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T E M A T A  A P R A K S T S

Temata apguve nepieciešama ne tikai tādu profesiju pārstāvjiem, kuri modelē, 
zīmē, būvē, rasē vai konstruē, bet arī jebkuram indivīdam, jo temata ietvaros tiek 
turpināta telpiskās uztveres veidošana un padziļināta izpratne par ģeometriskiem 
ķermeņiem. 

Pamatskolas matemātikas kursā skolēni jau iepazina cilindru, konusu un lodi, 
ieguva prasmi, izmantojot formulas, aprēķināt to tilpumus un virsmu laukumus.

Temata ietvaros skolēni iegūst zināšanas arī par nošķeltu konusu un lodes daļām, 
pamato cilindra un konusa virsmu laukumu aprēķināšanas formulas, pēta un ana-
lizē dažādās līnijas un figūras (riņķa līnija, elipse, parabola, hiperbola, nogrieznis, 
trijstūris, taisnstūris u.c. figūras), kas rodas, cilindriskas un koniskas virsmas šķeļot 
ar plakni. 

Apgūstot tematu, būtiska ir skolēnu izpratne par rotācijas ķermeņu veidošanos, 
prasme attēlot tos paralēlajā projekcijā, precīza jēdzienu lietošana. Aprēķinot rotāci-
jas ķermeņu elementus, tiek pilnveidotas prasmes atrast uzziņu literatūrā atbilstošās 
formulas, kā arī jaunās situācijās saskatīt un lietot plaknes figūru īpašības.

Attēlojot trīsdimensionālus ģeometriskos ķermeņus plaknē, rodas nepieciešamī-
ba lietot elipses jēdzienu. Zīmējumu veidošanā var izmantot šablonus.

Risinot praktiskus uzdevumus un izvēloties situācijai atbilstošu rotācijas ķerme-
ņu attēlošanas veidu, lietderīgi izmantot ne tikai ķermeņu modeļus, bet arī elektro-
niskos mācību līdzekļus – animācijas.

R O t Ā C I j a S  ķ E R M E ņ I

ROTĀCIJAS ĶERMEŅI
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MATEMĀTIKA 12. klase

C E Ļ V E D I S

Galvenie skolēnam sasniedzamie rezultāti

St
a

N
D

a
Rt

Ā

Izprot ģeometriskos modeļus un to 
attēlošanu plaknē.

Lieto ģeometrisko figūru īpašības (teorēmas), 
pamatojot ģeometrisko figūru vai to elementu 
īpašības un savstarpējo novietojumu, 
aprēķinot ģeometrisko figūru un ķermeņu 
elementu, virsmas laukuma, tilpuma 
skaitliskās vērtības.

Plāno risinājumu; izvēlas vai izveido 
problēmai atbilstošu matemātisko 
modeli.

Novērtē matemātikas iespējas 
sabiedrībai nozīmīgu praktisku 
problēmu atrisināšanā.

PR
O

G
Ra

M
M

Ā

Izprot rotācijas ķermeņu veidošanos.•	

attēlo rotācijas ķermeņus un •	
to elementus, veidojot tekstam 
atbilstošu uzskatāmu zīmējumu un 
lietojot pieņemtos apzīmējumus.

aprēķina rotācijas ķermeņa virsmas •	
laukumu un tilpumu.

 aprēķina rotācijas ķermeņa elementus, •	
izmantojot plaknes figūru īpašības.

atrod atbilstošo formulu uzziņas •	
literatūrā un to pielieto, plānojot 
un/vai aprēķinot rotācijas ķermeņu 
(t.sk. lodes daļu) elementu lielumus, 
virsmas laukumu, tilpumu.

Lieto zināšanas par rotācijas •	
ķermeņiem praktisku uzdevumu 
risināšanā.

St
U

N
D

Ā

Demonstrēšana. Uzdevumu risināšana 
un veidošana.
SP. Zīmējumu veidošana uzdevumos par 
cilindru.

KD. Cilindra un konusa šķēlumi ar plakni.

