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ÙÒÃ ÍÒ I — ÛÂÅ ÄÒ ÁÏÎ ÀÓ ÄÒ ÈÙÅÎ ÄË ÞÏ;
ÙÒÃ ÍÒ II — „ÂÅÔÕÒÌ ÜÑÏ Ë ÌÏ ÍÒ“;

ÙÒÃ ÍÒ III — XIX ÌÏ Ó ÊÓ ÍÒÌ ÈÙÅÎ ÄË ÞÏ.

ÏÂ ÜË ÎÅ ÞÒ: 
ÀÏ ÈÏÎ ÃÅ ÄÒ ÜÏØ ÂÒ ÄÒ, 

ÏÈÒ ÎÏÍ ÃË ÈÏÎ ÀÅ ÄÒ

t ÊÎÅ ÞÓ ÄÅÞ ØÒ ÍÏ ÕÏÂÀ ÀÒÀ Á ÈÒÌ ÑÂÅ ÄÏ
ÌÏ ÂÏ ÎÏ Ó ÆË  ÊÒÀÕ ÂÏ-ÐÏ ÌÓÕÌ ÌÏ ÃÏ ÈËÚ ÆËÆ
ÃÏÀ ÂÏ ÄÒÌ ÙÒ ÍÅ ÞÓ ÄÒ ÍÏ ÙÏÎ ÈË Å ÞÅ ÞÒ ÆÏÍ;

t ÈÏ ÀÒ ÈÅØ ÂÅ Ë ÞÒÀ ÃÏ ÃÒ ÏÆ ÂÒÄ ÆÅ ÞÏÀ
ÌÏÐ ÎËÃ ÎÏ ÈË ÜÅÁ Ì ÜÅ ÞÒÌ ÇÅÆ ÈÒ ÙÅÂ ÍÒÀ
ÏÀ ÂÒ ÌÅ ÞÏ-ØÅÌ ÙÏÂ ÄÏ;

t ÌÙËÎÒ ÐÏÌÓÕÅÞÒÌ ØÅÈËÕÏÇÂÒÌ
ØÅÆÅÃÏÆ ÀÁÂÅÍ ÃÅÛÄÅÂÏÀ ÍÏ ÙÏÎ ÈËÅ -
ÞÀÏ ÒÆÅÓÎ-ÈÕÏÜÂÎÓÄÒ ÏÍÏÄÒÇÒ;

t ÀÁÂÅÍ ØÅÛ ÄÅÞÀ ÆÏÛ ÄÒ ËÀ ÑÂÅ ÄÏ ÌÏ -
ÃÏ ÈËÚ ÆË ÌÒÎ ÀÓ ÄÅ.ÀÒÀËÅÓÄÒ ÊÎÅÞÓÄÒÌ ÔÏÌÒ  — 10ÄÏÎÒ

ÃÀÏÂÏÇËÞÀ ÜÅÌ ÜÅ ÞÒÌ ÊÎÅ ÞÓ ÄÅÞÌ ÁÏÎ ÀÓÄ ÄÒ ÜÅ ÎÏ ÜÓ ÎÏ ØÒ,  
ÎË ÈÅ ÄÒÚ ÒÀ ÂÏ ÄÒÌ ÙÒ ÍÅÞÌ ÌÏ Ï ÜÅÌ ÜÏ ÜË ÃÏ ÈËÚ ÆÒÌ ÈËÀÕËÂ ÍÅÞÌ
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ÊÎÅÞÓÄÅÞÒÌ ØÅÛÅÍÒÌ ÈÌÓÎÂÅÄÅÞÒ ÆÏÃÂÒÊÏÂØÒÎÆÒÀ „ÏÕÏÄÒ ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌ“ ÎÅÆÏÁÚÒÏØÒ: 295-80-23, 790 95-80-23, 577 13-22-83
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ãçï ðîë ôå ìò ó äò ùïî èï üå þòì êåí
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21-27 àåþåîâïäò 2013 

êëí êóî ìòì øå ìï õåþ ãâå ìï óþ îå -
þï WorldSkills Georgia-ì ëôò úò ï -
äó îò æå äå ãï üò, áïä þï üë íò èï îò -
íï ýâï íòï: åì òñë åèë úò å þòà æï èë -
äë æò íòà ïé ìïâ ìå ëîò æéå. èëí -
æë èå þó äò íò ÿò å îò ïõïä ãïç î æå þò
åî à èï íåàì ìï êó àï îò øå ìïû äåþ -
äë þå þòì æå èëí ì ü îò îå þï øò åöòþ -
îå þëæ íåí.

ìï áïî à âå äë 2012 ùäòì ãï -
çïôõóä çå ãïõ æï WorldSkills
International-òì ïìë úò îå þó äò ùåâ -
îò æï ðòî âå äïæ åû äå âï ìï åî àï -
øë îò ìë êëí êóî ì øò èë íï ùò äå ë þòì
ìï øó ï äå þï, îïú æòæ èòé ùå âïæ øå -
òû äå þï øå ôïì æåì. äï òð úòã øò èò -
éå þó äò ãï èëú æò äå þï èíòø â íå äë -
âï íòï êëí êóî ìïí üå þòì ðîë ôå ìò ó -
äò çîæòì à âòì æï, çë ãï æïæ, ðîë -
ôå ìò ó äò ãï íïà äå þòì õåä øåùñë -
þò ìï æï ðë ðó äï îò çï úò òì à âòì.

WorldSkills Georgia ãïí ìï êóà îå -

þóä èïæ äë þïì óõ æòì ðîë ôå ìò óä
êë äå öåþì „ìðåá ü îò“ æï „òêï îë ìò“,
øðì „åäò üï þóîöì“ æï òäò ïì ìï -
õåä è ùò ôë óíò âåî ìò üå üòì ìï üå äå -
âò çòë ìïì ùïâ äë úåíüîì åîëâ íó -
äò êëí êóî ìòì ëî ãï íò çå þï øò ãï ùå -
ó äò ïá üò ó îò èõïî æï ÿå îò ìïà âòì.

ÈËÊ ÄÅÆ WorldSkills
Georgia-Ì ØÅ ÌÏ ÕÅÞ...

WorldSkills Georgia ìï áïî à âå -
äëì ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì
ìï èò íòì ü îëì, ãï íïà äå þòì õï îòì -
õòì ãïí âòà îå þòì åîëâ íó äò úåí ü -
îò ìï æï êåî ûë ìüîóá üó îå þò ìï æï
ïìë úò ï úò å þòì — ìï áïî à âå äëì ìï -
âïÿ îë ìïè îåù âå äë ðï äï üòì
(GCCI), ìï áïî à âå äëì æïè ìïá èå -
þåä àï ïìë úò ï úò òì (GEA), ìï áïî à -
âå äë øò ãåî èï íò òì åêë íë èò êó îò
ãï åî àò ï íå þòì (DWVG), ìï áïî à âå -
äëì þòç íåì ïìë úò ï úò ò ìï (BAG) æï

ìï áïî à âå äëì ðîë ôå ìò ó äò êïâ øò -
îå þòì ãï åî àò ï íå þòì (GTUC) — åî -
àëþ äò âò èïì ø üï þó îò ðîë åá üòï.

ðîë åá üò èë ò úïâì ñë âåä ù äò ó -
îïæ, áâåñ íòì èïì ø üï þòà, êëí êóî -
ìå þòì ÷ï üï îå þïì ìõâï æïì õ âï ðîë -
ôå ìò óä óíïî øò, ðîë ôå ìò åþ øò
èìëô äòë æë íòì ìüïí æïî üå þòì
æïè ê âòæ îå þïì æï ùïî èï üå þó äò
ïõïä ãïç î æå þòì ãï èëâ äå íïì, îëè -
äå þòú ìï áïî à âå äëì ìï õå äòà
WorldSkills-òì ìï åî àï øë îò ìë êëí -
êóî ìåþ øò èò ò éå þåí èë íï ùò äå ë þïì.
WorldSkills Georgia õëî úò åä æå þï
ãåî èï íò òì èàïâ îë þòì èõïî æï ÿå -
îòà æï ãåî èï íò òì ìï åî àï øë îò ìë
àï íïè ø îëè äë þòì ìï çë ãï æë å þòì
(GIZ) üåá íò êó îò æïõ èï îå þòà.

ãï èïî ö âå þóä êëí êóî ìïí üåþì
äï òð úòã øò ìï ïì ðï îå çëæ èë ïè çï -
æå þåí èï éï äò êâï äò ôò êï úò òì èáë -
íå WorldSkills Georgia-ì åá ì ðåî üå -
þò: äó êï ÿñë íòï (øåè æó éå þå äò),
ìåî ãë êï îï êë çë âò (âåþ æò çï ò íå îò)
æï îë æïè õò æå øå äò (èçï îå ó äò),
îëè äåþ èïú ãï èïî ö âå þó äåþ àïí
åî àïæ ìï êó àï îò øàï þåÿ æò äå þå þò
ãïã âò çò ï îåì:

äó êï ÿñë íòï: øå æå ãòà êèï ñë ôò -
äò âïî. WorldSkills Georgia-ì åîëâ -
íó äò êëí êóî ìòì à âòì ïè æïî ãòì ìï -
ó êå àå ìë ìðå úò ï äòì üå þò øå òê îòþ íåí
æï ìï òí üå îå ìë ìï êòàõå þò ãï íò õò -
äåì. êëí êóî ì èï ãï èë ïâ äò íï ïè ìôå -
îëì ûäò å îò æï ìóì üò èõï îå å þò æï
æï ò ìï õï èò ìò ãïí âò àï îå þòì ãçå þò.

