3767 4339 4951 5527
3221 3769 4349 4957 5531
3229 3779 4357 4967 5557
3251 3793 4363 4°69 5563
3253 3797 4373 4973 5569
3257 3m 4391 4987 5573
3259 3821 4397 4993 5581
3271 3823 4409 4999 5591
3299 3833 4421 5003 5623
3301 3847 4423 5009 5639
3307 3851 4441 5011 5641
3313 3*53 4447 5021 5647
3319 3863 4451 5023 5651
3323 3877 4457 5039 5653
3329 3881 4463 5051 5657
3331 3889 4481 5059 5659
3343 3907 4483 5077 5669
3347 3911 4493 5081 5683
3359 3917 4507 5087 5689
3361 3919 4513 5099 5693
3371 3923 4517 5101 5701
3373 3929 4SI 9 5107 5711
33*9 3931 4527 5113 5717
3391 3943 4543 5119 5737
3407 3047 4549 5147 5741
3413 3967 4561 5153 5743
3433 3989 4567 5167 5749
3449 4001 4583 5171 5779
3457 4003 4591 5179 5783
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