VM. Cilindrs.
VM. Rotācijas ķermeņi.

Uzdevumu risināšana un veidošana.
SP. Zīmējumu veidošana uzdevumos par 
cilindru.

KD. Rotācijas ķermeņu virsmas laukumi un 
tilpumi.
VM. Rotācijas ķermeņi.

Situāciju analīze.
LD. Lode un tās daļas.

VM. Rotācijas ķermeņi.

R O t Ā C I j a S  ķ E R M E ņ I
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R O t Ā C I j a S  ķ E R M E ņ I

Sasniedzamais rezultāts I II III

Izprot rotācijas ķermeņu 
veidošanos, atpazīst 
rotācijas ķermeņu 
elementus.

1. Nosauc plaknes figūru (ja iespējams vairākas) 
un rotācijas asi, ap kuru rotējot iespējams 
iegūt dotos rotācijas ķermeņus!

Cilindru.a) 

konusu.b) 

Nošķeltu konusu.c) 

Lodi.d) 

2. Dots konuss. Nosauc konusa augstumu, 
rādiusu, veiduli un aksiālšķēlumu!

Uzskicē iegūto rotācijas ķermeni un raksturo to!

kāds ķermenis rodas, ja rombs rotē ap a) 
vienu no savām diagonālēm?

kāds ķermenis rodas, ja trapece rotē ap b) 
savu garāko pamatu?

kāds ķermenis rodas, ja taisnstūris rotē ap c) 
taisni, kas paralēla tā malai?

1. Uzzīmē divas dažādas plaknes figūras un 
rotācijas asis, ap kurām rotējot veidojas dažādi 
rotācijas ķermeņi, kuru sānu virsmas un 
tilpumi ir vienādi!

2. Nosaki plaknes figūras veidu un rotācijas ass 
novietojumu, lai rotējot šai figūrai veidotos 
rotācijas ķermenis, kura virsma sastāv no 
riņķa, konusa sānu virsmas, nošķelta konusa 
sānu virsmas un riņķa gredzena!

A B

K

L
M

O

U Z D E V U M U  P I E M Ē R I
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MATEMĀTIKA 12. klaseR O t Ā C I j a S  ķ E R M E ņ I

Sasniedzamais rezultāts I II III

Attēlo rotācijas 
ķermeņus un to 
elementus, veidojot 
tekstam atbilstošu 
zīmējumu un 
lietojot pieņemtos 
apzīmējumus.

1. Uzzīmē lodi, tās šķēlumu ar plakni, kas 
iet caur lodes centru, un šim šķēlumam 
perpendikulāru lodes diametru!

2. Izveido zīmējumu, lietojot pieņemtos 
apzīmējumus!

konusa aksiālšķēlums ir taisnleņķa trijstūris.a) 

Caur konusa augstuma viduspunktu b) 
paralēli pamatam novilkta plakne. 

Cilindrs šķelts ar plakni paralēli asij tā, ka c) 
šķēlumā iegūts kvadrāts.

Izmantojot elipses šablonu, izveido zīmējumu!

Cilindrs šķelts ar plakni, kas perpendikulāra a) 
tā pamatam. Plakne atšķeļ no pamata riņķa 
līnijas 90° lielu loku. 

konusa pamatā ievilkts regulārs trijstūris. b) 
Caur šī trijstūra vienu malu un konusa 
virsotni novilkta plakne, kas šķeļ konusa 
virsmu.

Izvērtē, vai zīmējums atbilst tekstam!

Lode šķelta ar plakni, kas iet caur lodes a) 
centru. Perpendikulāri šķēlumam novilkts 
lodes diametrs.

konstruēts cilindra šķēlums ar plakni, kas b) 
vilkta caur cilindra pamata hordu AB un 
veido šauru leņķi α ar pamata plakni.

Aprēķina rotācijas 
ķermeņa elementus, 
izmantojot plaknes 
figūru īpašības.