îë æïè õò æå øå äò: WorldSkills
Georgia-è áïî à âåä ïõïä ãïç î æåþì
ìï êó àï îò øå ìïû äåþ äë þå þòì ãï -
èëâ äå íòì æï ìï åî àï øë îò ìë æë -
íå çå ùïî èë ÷å íòì óíò êï äó îò ìï øó -
ï äå þï èòì úï. åì æò æò ùïî èï üå þïï
ìï áïî à âå äëì à âòì.

ìåî ãë êï îï êë çë âò: ìï áïî à âå -
äë øò ïõï äò àï ë þï æï òí üå îå ìå þó -
äòï òí üåî íåü üåá íë äë ãò å þòà.
êëí êóî ì øò þåâ î èï íò ÿò åî èï, óê âå
ãï èëú æòä èï ðîë ôå ìò ë íïä èï âåþ -
æò çï ò íåî èï èò ò éë èë íï ùò äå ë þï.
ïèò üëè, ûï äò ïí ìï òí üå îå ìë òñë
êëí êóî ìòì ÷ï üï îå þï. ìï òí üå îå ìë
òñë òèòì ãï ãå þïú, àó îïè æå íïæ øå -

å ìï þï èå þë æï èë íï ùò äå å þòì úëæ íï
ìï åî àï øë îò ìë ìüïí æïî üåþì.

êëí êóî ìòì øå æå ãå þòà ãï ë úå þó -
äå þò æïâ î ÷òà. êëí êóî ìïí üå þòì íï -
èó øåâ îå þòì øå ôï ìå þò ìïì ãï òî ê âï,
îëè ëî èë íï ùò äåì úëæ íòì åî à íï -
ò îò æë íå æï êâï äò ôò êï úòï ïé èë ï÷ -
í æï, ïèò üëè ðòî âå äò ïæ ãò äò ëî èï
êëí êóî ìïí ü èï ãï ò íï ùò äï.

óê âå æï âòùñåà ìï åî àï øë îò ìë
êëí êóî ìòì à âòì èëè çï æå þï. èò ó õå æï -
âïæ òèò ìï, îëè ìï åî àï øë îò ìë êëí -
êóî ì øò ðòî âå äïæ âèë íï ùò äå ëþà,
ãï èïî ö âå þòì æò æò òèå æò ãâïáâì!

åâ ãå íò èë îë çë âò (øðì „åäò üï
þóî öòì“ øåè æó éå þå äò): ûï äò ïí
þåæ íò å îò âïî ãï èïî ö âå þòà. èòí æï
èïæ äë þï ãï æï âó õï æë WorldSkills
Georgia-ì ìï áïî à âå äë øò ïìå àò èï -
éï äò æë íòì êëí êóî ìòì ÷ï üï îå -
þòì à âòì æï øðì „åäò üï þóîöì“, ïè
øå ìï íòø íïâ êëí êóî ì øò èë íï ùò äå ë -
þòì øå ìïû äåþ äë þòì à âòì. èå ìï áïî -
à âå äëì ìï õå äòà ãåî èï íò ï øò ãï -
èë âïä æï ñâå äï íï ò îïæ âåú æå þò,
îëè ÷âå íò áâå ñï íï âï ìï õå äë æï ìï -
ó êå àå ìë àï õó àå óä øò èëõ â æå.

àò íï àòí òëî æï íòø âò äò (ìï çë -
ãï æë åþ îò âò êë äå öòì „òêï îë ìò“ III
êóî ìòì ìüó æåí üò, èçï îå ó äò): ïé -
ô î àë âï íå þó äò æïâ î ÷ò WorldSkills
Georgia-ì êëí êóî ìòà. åèë úò å þòà
ìïâ ìå æï þåæ íò å îò âïî ãï èïî ö âå -
þòà. ìï åî àï øë îò ìë êëí êóî ìòì ùòí
æòæ ðï ìó õòì è ãåþ äë þïì âãî û íëþ æï
âò èå æëâ íåþ, îëè äï òð úòã øò ìï áïî -
à âå äëì ìï àï íï æëæ ùïî èë âï ÷åí.

ãò ëî ãò æïî ÷ò ïø âò äò, âåþ æò çï ò -
íå îò (ìüó-ì òí ôëî èï üò êò ìï æï èïî -
à âòì ìòì üå èå þòì ôï êóä üå üòì IV
êóî ìòì ìüó æåí üò): WorldSkills
Georgia-ì êëí êóî ìò ÷åè à âòì ìï êó àï -
îò øå ìïû äåþ äë þå þòì ãï èëú æòì òæå -
ï äó îò ãçï ïé èë÷ í æï. åì êëí êóî ìò

òû äå âï ãïí ìï êóà îå þóä ìüò èóäì,
îë èå äòú õåäì óùñëþì ðîë ôå ìò ó äò
óíï îå þòì ãïí âò àï îå þïì. îïú øå å õå þï
WorldSkills International-øò èë íï ùò äå -
ë þïì, ùïî èï üå þòì òèå æò èïáâì.

ó÷ï éâò íò ïø âò äò (ìï çë ãï æë åþ -
îò âò êë äå öòì „IT ïêï æå èòï“ êóî ì -
æïè àïâ îå þó äò, àìó-ì çóìü æï ìï -
þó íå þòì èåüñ âå äë èåú íò å îå þï àï
ôï êóä üå üå þòì ìüó æåí üò):
WorldSkills Georgia-ì åîëâ íóä èï
êëí êóî ì èï óïè îïâ íò ÿò åî ïæï èò ïíì
èë ó ñï îï àï âò. èïì øò èë íï ùò äå ë þïú
êò æò æò ðï üò âò òñë íå þòì èò å îò êëí -
êóî ìïí üòì à âòì. øå öòþ î èï óæò æå ìò
ãï èëú æò äå þï øåè èï üï îë ãëîú
ðîë ôå ìò óä, òìå ðò îëâ íóä ãïí âò -
àï îå þï øò, îòì à âò ìïú æòæ èïæ äë -
þïì âóõ æò ñâå äï ïæï èò ïíì, îë èåä -
èïú ìï áïî à âå äë øò ïìå àò èï éï äò
æë íòì êëí êóî ìòì ÷ï üï îå þï óç îóí -
âåä ñë. àï íïæ ãë èòì à âòì ãïí ìï êóà -
îå þó äò èïæ äë þï èòí æï ãï æï âó õï -
æë ãï íïà äå þòì èïî à âòì ìï òí ôëî -
èï úòë ìòì üå èòì àï íïè ø îëè äåþì.
èïæ äë þï èë íï ùò äå åþì öïí ìï éò êëí -
êó îåí úò òì à âòì æï åá ì ðåî üåþì —
ëþò åá üó îò øå ôï ìå þå þò ìïà âòì.
òèå æò èïáâì, îëè ùïî èï üå þòà ãï -
âòâ äò èë ìïè çï æå þåä åüï ðåþì
WorldSkills International-òì à âòì æï
÷å èò èõïî æïè ÿå îå þò ìï æï èïì ùïâ -
äåþ äå þòì òèå æå þòì ãï èïî à äå þïì
øåâ û äåþ. ïìå âå æò æò òèå æò èïáâì,
îëè ãï íïà äå þòì õï îòì õòì ãïí âò -
àï îå þòì åîëâ íó äò úåí ü îò ïá üò -
ó îïæ ãï ïã î ûå äåþì èë èï âïä øò
WorldSkills International-àïí àï -
íïè ø îëè äë þïì æï áïî à âåä ïõïä -
ãïç î æåþì èë èï âïä øòú åá íå þïà ïè
óíò êï äóî êëí êóî ì øò èë íï  ùò äå -
ë þòì øå ìïû äåþ äë þï. 