1. Cilindra aksiālšķēlums ir kvadrāts, kura 
laukums ir 100 cm2. aprēķini cilindra pamata 
laukumu!

2. Sfēras rādiuss ir 10 cm. Sfēra šķelta ar plakni, 
kura atrodas 6 cm attālumā no tās centra. 
aprēķini šķēluma riņķa līnijas rādiusu!

1. konusa pamatā ir riņķa līnija, kuras garums 
ir 6p. konusa aksiālšķēlums ir taisnleņķa 
trijstūris. Nosaki konusa augstuma un veidules 
garumu!

2. konusa sānu virsmas izklājums ir pusriņķis. 
aprēķini leņķi starp šī konusa veiduli un 
konusa augstumu!

konusa veidule ir 10 cm. kādam jābūt 
aksiālšķēluma virsotnes leņķim, lai 
aksiālšķlēluma laukums būtu lielākais 
iespējamais?

A

B
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R O t Ā C I j a S  ķ E R M E ņ I

Sasniedzamais rezultāts I II III

Aprēķina rotācijas 
ķermeņa virsmas 
laukumu un tilpumu.

1. konusa aksiālšķēlums ir regulārs trijstūris, 
kura malas garums ir a. Nosaki konusa sānu 
virsmas laukumu!

2. Cilindra tilpums ir V, bet pamata rādiuss ir R. 
Nosaki cilindra augstumu!

1. Cilindra sānu virsma izklāta plaknē. Izklājuma 
diagonāle, kuras garums ir 12 cm, veido ar 
izklājuma pamatu 30° leņķi. aprēķini cilindra 
pilnas virsmas laukumu!

2. attālums no konusa pamata centra līdz 
veidulei ir d, bet leņķis starp veiduli un 
pamata plakni ir a. Nosaki konusa sānu 
virsmas laukumu!

1. Cilindra aksiālšķēlums ir kvadrāts, kura malas 
garums ir a. Izsaki cilindra pilnu virsmu kā 
funkciju no kvadrāta malas garuma a! Norādi 
funkcijas definīcijas un vērtību apgabalus, 
uzskicē tās grafiku!

2. kādam nosacījumam jāizpildās, lai cilindra 
pamata laukums būtu vienāds ar cilindra sānu 
virsmas laukumu?

Lieto jēdzienus – 
rotācijas ass, cilindrs, 
konuss, lode, sfēra, 
nošķelts konuss, 
lodes sektors, lodes 
segments, elipse, 
sfēras pieskarplakne, 
pamats, rādiuss, 
augstums, veidule, 
aksiālšķēlums, leņķis 
starp veiduli un pamata 
plakni –uzdevumu 
risināšanā un 
pamatojumos.

1. Pabeidz iesāktos teikumus!

Perpendikulu, kas novilkts no konusa a) 
virsotnes pret pamatu, sauc par 
………………… .

Nogriezni, kas savieno konusa virsotni ar b) 
kādu pamata riņķa līnijas punktu, sauc par 
………………… .

Rotācijas ķermeni, kas izveidojas, taisnleņķa c) 
trapecei rotējot ap īsāko sānu malu, sauc 
par ………………… .

2. Definē vai uzskatāmi raksturo lodes daļas: 
lodes sektoru, lodes segmentu, lodes slāni!

Izveido tekstam atbilstošu zīmējumu un īsi 
raksturo risinājuma gaitu!

Nošķelta konusa veidule ir 5 cm. Pamata a) 
rādiusi ir 1 cm un 5 cm. jāaprēķina tāda 
cilindra rādiuss, kas ir tikpat augsts un ar 
tikpat lielu sānu virsmas laukumu!

vienādsānu platleņķa trijstūra leņķis pie b) 
virsotnes ir a, bet sānu malas garums ir b. 
jāaprēķina virsmas laukums un tilpums 
rotācijas ķermenim, kas izveidosies, 
trijstūrim rotējot ap sānu malu!