ÍÒÍË ØÏÍÒÛÅ

WORLDSKILLS GEORGIA 
ãçï ðîë ôå ìò ó äò ùïî èï üå þòì êåí

ÌÏ ÁÏÎ À ÂÅ ÄË ØÒ ÐÒÎ ÂÅ ÄÏÆ ÷Ï ÜÏÎ ÆÏ ÐÎË ÔÅ ÌÒ Ó ÄÒ ÓÍÏ ÎÅ ÞÒÌ ÙÏÎ ÈË ÌÏ ÷Å ÍÏÆ
ÅÎËÂ ÍÓ ÄÒ ÊËÍ ÊÓÎ ÌÒ, ÎË ÈÅÄ ØÒÚ ÅÎ À ÈÏ ÍÅÀÌ ÌÏ ÈÒ ÐÎË ÔÅ ÌÒ ÒÌ — ØÅÈ ÆÓ ÉÅ ÞÅ ÄÒ,
ÂÅÞ ÆÒ ÇÏ Ò ÍÅ ÎÒ ÆÏ ÈÇÏ ÎÅ Ó ÄÒ — 21 ÙÄÏÈ ÆÅ ÏÕÏÄ ÃÏÇ Î ÆÅ ÞÒ ÅÖÒÞ ÎÅ ÞËÆ ÍÅÍ. ÃÏ ÈÏÎ -
Ö ÂÅ ÞÓ ÄÅ ÞÒ ÒÂ ÄÒÌ ØÒ ÃÏ ÅÈ Ã ÇÏÂ ÎÅ ÞÒ ÏÍ ÄÏ ÒÐ ÚÒÃ ØÒ, WorldSkills Inter na ti o nall-ÒÌ ÐÎË -
ÔÅ ÌÒ Ó ÄÒ ÓÍÏ ÎÅ ÞÒÌ ÌÏ ÅÎ ÀÏ ØË ÎÒ ÌË ÊËÍ ÊÓÎ Ì ØÒ ÈË ÍÏ ÙÒ ÄÅ Ë ÞÒÌ ÈÒ ÌÏ ÉÅ ÞÏÆ.

ÅÎËÂ ÍÓ ÄÒ ÊËÍ ÊÓÎ ÌÒ ÌÏ ÁÏÎ À ÂÅ ÄËÌ ÃÏ ÍÏÀ ÄÅ ÞÒ ÌÏ ÆÏ ÈÅÚ ÍÒ Å ÎÅ ÞÒÌ ÌÏ ÈÒ ÍÒÌ Ü -
ÎËÌ ÃÏ ÍÏÀ ÄÅ ÞÒÌ ÕÏ ÎÒÌ ÕÒÌ ÃÏÍ ÂÒ ÀÏ ÎÅ ÞÒÌ ÅÎËÂ ÍÓ ÄÒ ÚÅÍ Ü ÎÒÌ ËÎ ÃÏ ÍÒ ÇÅ ÞÒÀ,
ÐÎË ÅÁÜ WorldSkills Georgia-Ì ÔÏÎ Ã ÄÅÞ ØÒ, ÐÎË ÔÅ ÌÒ ÓÄ ÊË ÄÅ ÖÅÞ ØÒ „ÌÐÅÁ Ü ÎÒ“ ÆÏ
„ÒÊÏ ÎË ÌÒ“ ËÎÒ ÆÉÒÌ ÃÏÍ ÈÏÂ ÄË ÞÏ ØÒ — 16-17 ÀÅ ÞÅÎ ÂÏÄÌ ÈÒÈ ÆÒ ÍÏ ÎÅ ËÞ ÆÏ.

òíôëîèïúòï

* * *
æéåì, ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì èò íòì ü -

îò ãò ëî ãò èïî ã âå äïø âò äò àò ï íå àòì èó íò úò ðï äò üå üòì ìëô -
äå þòì àë äåí öòì, èå äò ïì õå âò ìï æï ÷å êó îï ïí à ãë îòì òè èëì -
ùïâ äå åþì øåõ â æï, îëè äå þòú ìë ôåä õåâ ìóî à ìëô äòì ìï öï îë
ìêë äï øò ìùïâ äë þåí æï ñë âåä æéå 10-20 êò äë èåü îòì ãïâ äï
ôå õòà óõ æå þïà.

àò ï íå àåä èï èëì ùïâ äå åþ èï ðò îï æïæ èò íòì ü îòì ãïí øå òüñ -
âåì, îëè 2013 ùäòì èïî üò æïí èïà æï îïè æå íò èå èïì ùïâ äå þåäì
ïâ üë þó ìò èë åè ìï õó îå þï æï ïéïî èë ó ùåâà ìïê èï ëæ ìï õò ôï àë
ãçòì ôå õòà ãïâ äï. ðîëþ äå èï ïáïè æåú ãï æï òÿ îå þë æï, îëè ïîï
àò ï íå àòì îå ìóî ì úåí ü îòì õåä è ûé âï íå äòì ãóä ã îò äë þï. èïí
æîë ó äïæ ïî èë ï ùë æï ìï èò íòì ü îëì òí ôëî èï úòï ïâ üë þó ìòì
ìï ÿò îë å þòì àï ë þï çå.

ìêë äï øò ãïí ìï êóà îå þòà øë îò èïí ûò äò æïí ìë ôåä ÷å êó îï -
ïí à ãë îå äò îïè æå íò èå èëì ùïâ äå æï æòì. èï àò ìë ôå äò 10 êò -
äë èåü îò àïï æï øë îå þó äò õåâ ìóî à ìëô äò æïí æï, ñâå äï çå
êïîã øåè àõ âå âï øò, èëì ùïâ äå å þò èå ë îå ãïê âå àò äòì à âòì ïõåî -
õå þåí ìêë äï øò èòì â äïì. èïî üò æïí åì ðîëþ äå èï  àò ï íå àòì 30
ìëô äò ìïà âòì ïéïî òïî ìå þåþì. îë ãëîú èë ìïõ äå ë þï èò ò÷ íåâì,
ìêë äòì õåä èò ìïù â æë èë þï ìëô äå þò æïí ïõïä ãïç î æå þòì ãï æò -
íå þòì ðîëþ äå èï ìïú ãï æïÿ îòì. èøëþ äå þò ïéïî òá íå þò ïí òûó -
äå þóä íò, øâò äå þò æå æï áï äï áòì ïí îï ò ë íó äò úåí ü îå þòì ìêë -
äåþ øò ãï æï òñ âï íëí.

ãò ëî ãò èïî ã âå äïø âò äò æéåì ãäæï íòì 69-å ìï öï îë ìêë äï -
ìïú åù âòï, ìï æïú òè 40-èæå ìë úò ï äó îïæ æï óú âåä èëì ùïâ äåì
øåõ â æï, îëè äå þòú 2013 ùäòì òïí â îò æïí ìïì êë äë ïâ üë þó ìòà
ñë âåä æéò ó îïæ ìïî ãåþ äë þåí.

èëì ùïâ äå å þò ìêë äò æïí 6 êò äë èåü îòà æï øë îå þóä æï ìïõ -
äå þï „ãò ëî ãòù èòí æï øò“ úõëâ îë þåí. æï ìïõ äå þï øò ìï çë ãï æë -
åþ îò âò üîïí ì ðëî üò òø âò ï àïæ èëû îï ëþì, ïî ïî ìå þëþì ëôò úò -
ï äó îò ìïü îïí ì ðëî üë õï çò, ïâï îò ó äòï ãçï, îòì ãï èëú èëì -
ùïâ äå åþì ôå õòà óõ æå þë æïà ïè èë íïê âå àòì ãïâ äï. æéåì åì
ðîëþ äå èï óê âå ãï æïÿ îò äòï. èëì ùïâ äå å þò æïà á èó äò ïæ ãò äå -
þò æïí ìêë äïè æå æï ìêë äò æïí óêïí ìïì êë äë ïâ üë þó ìòà
óìïô î àõëà ãï æï ïæ ãòä æå þò ïí.

ìï èò íòì ü îëì òíò úò ï üò âòà, 2013 ùäòì òïí âïî øò ïõï äò ðîë -
åá üò „ìêë äå þòì õåä èò ìïù â æë èë þï“ ïèëá èåæ æï. ðîëã îï èï øò
190 ìï öï îë ìêë äïï ÷ïî àó äò æï 9000-çå èå üò èëì ùïâ äåï ìïì -
êë äë ïâ üë þó ìòà óç îóí âåä ñë ôò äò. ìêë äå þòì ìïü îïí ì ðëî -
üë èëè ìï õó îå þïì üåí æåî øò ãï èïî ö âå þó äò êëè ðï íò å þò óç -
îóí âåä ñë ôåí. 6 èïî üò æïí ðîë åá ü øò æï èï üå þòà êò æåâ 140
ìêë äï ÷ï åî à âå þï æï ìóä 16000 èëì ùïâ äòì üîïí ì ðëî üò îå þï
ãïí õëî úò åä æå þï.

* * *
èë çïî æ àï øë îòì ÿïæ îï êòì ðë ðó äï îò çï úò òì èòç íòà, ìï -

áïî à âå äëì ìêë äåþ øò êëè ðò ó üå îó äò ðîëã îï èï — KCFE æï ò -
íåî ãå þï. àþò äò ìòì ðòî âåä åá ì ðå îò èåí üóä ìêë äï øò ðîëã îï -

èòì ðîå çåí üï úòï æï ìï÷ âå íå þå äò ãïê âå àò äò àï âïæ ïâ üëî èï,
èìëô äò ëì àåî à èåü ã çòì ÷åè ðò ëí èï ÿïæ îïê øò ãï îò êïì ðï îëâ èï
÷ï ï üï îï.

ìï áïî à âå äë ðòî âå äò áâå ñï íïï èìëô äò ë øò, ìï æïú ÿïæ îï êòì
ìùïâ äå þòì ïõï äò èå àë æò æï ò íåî ãå þï. ïõï äò ðîëã îï èï, óïõ äë -
åì èë èï âïä øò, ìï áïî à âå äëì èïì ø üï þòà, 100 ìï ðò äë üå ìêë äï -
øò ïèëá èåæ æå þï æï, ÿïæ îï êòì ðë ðó äï îò çï úò òì ãïî æï, ìùïâ äå -
þòì õï îòì õòì ãï óè öë þå ìå þï ìïú øå óùñëþì õåäì. îë ãëîú æò -
æëì üï üò ãïí èïî üïâì, ÿïæ îï êò ïîòì ïîï ìðëî üòì ìï õå ë þï, ïîï -
èåæ ãï íïà äå þòì ìòì üå èòì ãï óè öë þå ìå þòì ïõï äò æï òïôò ìï øó -
ï äå þï, èë çïî æåþ øò òí üå äåá üó ï äó îò ïç îëâ íå þò ìï æï äë ãò -
êòì ãïí âò àï îå þïì åè ìï õó îå þï.

ðòî æï ðò îò ÷ïî à âòì îå ýòè øò ãï îò êïì ðï îëâ èï áó àï ò ìò ìï æï
ôë àòì ìï öï îë ìêë äòì èëì ùïâ äå åþ ìïú ÷ï ó üï îï ãïê âå àò äò.
ðîëã îï èï ÿïæ îï êòì ìùïâ äå þòì þåâî òíë âï úò óî èå àëæì èë ò úïâì.
àï âïæ ïêå àåþì ñâå äï, èïà øë îòì îå ãò ë íå þò æïí ÷ïî àó äò èë àï -
èï øå å þòì, øå ôï ìå þïì, îïú åäåá ü îë íóä æï ôï çå  àï èï øòì æïì îó -
äå þòì àï íï âå ãï èë ò ìï õå þï. üå äå õò æò ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï
æï èåú íò å îå þòì ìï èò íòì ü îëì ãï íïà äå þòì èïî à âòì ìï òí ôëî èï -
úòë ìòì üå èòì àï íïè ø îë èåä àï æïõ èï îå þòà ãïí õëî úò åä æï.

ðîå çåí üï úò ïì ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì
èò íòì ü îòì èë ïæ ãò äå æï âòà çó îï þòø âò äò, ìðëî üò ìï æï ïõïä -
ãïç î æë þòì ìïá èå àï èò íòì ü îòì ðòî âå äò èë ïæ ãò äå çó îïþ ïç -
èï ò ôï îïø âò äò æï ìï áïî à âå äëì ÿïæ îï êòì ôå æå îï úò òì ðîå çò -
æåí üò ãò ëî ãò ãò ëî ãï ûå æï åì ù î íåí.



შესავალი
2012 წელს საქართველოში ჩატარდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

აბიტურიენტებიუმაღლეს სასწავლებლებში გამოცდების შედეგების მიხედვით
ჩაირიცხნენ. შვიდი წერითი გამოცდიდან ერთ-ერთი გამოცდა მათემატიკაში ჩატარდა.

მათემატიკის გამოცდა მიზნად ისახავდა საგამოცდო პროგრამაში ასახული მასალის
ცოდნისა და ამ ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების უნარის შემოწმებას. წერითი ნამუშევრები
გასწორდა ცენტრალიზებულად, შეფასების უნიფიცირებული კრიტერიუმებით.

ქვემოთ გთავაზობთ 2012 წლის საგამოცდო ტესტის ვარიანტს შეფასების სქემასთან
ერთად.

2012 წლის ეროვნული გამოცდის მათემატიკის ტესტი შედგებოდა 40 ამოცანისგან.
აქედან პირველი 30 ამოცანიდან თითოეულს თან ახლდა 4 სავარაუდო პასუხი,
რომელთაგან მხოლოდ ერთი იყო სწორი. ტესტის ამ ნაწილში თითოეული ამოცანა
ფასდებოდა 1 ან 0 ქულით. 1 ქულა იწერებოდა სწორი პასუხის მითითებისთვის.
ოცდამეთერთმეტე ამოცანიდან მეორმოცეს ჩათვლით ამოცანები ღია ტიპის იყო. აღნიშნულ
ამოცანებში დადებითი შეფასების მისაღებად საკმარისი არ იყო მხოლოდ სწორი პასუხის
მითითება — აუცილებელია ამოცანის ამოხსნის სრული გზის ჩაწერაც. ღია ტიპის
ამოცანებიდან პირველი ოთხი ამოცანა ფასდებოდა 2 ქულით, შემდეგი სამი ამოცანა — 3
ქულით, ხოლო ბოლო სამი ამოცანა — 4 ქულით. საგამოცდო ტესტის მაქსიმალური ქულა
იყო 59. მინიმალური კომპეტენციის გადასალახად აბიტურიენტს უნდა მოეგროვებინა
არანაკლებ 15 ქულისა (ტესტის მაქსიმალური შესაძლო ქულის 25%-ზე მეტი).

2013 წლის ეროვნული გამოცდების მათემატიკის ტესტის ფორმატში არ არის
დაგეგმილი ცვლილებების შეტანა.

გთხოვთ, თქვენი შენიშვნები და წინადადებები გამოგზავნოთ მისამართზე:
თბილისი, 0186, მინდელის ქ. 9
გამოცდების ეროვნული ცენტრის მათემატიკის ჯგუფი

საგამოცდო პროგრამა
საგამოცდო პროგრამა მათემატიკაში შედგენილია შეფასებისა და გამოცდების

ეროვნული ცენტრის მათემატიკის ჯგუფისა და ცენტრთან არსებული საკონსულტაციო
საბჭოს მიერ, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ წარმომადგენლები უმაღლესი
სასწავლებლებიდან და კვლევითი ინსტიტუტებიდან.

საგამოცდო პროგრამა ეფუძნება მათემატიკის ეროვნულ სასწავლო გეგმას.
საგამოცდო პროგრამის მარცხენა სვეტში (საკითხთა ჩამონათვალი) მოცემულია იმ

მათემატიკური ცნებების, განმარტებებისა და თეორემების ნუსხა, რომელთა ცოდნა
მოეთხოვება აბიტურიენტს. მათი დაზუსტება ხდება პროგრამის მარჯვენა სვეტში
(მოთხოვნები და დაზუსტება), სადაც მითითებულია, რა დონეზე მოეთხოვება
აბიტურიენტს შესაბამისი საკითხის ცოდნა. თუ მარჯვენა სვეტი ცარიელია, მაშინ
აბიტურიენტს შესაბამისი ცნების ან თეორემის მხოლოდ ცოდნა და გამოყენება
მოეთხოვება.

2013 წლის საგამოცდო პროგრამა მათემატიკაში
ალგებრა

N საკითხთა ჩამონათვალი მოთხოვნები და დაზუსტება

12 რამდენიმე რიცხვის
არითმეტიკული საშუალო.

13 ხარისხი ნატურალური და მთელი
მაჩვენებლით.

ნამრავლის, ფარდობისა და ხარისხის ახარისხება.
ტოლფუძიანი ხარისხების ნამრავლი და შეფარდება.

14 ერთწევრი და მრავალწევრი. მრავალწევრების შეკრება, გამოკლება და გამრავლება.

15 შემოკლებული გამრავლების
ფორმულები.

(a±b)2=a2±2ab+b2.  (a+b)(ab)=a2b2,
(a±b)2(a2±2ab+b2)=a3±b3.
(a±b)3=a3±3a2b+3ab2±b3.

16 მრავალწევრის დაშლა
მამრავლებად.

საერთო მამრავლის ფრჩხილებს გარეთ გატანა,
დაჯგუფების ხერხი, მამრავლებად დაშლა
შემოკლებული გამრავლების ფორმულების
გამოყენებით.

17 რაციონალური გამოსახულება. მოქმედებები რაციონალურ გამოსახულებებზე.

18 n - ური ხარისხის ფესვი,
არითმეტიკული ფესვი. არითმეტიკული ფესვის თვისებები.

19 რაციონალურმაჩვენებლიანი
ხარისხი. რაციონალურმაჩვენებლიანი ხარისხის თვისებები.

20 ალგებრული გამოსახულება. ალგებრული გამოსახულების გარდაქმნა და მისი
რიცხვითი მნიშვნელობების გამოთვლა.

21 რიცხვის ლოგარითმი.
ძირითადი ლოგარითმული იგივეობა. 
ნამრავლის, შეფარდებისა და ხარისხის ლოგარითმი.
ლოგარითმში ფუძის შეცვლის ფორმულა.

22 მართკუთხა კოორდინატთა
სისტემა სიბრტყესა და სივრცეში.