1. Izveido pārskatu par jēdzienu aksiālšķēlums!

2. Pamato apgalvojumu!
konusa sānu virsmas laukums ir lielāks par šī 
konusa pamata laukumu.

Izvēlas situācijai 
atbilstošu rotācijas 
ķermeņu vai to elementu 
attēlošanas veidu.

kura uzdevuma risinājumā veidosi pilnu telpisku 
zīmējumu, zīmēsi kādu skatu vai šķēlumu, 
neveidosi zīmējumu vispār?

Cilindra pamata rādiuss ir 6 cm, bet a) 
augstums 4 cm. aprēķini aksiālšķēluma 
laukumu!

Nošķelta konusa pamatu rādiusi ir 2 cm un b) 
6 cm, bet veidule 5 cm. aprēķini nošķeltā 
konusa augstumu!

konusa veidules garums ir 6 cm, bet sānu c) 
virsmas izklājuma leņķis ir 90°. aprēķini 
konusa sānu virsmas laukumu!

Izveido zīmējumu (us), kas uzskatāmi raksturo 
doto situāciju, pieraksti dotos un aprēķināmos 
lielumus!

Dobas lodes sieniņu biezums ir 3 cm. a) 
aprēķini lodes sieniņu tilpumu, ja tās ārējais 
diametrs ir 18 cm!

Caur punktu, kas atrodas uz sfēras, novilkta b) 
pieskarplakne un plakne, kas šķeļ lodi 
un veido ar pieskarplakni šauru leņķi a. 
aprēķini lodes rādiusu, ja šķēluma laukums 
ir Q!

Darbs grupām.
Izveidojiet trīs uzdevumus par rotācijas 
ķermeņiem; vienu tādu, kuru, jūsuprāt, varētu 
atrisināt galvā, neveidojot zīmējumu, otru 
tādu, kura atrisināšanai pietiek ar kāda šķēluma 
vai skata uzzīmēšanu un vienu tādu, kura 
atrisināšanai nepieciešams pilns telpiskais 
zīmējums!
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MATEMĀTIKA 12. klaseR O t Ā C I j a S  ķ E R M E ņ I

Sasniedzamais rezultāts I II III

Pamato cilindra un 
konusa virsmas laukumu 
formulas.

Izskaidro, kā iegūta cilindra pilnas virsmas 
aprēķināšanas formula! 
Sp=2p⋅R2+2p⋅R⋅h

Pamato konusa sānu virsmas aprēķināšanas 
formulu, izmantojot zināšanas par riņķa un tā 
daļu laukumu! 

Ss=
p⋅l2⋅a
360°

Pierādi konusa sānu virsmas aprēķināšanas 
formulu! 
Ss=p⋅R⋅l

Atrod atbilstošo formulu 
uzziņas literatūrā un to 
pielieto, plānojot un/
vai aprēķinot rotācijas 
ķermeņu (t. sk. lodes 
daļu) elementu lielumus, 
virsmas laukumu, 
tilpumu.

1. Formulu lapā atrodi formulas, ar kuru 
palīdzību var aprēķināt segmenta virsmas 
laukumu un segmenta tilpumu! Paskaidro 
formulās ieejošos lielumus!

Sa) segm=

Vb) segm=

2. Sfēras laukums ir 100p cm2. aprēķini lodes 
tilpumu, izmantojot formulas S=4p⋅R2 un  

V=4
3

p⋅R3!

1. Dota lode. Plakne, kas perpendikulāra pret 
diametru, sadala to 3 cm un 9 cm garos 
nogriežņos. kāda ir iegūto lodes daļu tilpumu 
attiecība?

2. aprēķini nošķelta konusa augstumu, ja tā 
pilnas virsmas laukums ir 572p m2 un pamatu 
rādiusi ir 6 m un 14 m!

3. Izveido zīmējumu un uzraksti atrisinājuma 
plānu uzdevumam! 
Lodes sektora rādiuss ir R, tā aksiālšķēluma 
leņķis ir 120°. aprēķini sektora tilpumu!