წერტილის კოორდინატები. ნამდვილ რიცხვთა
წყვილის და სამეულის გამოსახვა შესაბამისად
საკოორდინატო სიბრტყესა და საკოორდინატო
სივრცეში. ორ წერტილს შორის მანძილის
გამოსათვლელი ფორმულა.

23 ფუნქცია. ფუნქციის გრაფიკი.
ფუნქციათა კომპოზიცია.

ფუნქციის განსაზღვრის არე. 
ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე. 
ფუნქციის ზრდადობა, კლებადობა, ლუწობა, კენტობა,
პერიოდულობა. ფუნქციის უდიდესი და უმცირესი
მნიშვნელობა. ფუნქციათა კომპოზიცია. პარამეტრის
შემცველი ფუნქციები. 
ფუნქციის მოცემა ცხრილის, ფორმულისა და გრაფიკის
საშუალებით. ფუნქციის მნიშვნელობის გამოთვლა
არგუმენტის მოცემული მნიშვნელობისთვის.

24 კუთხის გრადუსული და
რადიანული ზომა.

კავშირი კუთხის რადიანულ და გრადუსულ ზომებს
შორის.

25 ტრიგონომეტრიული ფუნქციები:
სინუსი, კოსინუსი და ტანგენსი.

სინუსის, კოსინუსის და ტანგენსის: მნიშვნელობები 

0, π/6, π/4, π/3, π/2, π, 3π/2,
არგუმენტებისთვის; ნიშნები მეოთხედების მიხედვით;
პერიოდულობა, ლუწობა და კენტობა.
ძირითადი დამოკიდებულებები ერთი და იმავე
არგუმენტის ტრიგონომეტრიულ ფუნქციებს შორის.
დაყვანის ფორმულები. 
ტრიგონომეტრიული ფუნქციების მნიშვნელობების
გამოსათვლელი ფორმულები ორი არგუმენტის ჯამისა
და სხვაობისათვის.

26 განტოლება, განტოლებათა
სისტემა.

განტოლებისა და განტოლებათა სისტემის ამონახსნისა
და ამონახსნთა სიმრავლის ცნებები. ტოლფასი
განტოლებები და განტოლებათა სისტემები.

27 ერთუცნობიანი წრფივი
განტოლებები. წრფივი განტოლების ამოხსნა.

28 ერთუცნობიანი კვადრატული
განტოლებები.

დისკრიმინანტი. 
კვადრატული განტოლების ამოხსნა. 
ვიეტის თეორემა. ვიეტის თეორემის შებრუნებული
თეორემა.

29 კვადრატული სამწევრი. კვადრატული სამწევრის ფესვები. კვადრატული
სამწევრის დაშლა წრფივ მამრავლებად.

30 ორუცნობიანი ალგებრულ
განტოლებათა სისტემები.

ისეთი ორუცნობიანი ალგებრულ განტოლებათა სი ს -
ტემის ამოხსნა, რომელშიც ერთი განტოლება წრფივია,
ხოლო მეორე განტოლების ხარისხი არ აღემატება ორს.

31
ამოცანები განტოლებისა და
განტოლებათა სისტემის
შედგენაზე.

ამოცანების ამოხსნა განტოლებისა და განტოლებათა
სისტემის გამოყენებით

32 რიცხვითი უტოლობები. რიცხვითი უტოლობების თვისებები.

33 უტოლობა, უტოლობათა სისტემა.

უტოლობისა და უტოლობათა სისტემის ამონახსნისა
და ამონახსნთა სიმრავლის ცნებები. ორუცნობიანი
წრფივი უტოლობისა და უტოლობათა სისტემის
ამონახსნის წარმოდგენა საკოორდინატო სიბრტყეზე.
ტოლფასი უტოლობები.

34
ერთუცნობიანი უტოლობები და
უტოლობათა სისტემები.

ერთუცნობიანი წრფივი, კვადრატული და
რაციონალური უტოლობების და უტოლობათა
სისტემების ამოხსნა.
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N საკითხთა ჩამონათვალი მოთხოვნები და დაზუსტება

1 სიმრავლეები. ოპერაციები
სიმრავლეებზე.

სიმრავლეთა თანაკვეთა, გაერთიანება, სიმრავლის
დამატება; ვენის დიაგრამები.

2
ნატურალური რიცხვები. 
მარტივი და შედგენილი რიცხვები.
გამყოფი და ჯერადი.

არითმეტიკული მოქმედებები ნატურალურ
რიცხვებზე. 
რიცხვის დაშლა მარტივ მამრავლებად. 
რამდენიმე რიცხვის უდიდესი საერთო გამყოფისა და
უმცირესი საერთო ჯერადის პოვნა. 
2-ზე, 3-ზე, 5-ზე, 9-ზე და 10-ზე გაყოფადობის ნიშნები. 
ნაშთიანი გაყოფა.

3 მთელი რიცხვები. არითმეტიკული მოქმედებები მთელ რიცხვებზე.

4 რაციონალური რიცხვები.
წილადები და ათწილადები.

რაციონალური რიცხვების შედარება და
არითმეტიკული მოქმედებები რაციონალურ
რიცხვებზე. 
მთელი რიცხვებისა და ათწილადების დამრგვალება.

5 ირაციონალური რიცხვები.
ნამდვილი რიცხვები. 

ნამდვილი რიცხვების შედარება და არითმეტიკული
მოქმედებები მათზე.

6 რიცხვითი ღერძი. წერტილის კოორდინატი. ნამდვილი რიცხვის 
შესაბამისი წერტილის გამოსახვა რიცხვით ღერძზე.

7 რიცხვითი შუალედები. რიცხვითი შუალედების გაერთიანება და თანაკვეთა.

8 რიცხვის მოდული. რიცხვის მოდულის გეომეტრიული აზრი.

9
ნატურალური რიცხვების
წარმოდგენა სხვადასხვა პოზიციურ
სისტემაში.

ათობით პოზიციურ სისტემაში მოცემული რიცხვების
ჩაწერა ორობითში და პირიქით.

10 პროპორცია.

პროპორციის ძირითადი თვისება, პროპორციის
უცნობი წევრის პოვნა, რიცხვის დაყოფა მოცემული
შეფარდებით. პირდაპირპროპორციული და
უკუპროპორციული დამოკიდებულება სიდიდეებს
შორის.

11 რიცხვის პროცენტი და ნაწილი.
რიცხვის პროცენტისა და ნაწილის პოვნა. 
რიცხვის პოვნა მისი პროცენტით ან ნაწილით. 
ორი რიცხვის ფარდობის პროცენტული გამოსახვა.
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N საკითხთა ჩამონათვალი მოთხოვნები და დაზუსტება

35

წრფივი, კვადრატული, ხარისხოვანი,
მაჩვენებლიანი, ლოგარითმული,
ტრიგონომეტრიული ფუნქციები და
მათი გრაფიკები.

y=kx+b, y=ax2+bx+c, y=x3, y=√x , y=k/x
y=ax, y=logax, y=sin x, y=cos x, y=tg x
ფუნქციების განსაზღვრის არე,
მნიშვნელობათა სიმრავლე, ზრდადობისა და
კლებადობის შუალედები.

36 ირაციონალური განტოლებები.
ერთუცნობიან წრფივ და კვადრატულ
განტოლებებზე დაყვანადი ირაციონალური
განტოლების ამოხსნა.

37 მაჩვენებლიანი განტოლებები და
უტოლობები.

მაჩვენებლიანი განტოლებებისა და
უტოლობების ამოხსნა.

38 ლოგარითმული განტოლებები და
უტოლობები.

ლოგარითმული (არაცვლადფუძიანი)
განტოლებებისა და უტოლობების ამოხსნა.

39 ტრიგონომეტრიული განტოლებები. sinx=a, cosx=a, tgx=a 
სახის განტოლებების ამოხსნა.

40 რიცხვითი მიმდევრობა. მიმდევრობის n - ური წევრის ფორმულის
მიხედვით მიმდევრობის წევრების პოვნა.

41 არითმეტიკული პროგრესია.
არითმეტიკული პროგრესიის n - ური წევრისა
და პირველი n - წევრის ჯამის
გამოსათვლელი ფორმულები.

42 გეომეტრიული პროგრესია.
გეომეტრიული პროგრესიის n - ური წევრისა
და პირველი n წევრის ჯამის გამოსათვლელი
ფორმულები.

43 კომბინატორიკის ელემენტები.
გადანაცვლებათა რიცხვი; 
ჯუფდებათა რიცხვი; 
წყობათა რიცხვი.

N საკითხთა ჩამონათვალი მოთხოვნები და დაზუსტება

18

სამკუთხედის კერძო სახეები:
მართკუთხა, მახვილკუთხა,
ბლაგვკუთხა, ტოლფერდა, ტოლგვერდა
სამკუთხედები.

19 ტოლფერდა სამკუთხედი.

ტოლფერდა სამკუთხედის თვისებები
(ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძესთან
მდებარე კუთხეები  ტოლია; 
ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძისადმი
გავლებული მედიანა, ბისექტრისა და
სიმაღლე ერთმანეთს ემთხვევა).