Nosaki kādas formulas nepieciešamas, lai 
atrisinātu doto uzdevumu!
Pusriņķa rādiuss ir R. Divi rādiusi sadala pusriņķi 
trijās vienādās daļās. jāaprēķina tilpums 
rotācijas ķermenim, kas rodas, vidējai daļai 
rotējot ap pusriņķa diametru!

Analizē lodes, cilindra 
un konusa virsmas 
iespējamos šķēlumus ar 
plakni.

1. Lode tiek šķelta ar plakni. kādas līnijas var 
izveidoties lodes virsmas un plaknes šķēlumā?

2. Noskaidro uzziņas literatūrā, kādas līknes 
veidojas, konusa virsmai šķeļoties ar plakni!

3. kā zināms, riņķa līniju definē kā punktu 
kopu, kuri atrodas vienādā attālumā no 
dotā punkta – riņķa līnijas centra. Noskaidro 
uzziņas literatūrā elipses kā punktu kopas 
definīciju!

1. vai konusa virsmas un plaknes šķēlumā var 
izveidoties:

regulārs trijstūris,a) 

taisnleņķa trijstūris,b) 

dažādmalu trijstūris?c) 

2. konuss tiek šķelts ar patvaļīgi novietotu 
plakni. Izsaki pieņēmumu par to, kādas līnijas 
vai figūras var veidoties konusa virsmas un 
plaknes šķēlumā! Pārbaudi savu pieņēmumu, 
izmantojot uzziņas literatūru!

Izvērtē, kas kopīgs šķēlējplakņu novietojumā 
gadījumos, kad šo plakņu un konusa virsmas 
šķēlumā veidojas koniskie šķēlumi (elipse, 
parabola, hiperbola), un gadījumos, kad šo 
plakņu un konusa virsmas šķēlumā veidojas 
trijstūri!
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R O t Ā C I j a S  ķ E R M E ņ I

Sasniedzamais rezultāts I II III

Lieto zināšanas par 
rotācijas ķermeņiem 
praktisku uzdevumu 
risināšanā.

1. Noskaidro uzziņas literatūrā zemes rādiusu un 
aprēķini zemes virsmas laukumu!

2. Uzraksti piemērus no dažādām dzīves 
situācijām, kurās izmanto rotācijas ķermeņus! 
Paskaidro šo ķermeņu formas priekšrocības 
atbilstošajā situācijā!

3. No svina lodītēm, kuru diametrs ir 5 mm, 
jāizlej lode ar 3 cm diametru. Cik tādu lodīšu 
jāņem?

1. 25 m garas vara stieples masa ir 0,1007 kg. 
aprēķini stieples diametru, ja vara blīvums 

r=890 kg
m3! Izmanto formulu r=m

V
!

2. traukam ir otrādi apgriezta konusa veids. 
konusa aksiālšķēlums ir vienādmalu trijstūris. 
traukā ielikta dzelzs lode ar rādiusu R un 
ieliets ūdens tā, ka tas apņem iegremdēto lodi. 
kādā augstumā būs ūdens, ja lodi izņems?

1. Cilindriskas formas konservu kārbas parasti 
izgatavo zemas, ar salīdzinoši lielu pamata 
rādiusu, nevis augstas, ar salīdzinoši mazu 
pamata rādiusu. vai šim faktam ir matemātisks 
pamatojums?

2. Priežu baļķa garums ir 15,5 m, galu diametri ir  
25 cm un 42 cm. Praktiski mežizstrādē, 
lai aprēķinātu baļķa tilpumu, baļķa vidus 
šķērsgriezuma laukumu reizina ar baļķa 
garumu. Salīdzini šādi iegūtu rezultātu ar 
to, ko iegūst, pieņemot, ka baļķis ir nošķelta 
konusa modelis!42
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M_12_SP_04_P1

ZĪMĒJUMU VEIDOŠANA UZDEVUMOS PAR CILINDRU
Uzdevumi pāriem

Cilindra aksiālšķēluma diagonāle, kuras garums ir 1. 
a, veido ar pamata plakni leņķi α. Aprēķini cilindra 
rādiusu!