20 მართკუთხა სამკუთხედი.

მართკუთხა სამკუთხედების
ტოლობის ნიშნები.

მართკუთხა სამკუთხედში 30o -იანი
კუთხის მოპირდაპირე კათეტის თვისება.
მართკუთხა სამკუთხედში კუთხეებსა და
გვერდებს შორის ტრიგონომეტრიული
თანაფარდობები. 
თანაფარდობები ჰიპოტენუზაზე დაშვებულ
სიმაღლეს, კათეტებს, კა თე ტე ბის გეგმილებსა
და ჰიპოტენუზას შორის 
(h2=acbc , a2=cac , b2=cbc , ch=ab).

21 პითაგორას თეორემა.

22 თალესის თეორემა.

23 სამკუთხედის შუახაზი. სამკუთხედის შუახაზის თვისებები.

24 სამკუთხედების მსგავსება.
სამკუთხედების მსგავსების ნიშნები. 
მსგავსი სამკუთხედების პერიმეტრებისა და
ფართობების შეფარდება.

25 სინუსების თეორემა.

26 კოსინუსების თეორემა.

27 სამკუთხედების ამოხსნა.

28 პარალელოგრამი.

პარალელოგრამის გვერდებისა და
კუთხეების თვისებები. 
პარალელოგრამის დიაგონალების თვი სე ბები
(პარალელოგრამის დია გო ნა ლების გადა კვე თის
წერტილი პარალელოგრამის სი მეტრიის ცე ნ -
ტრია; პარალელოგრამის დიაგონალების სი -
გრძეების კვადრატების ჯამი მისი გვე რ დების
სიგრძეების კვადრატების ჯამის ტოლია).

29 რომბი. რომბის დიაგონალების თვისებები.

30 მართკუთხედი, კვადრატი. მართკუთხედის დიაგონალების ტოლობა.

31
ტრაპეცია და მისი ელემენტები: 
ფუძე, ფერდი, სიმაღლე. 
ტრაპეციის შუახაზი.

ტრაპეციის შუახაზის თვისებები.

32
ტრაპეციის კერძო სახეები: 
ტოლფერდა ტრაპეცია, 
მართკუთხა ტრაპეცია.

33 ტოლფერდა ტრაპეცია. ტოლფერდა ტრაპეციის თვისებები.

34 ბრტყელი ფიგურის ფართობი. ბრტყელი ფიგურის ფართობი მისი შე მად გე -
ნელი ნაწილების ფართობების ჯამის ტოლია;

35
კვადრატის, მართკუთხედის,
სამკუთხედის, პარალელოგრამისა და
ტრაპეციის ფართობი.

კვადრატის, მართკუთხედის, სამკუთხედის,
პარალელოგრამის და ტრაპეციის
ფართობების გამოსათვლელი ფორმულები.

36
წრეწირი, წრე და მათი ელემენტები:
ცენტრი, რადიუსი, დიამეტრი, ქორდა,
რკალი, სექტორი, სეგმენტი.

რკალის გრადუსული და რადიანული ზომა.
რიცხვი π . 
წრეწირის და მისი რკალის სიგრძის გა მო სა -
თ ვლელი ფორმულები. 
ქორდის მართობული დიამეტრის თვისება.

37 ცენტრალური და ჩახაზული კუთხეები.

ერთსა და იმავე რკალზე დაყრდნობილი
ჩახაზული და ცენტრალური კუთხეების
სიდიდეებს შორის
ურთიერთდამოკიდებულება.

38 წრეწირის მხები და მკვეთი.

წრეწირის მხების თვისება. 
წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებული
ორი მხები მონაკვეთის ტოლობა.
ურთიერთგადამკვეთი ქორდების თვისებები.
წრეწირისადმი ერთი წერტილიდან
გავლებული მხებისა და მკვეთის თვისებები.

39 სამკუთხედში ჩახაზული და
სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირები.

სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრის
მდებარეობა; 
სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის

ცენტრის მდებარეობა. 
სამკუთხედში ჩახაზული და სამკუთხედზე
შემოხაზული წრეწირების რადიუსების
გამოთვლა.მაგალითად, ფორმულებით:

გეომეტრია
პლანიმეტრია

N საკითხთა ჩამონათვალი მოთხოვნები და დაზუსტება

1 წერტილი, წრფე. 
სხივი, მონაკვეთი, ტეხილი.

2 მონაკვეთის სიგრძე, ტეხილის სიგრძე.

3
კუთხე, კუთხის გრადუსული ზომა,
მართი, მახვილი, ბლაგვი და გაშლილი
კუთხეები.

4 კუთხის ბისექტრისა. კუთხის ბისექტრისის თვისება.

5 მონაკვეთის შუამართობი. მონაკვეთის შუამართობის თვისება.

6 მოსაზღვრე და ვერტიკალური კუთხეები.
მოსაზღვრე კუთხეების ჯამი. 
ვერ ტი კა ლური კუთხეების ტოლობა.

7
წრფეთა პარალელობა. ორი წრფის მესამე
წრფით გადაკვეთისას მიღებული
კუთხეები.

ორი პარალელური წრფის მესამეთი
გადაკვეთისას მიღებული კუთხეების
თვისებები. 
წრფეთა პარალელობის ნიშნები.

8

კუთხე ორ წრფეს შორის. წრფეთა
მართობულობა. მართობი, დახრილი და
გეგმილი. მანძილი წერტილიდან
წრფემდე.

9
მრავალკუთხედი და მისი ელემენტები:
გვერდი, წვერო, კუთხე, დიაგონალი.
მრავალკუთხედის პერიმეტრი.

10 ამოზნექილი მრავალკუთხედი. ამოზნექილი მრავალკუთხედის კუთხეების
ჯამი.

11
სამკუთხედი და მისი ელემენტები:
გვერდი, კუთხე, წვერო, მედიანა,
ბისექტრისა, სიმაღლე.

12 სამკუთხედის კუთხეები. სამკუთხედის კუთხეების ჯამი.
სამკუთხედის გარე კუთხის თვისება.

13 სამკუთხედების ტოლობა. სამკუთხედების ტოლობის ნიშნები

14 სამკუთხედის უტოლობა.

15 დამოკიდებულებანი სამკუთხედის
გვერდებსა და კუთხეებს შორის.

სამკუთხედში დიდი გვერდის (კუთხის)
პირდაპირ დიდი კუთხე (გვერდი) ძევს.

16 სამკუთხედის მედიანა.

სამკუთხედის მედიანების თვისება
(სამკუთხედის სამივე მედიანა ერთ
წერტილში იკვეთება და თითოეული
მათგანი გადაკვეთის წერტილით 2:1
შეფარდებით იყოფა  წვეროს მხრიდან).

17 სამკუთხედის ბისექტრისა.

სამკუთხედის ბისექტრისის თვისება (სამკ -
უთ ხედის კუთხის ბისექტრისა ამ კუთხის
მო პირ დაპირე გვერდს მიმდებარე გვერდების
პრო პორციულ მონაკვეთებად ყოფს).



მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა

N საკითხთა ჩამონათვალი მოთხოვნები და დაზუსტება

22
კუბის, მართკუთხა პარალელეპიპედის,
მართი პრიზმის, პირამიდის,
ცილინდრისა და კონუსის შლილები.

ამ ფიგურების აღდგენა მათი შლილების
საშუალებით.

23 ვექტორები სიბრტყესა და სივრცეში.

ვექტორები და მათზე განსაზღვრული
ოპერაციები: შეკრება, სკალარზე გამრავლება.
ვექტორთა სკალარული ნამრავლი. კუთხე ორ
ვექტორს შორის. ვექტორის სიგრძე. 
ვექტორებისა და მათზე მოქმედებების
გამოსახვა კოორდინატებში.

N საკითხთა ჩამონათვალი მოთხოვნები და დაზუსტება

1 მონაცემების თვალსაჩინოდ
წარმოდგენის ხერხები.

წერტილოვანი, ხაზოვანი, სვეტოვანი და
წრიული დიაგრამები. მასშტაბი. სკალა.

2 მონაცემთა რიცხვითი მახასიათებლები.
სიხშირე, ფარდობითი სიხშირე, საშუალო,
მედიანა, მოდა, გაბნევის დიაპაზონი,
საშუალო კვადრატული გადახრა.

3 ალბათობის თეორიის ელემენტები.

ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე;
ხდომილობა; ოპერაციები ხდომილობებზე;
არათავსებადი ხდომილობები;
საწინააღმდეგო ხდომილობა;
დამოუკიდებელი ხდომილობები.
ალბათობის კლასიკური განსაზღვრება.
ხდომილობის ალბათობის გამოთვლა.
ხდომილობათა ჯამის ალბათობის
გამოთვლა:

P(A∪B)=P(A)+P+(B)P(A∩B).
საწინააღმდეგო ხდომილობის ალბათობის
გამოთვლა:

P (A)=1P(A) ;
დამოუკიდებელ ხდომილობათა ნამრავლის
ალბათობის გამოთვლა: P(A∩B)=P(A).P(B).
გეომეტრიული ალბათობა (მონაკვეთსა და
ბრტყელ ფიგურაზე).