Cilindra pamata diametrs, kura garums 2. d, no 
cilindra ass viduspunkta redzams leņķī β. Aprēķini 
cilindra augstumu!

Cilindra aksiālšķēluma diagonāle, kuras garums ir 1. 
a, veido ar pamata plakni leņķi α. Aprēķini cilindra 
rādiusu!

Cilindra pamata diametrs, kura garums 2. d, no 
cilindra ass viduspunkta redzams leņķī β. Aprēķini 
cilindra augstumu!

Cilindra aksiālšķēluma diagonāle, kuras garums ir 1. 
a, veido ar pamata plakni leņķi α. Aprēķini cilindra 
rādiusu!

Cilindra pamata diametrs, kura garums 2. d, no 
cilindra ass viduspunkta redzams leņķī β. Aprēķini 
cilindra augstumu!

Cilindra aksiālšķēluma diagonāle, kuras garums ir 1. 
a, veido ar pamata plakni leņķi α. Aprēķini cilindra 
rādiusu!

Cilindra pamata diametrs, kura garums 2. d, no 
cilindra ass viduspunkta redzams leņķī β. Aprēķini 
cilindra augstumu!

Cilindra aksiālšķēluma diagonāle, kuras garums ir 1. 
a, veido ar pamata plakni leņķi α. Aprēķini cilindra 
rādiusu!

Cilindra pamata diametrs, kura garums 2. d, no 
cilindra ass viduspunkta redzams leņķī β. Aprēķini 
cilindra augstumu!

Cilindra aksiālšķēluma diagonāle, kuras garums ir 1. 
a, veido ar pamata plakni leņķi α. Aprēķini cilindra 
rādiusu!

Cilindra pamata diametrs, kura garums 2. d, no 
cilindra ass viduspunkta redzams leņķī β. Aprēķini 
cilindra augstumu!
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Situācijas apraksts
Viena no vecākajām un interesantākajām Rīgas ēkām  ir Lielā ģilde, kas 

atrodas starp Zirgu, Amatu un Kalēju ielām. Minsteres zāle, kura celta 
1330. gadā, vēl šobrīd atrodas Lielajā Ģildē un ir Baltijas valstu senākā 
sabiedriskās ēkas daļa. Brīnumainā kārtā, neraugoties uz vairākkārtējām 
vēlākajām nama pārbūvēm un rekonstrukcijām, Minsteres zāle ar gotiskajām 
krusta velvēm (1. zīm.) un akmens atbalsta pīlāriem zāles vidū, līdz mūsu 
dienām ir saglabājusies savā sākotnējā veidā.

Apskatot Latvijas piļu un muižu arhitektūru, var ieraudzīt dažādi veido-
tas velves. Restaurējot senās ēkas vai pielāgojot telpas jaunām funkcijām – 
birojam vai kafejnīcai, ir nepieciešams veikt arī velvju virsmu un tilpumu 
aprēķināšanu, lai noteiktu gan materiālu daudzumu, gan telpu atbilstību 
dažādiem normatīviem. 

Mēs aplūkosim velvi, kas izveidota, puslodes pamatā ievelkot kvadrātu 
(taisnstūri) un caur četrstūra malām novelkot plaknes, kas perpendikulāras 
puslodes pamata plaknei (2. zīm.). Tātad velves formas telpas daļai pamats ir 
kvadrāts (taisnstūris), kura malu garumus ir iespējams noteikt mērījumu ceļā. 

Pieņemsim, ka ēkā ir divas velves, kas izveidotas no vienādām puslodēm, 
atšķirība tikai pamatos – vienai kvadrāts, otrai taisnstūris. Īpašniekiem, lai 
izlemtu, kā telpu izmantot, ir svarīgs tilpums.

Pētāmā problēma
Kurai no velvēm ir lielāks tilpums?

Lielumi
Neatkarīgie lielumi – 
Atkarīgie lielumi – 
Fiksētais lielums – 

Darba gaita

1. zīm. Minsteres zāle

2. zīm. Velves grafiskais attēls
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