ზომის ერთეულები

საგამოცდო დავალებების ნიმუშები

N საკითხთა ჩამონათვალი მოთხოვნები და დაზუსტება

1 სიგრძის ერთეულები.
მილიმეტრი (მმ), სანტიმეტრი (სმ),
დეციმეტრი (დმ), მეტრი (მ), კილომეტრი კმ). 
კავშირი სიგრძის ერთეულებს შორის.

2 ფართობის ერთეულები.

კვადრატული მილიმეტრი (მმ2),
კვადრატული სანტიმეტრი (სმ2),
კვადრატული დეციმეტრი (დმ2),
კვადრატული მეტრი (მ2), ჰექტარი (ჰა),
კვადრატული კილომეტრი (კმ2). 
კავშირი ფართობის ერთეულებს შორის.

3 მოცულობის ერთეულები.

კუბური მილიმეტრი (მმ3), კუბური
სანტიმეტრი (სმ3), კუბური დეციმეტრი
(დმ3),  ლიტრი (ლ), კუბური მეტრი (მ3).
კავშირი მოცულობის ერთეულებს შორის.

4 მასის ერთეულები. 
გრამი (გ), კილოგრამი (კგ), ცენტნერი (ც),
ტონა (ტ). 

კავშირი მასის ერთეულებს შორის.

5 დროის ერთეულები.
წამი (წმ), წუთი (წთ), საათი (სთ).

კავშირი დროის ერთეულებს შორის

6 სიჩქარის ერთეულები.
მეტრი წამში (მ/წმ), მეტრი წუთში (მ/წთ),
კილომეტრი საათში (კმ/სთ). 

კავშირი სიჩქარის ერთეულებს შორის.

ამოცანა 1 1 ქულა
იპოვეთ p2 - 2pq + q2 გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ p = 23 და q = 3.

ა) 200 ბ)300 გ)400 დ)500

ამოცანა 2 1 ქულა
იპოვეთ n , თუ 3,56.10n = 3560.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5

ამოცანა 3 1 ქულა
ოქროსა და ვერცხლის შენადნობი შეიცავს 1,6 გ ოქროსა და 2,4 გ ვერცხლს. რამდენ პროცენტ
ვერცხლს შეიცავს შენადნობი?

ა) 25% ბ) 48% გ) 60% დ) 64%

ამოცანა 4 1 ქულა
იპოვეთ ABC სამკუთხედის AB და AC გვერდების შუაწერტილების შემაერთებელი
მონაკვეთის სიგრძე, თუ BC = 3 .

ა) 1 ბ) 1,5 გ) 2,5 დ) 3
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6

სტერეომეტრია

N საკითხთა ჩამონათვალი მოთხოვნები და დაზუსტება

1 წერტილი, წრფე და სიბრტყე სივრცეში.

2 წრფეთა ურთიერთგანლაგება სივრცეში.
ურთიერთგადამკვეთი, პარალელური და
აცდენილი წრფეები. წრფეთა პარალელობის
ნიშანი.

3
წერტილის, წრფის, მონაკვეთის
ორთოგონალური დაგეგმილება
სიბრტყეზე.

4 წრფისა და სიბრტყის მართობულობა. წრფისა და სიბრტყის
ურთიერთმართობულობის ნიშანი.

5 წრფისა და სიბრტყის პარალელობა. წრფისა და სიბრტყის პარალელობის ნიშანი.

6 სიბრტყეთა პარალელობა. ორი სიბრტყის პარალელობის ნიშანი.

7 კუთხე სიბრტყეებს შორის.

8 სიბრტყეთა მართობულობა. ორი სიბრტყის მართობულობის ნიშანი.

9 მონაკვეთი, მართობი და დახრილი.
მანძილი წერტილიდან სიბრტყემდე. სამი მართობის თეორემა.

10 კუთხე წრფესა და სიბრტყეს შორის.

11 ორწახნაგა კუთხე. ორწახნაგა კუთხის
ზომა.

12 მრავალწახნაგა და მისი ელემენტები
(წვერო, წიბო, წახნაგი).

13
პრიზმა და მისი ელემენტები (ფუძე,
გვერდითი წახნაგი, გვერდითი წიბო,
სიმაღლე, დიაგონალი).

14

პრიზმის კერძო სახეები (მართი პრიზმა,
წესიერი პრიზმა, მართი
პარალელეპიპედი, მართკუთხა
პარალელეპიპედი, კუბი).მართი
პრიზმის დიაგონალური კვეთა.

15
პირამიდა და მისი ელემენტები (წვერო,
გვერდითი წიბო, ფუძე,გვერდითი
წახნაგი, სიმაღლე).

16 წესიერი პირამიდა. აპოთემა.

17

ცილინდრი და მისი ელემენტები
(რადიუსი, მსახველი, ფუძეები,
სიმაღლე, ცილინდრის
ღერძი).ცილინდრის ღერძული კვეთა.

18
კონუსი და მისი ელემენტები (წვერო,
ფუძე, მსახველი, სიმაღლე). კონუსის
ღერძულიკვეთა.

19 ბირთვი, სფერო და მათი ელემენტები
(ცენტრი, რადიუსი, დიამეტრი).

20 ბირთვის მხები სიბრტყე. ბირთვის კვეთა
სიბრტყით.

21 სხეულის მოცულობა და ზედაპირის
ფართობი.

სხეულის მოცულობა მისი შემადგენელი
ნაწილების მოცულობათა ჯამის ტოლია; 

კუბის, მართკუთხა პარალელეპიპედის,
მართი პრიზმის, პირამიდის,  ცილინდრისა
და კონუსის გვერდითი და სრული
ზედაპირის ფართობისა და მოცულობის
გამოთვლა.

სფეროს ზედაპირის ფართობისა და ბირთვის
მოცულობის გამოთვლა.

N საკითხთა ჩამონათვალი მოთხოვნები და დაზუსტება

40
წესიერი მრავალკუთხედები. წესიერ
მრავალკუთხედებში ჩახაზული და
შემოხაზული წრეწირები.

წესიერი მრავალკუთხედის გვერდსა და
მასში ჩახაზული და შემოხაზული წრეწირის
რადიუსებს შორის დამოკიდებულება

( ).

41 წესიერი მრავალკუთხედების ფართობი.

წესიერი მრავალკუთხედის ფართობის
გამოსათ- ვლელი ფორმულები მასში
ჩახაზული, მასზე შემოხაზული წრეწირების
რადიუსებისა და მრავალკუთხედის გვერდის
საშუალებით.

42 წრიული სექტორისა და წრის ფართობი. წრიული სექტორის და წრის ფართობის
გამოსათვლელი ფორმულები.

43 გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე.

ცენტრული სიმეტრია. სიმეტრიის ცენტრი.
ფიგურის სიმეტრიულობა წერტილის
მიმართ. 
ღერძული სიმეტრია. სიმეტრიის ღერძი.
ფიგურის სიმეტრიულობა ღერძის მიმართ.
პარალელური გადატანა. ჰომოთეტია.
მობრუნება წერტილის გარშემო.
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ამოცანა 5 1 ქულა

ტოლფერდა ტრაპეციაში უდიდესი და უმცირესი კუთხის
სიდიდეთა შეფარდება 3-ის ტოლია. რას უდრის ამ
ტრაპეციის უმცირესი კუთხის სიდიდე?

ა) 22,5O ბ) 30O გ) 45O დ) 60O

ამოცანა 6 1 ქულა

ABCD კვადრატის გვერდი 8-ის ტოლია. მასში ჩახაზულია
APQ სამკუთხედი ისე, რომ P და Q წერტილები შესაბამისად
BC და CD გვერდებზე მდებარეობს. იპოვეთ PQ გვერდის
სიგრძე, თუ BP=3, DQ=4.

ა) √30 ბ) 6 გ) 7 დ) √41

ამოცანა 7 1 ქულა

იპოვეთ უდიდესი ნატურალური რიცხვი, რომელიც ნაკ -
ლებია √52 -ზე.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5

ამოცანა 8 1 ქულა

ქვემოთ ჩამოთვლილი ტოლობებიდან რომელია ყოველთვის
ჭეშმარიტი, თუ a, b, c, d
არანულოვანი რიცხვებია და a/c= b/d ?

ა) ბ) 

გ) დ) 

ამოცანა 9 1 ქულა

იპოვეთ A და B სიმრავლეების თანაკვეთა, თუ 
A={3; 1; 0; 2; 5; 9} და B={10; 1; 0; 5; 11} .

ა) o ბ) {1; 0; 5}
გ) {3; 1; 0; 2; 5; 9} დ) {10;  3; 1; 0; 2; 5; 9; 11}

ამოცანა 10 1 ქულა

იპოვეთ k , თუ კვადრატული სამწევრი x2+kx+5 იშლება
ნამრავლად (x +1)(x + c), სადაც k და c უცნობი რიცხვებია.

ა) 0 ბ) 5 გ) 6 დ) 2

ამოცანა 11 1 ქულა

პარალელოგრამის დიაგონალების სიგრძეებია 6 და 12.
ერთ-ერთი დიაგონალი შუაზე ყოფს პარალელოგრამის
კუთხეს. იპოვეთ ამ პარალელოგრამის პერიმეტრი.

ა) 24√3 ბ) 12√5 გ) 36 დ) 16√2

ამოცანა 12 1 ქულა

რა ღირს ტაქსით 10 კმ მანძილის გავლა, თუ ტაქსით
მგზავრობისას პირველი 1/4 კმ-ის გავლის საფასური ერთი
ლარია, ხოლო ყოველი შემდეგი გავლილი 1/4 კმ-ის ღი რე -
ბუ ლება 20 თეთრია?

ა) 8 ლარი ბ) 8 ლარი და 80 თეთრი
გ) 9 ლარი დ) 9 ლარი და 60 თეთრი

ამოცანა 13 1 ქულა

რამდენჯერ მეტია ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის
ფართობი ამავე ცილინდრის ღერძული კვეთის ფართობზე?

ა) 4 -ჯერ ბ) 2 -ჯერ გ)1/π- ჯერ დ) π-ჯერ

ამოცანა 14 1 ქულა

a პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის ექნება 

და განტოლებებს ამონახსნთა ტოლი

სიმრავლეები?
ა) 3 ბ) 3 გ) 9 დ) 9

ამოცანა 15 1 ქულა

ნატურალურ a რიცხვს მარჯვნიდან მიუწერეს ციფრი 2.
იპოვეთ მიღებული რიცხვი.

ა) (a+2)/10 ბ) 10a2 გ) a+2 დ) 10a+2

ამოცანა 16 1 ქულა

ქვემოთ ჩამოთვლილი უტოლობებიდან რომელია მცდა -
რი, თუ a<b<c, b<0 და a•b•c>0 ?

ა) c>a+b ბ) ab<bc გ) ac<bc დ) ac<ab

ამოცანა 17 1 ქულა

სურათზე გამოსახულია მართკუთხა კოორდინატთა
სისტემა. სურათზე დაყრდნობით იპოვეთ B წერტილის

კოორდინატები, თუ E წერტილი მდებარეობს BC მონაკვეთ -

ზე და BAC= OEC.

ა) (3; 6) ბ) (6; 6) გ) (6; 8) დ) (6; 9)

ამოცანა 18 1 ქულა

ალბათობა იმისა, რომ გიორგი და ლია ჩააბარებენ
მათემატიკის გამოცდას, შესაბამისად, 0,3-ის და 0,4-ის
ტოლია. ცნობილია, რომ ეს ხდომილობები დამოუკიდებელი
ხდომილობებია. რისი ტოლია ალბათობა იმისა, რომ ერთი
მათგანი მაინც ჩააბარებს მათემატიკის გამოცდას?

ა) 0,58 ბ) 0,28 გ) 0,5 დ) 0,7

ამოცანა 19 1 ქულა

ქვემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომელია ლუწი
ფუნქცია?

ა) y=x3 ბ) y=x2+x+5 გ) y=logx დ) y =|x|3

ამოცანა 20 1 ქულა

პარალელოგრამის დიაგონალები 10-ის და 12-ის ტოლია,

ხოლო მათ შორის კუთხე 30O-ს უდრის. იპოვეთ პა რა ლე ლო -
გ რამის დიდი გვერდის სიგრძე.

ა) √61 ბ) √31

გ) დ)

ამოცანა 21 1 ქულა

ABCD ოთხკუთხედის წვეროები მდებარეობს წრეწირზე

(იხ. სურათი). იპოვეთ BCA -ს გრადუსული ზომა, თუ

ცნობილია, რომ BAC = 50O და ADC = 80O.
ა) 15O ბ) 30O გ) 50O დ) 65O

ამოცანა 22 1 ქულა

სურათზე დაყრდნობით დაადგინეთ, ქვემოთ ჩამოთ ვლი -
ლი უტოლობებიდან რომლის ამონახსნთა სიმრავლეა გა მო სა -
ხუ ლი Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე დაშტრიხული არის
სახით.

ა) 7y3x≤21 ბ) 7y3x≥21
გ) 3y7x≤21 დ) 3y 7x≥21

ამოცანა 23 1 ქულა

ამოხსენით უტოლობა 

ა) (16/5;+∞) ბ) (3; 16/5)
გ) (∞;3) დ) (∞;3)∪(16/5;+∞)

ამოცანა 24 1 ქულა

იპოვეთ კუთხე a=(1;√3) და b=(1; √3) ვექტორებს
შორის.

ა) 180O ბ) 60O გ) 120O დ) 150O

ამოცანა 25 1 ქულა

თუ L და M ერთმანეთისაგან განსხვავებული პარა ლე -
ლური სიბრტყეებია, ხოლო N სიბრტყე L და M სიბრტყეებს
შესაბამისად a და b წრფეებზე კვეთს, მაშინ

ა) a და b პარალელური წრფეებია 
ბ) a და b აცდენილი წრფეებია
გ) a და b წრფეები M სიბრტყეზე მდებარე წერტილში

გადაიკვეთება
დ) a და b წრფეები N სიბრტყეზე მდებარე წერტილში

გადაიკვეთება

ამოცანა 26 ქულა

რას უდრის log10 , თუ log10a=2 და log10b=3?

ა) -2 ბ) -3

გ) დ) log10

ამოცანა 27 ქულა

ABCDEF წესიერი ექვსკუთხედის ფართობი 6-ის ტოლია.
რას უდრის ACE სამკუთხედის ფართობი?

ა) 3 ბ) 6(√31)  გ) დ) 4

ამოცანა 28 1 ქულა

ნატურალურ რიცხვთა a1, a2, . . . , an მიმდევრობის
წევრები აკმაყოფილებენ ტოლობას ak+1=2ak+1 სადაც k≥1.
იპოვეთ ამ მიმდევრობის მეორე წევრი, თუ ცნობილია, რომ
მიმდევრობა შეიცავს მხოლოდ ერთ ლუწ რიცხვს, რომელიც
12-ის ტოლია.

ა) 11 ბ) 12 გ) 25 დ) 51

ამოცანა 29 1 ქულა

იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული
f(x)=1(sin x+cos x)2 ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) 1 ბ) 0 გ) -√3 დ) 1

ამოცანა 30 1 ქულა

კონუსის ფუძის ცენტრიდან მსახველზე დაშვებული OC
მართობი მსახველს შუაზე ყოფს. იპოვეთ ამ კონუსის
გვერდითი ზედაპირის F ფართობი, თუ OC მონაკვეთის
სიგრძე 3 სმ-ის ტოლია. 

ა) 18π√2 სმ2 ბ) 9π√3 სმ2

გ) 24π√2 სმ2 დ) 24π√3 სმ2

ამოცანა 31 2 ქულა

გიას აქვს 2 თეთრიანი და 5 თეთრიანი მონეტები, სულ 28
მონეტა. მათი ჯამური ღირებულებაა 89 თეთრი. სულ
რამდენი 2 თეთრიანი მონეტა აქვს გიას?

ამოცანა 32 2 ქულა

ამოხსენით კვადრატული უტოლობა
x211x+4<0 .

ამოცანა 33 2 ქულა

მართკუთხედის წვეროები მდებარეობენ 6 სმ რადიუსის
მქონე წრეწირზე. მართკუთხედის ერთ-ერთი გვერდი
წრეწირის რადიუსის ტოლია. იპოვეთ მართკუთხედის მეორე
გვერდი.

ამოცანა 34 2 ქულა

იპოვეთ y=kx+b განტოლების k და b პარამეტრების
მნიშვნელობები, თუ ცნობილია, რომ ამ განტოლებით
განსაზღვრული წრფე Oxy მართკუთხა საკოორდინატო
სისტემის ღერძებს გადაკვეთს (5; 0) და (0; 3) წერტილებში.

d

3

30 3

g g



ამოცანა 35 3 ქულა

სურათზე მოცემულ ABCDEF წესიერ ექვსკუთხედს და
DGHE კვადრატს საერთო DE გვერდი აქვს. იპოვეთ
წესიერი ექვსკუთხედის ფართობი, თუ PQ=2, სადაც P
წესიერი ექვსკუთხედის ცენტრია, ხოლო Q - კვადრატის
ცენტრი.

ამოცანა 36 3 ქულა

სამი რიცხვითი მონაცემის მედიანა უმცირეს მონაცემზე 
5-ით მეტია, ხოლო უდიდეს მონაცემზე 9-ით ნაკლები.
რამდენით მეტია ამ მონაცემების საშუალო მათ მედიანაზე?

ამოცანა 37 3 ქულა

ამოხსენით განტოლება
log2(x6)+log2(x+10)=4.

ამოცანა 38 4 ქულა

სურათზე გამოსახულია წესიერი სამკუთხა პირამიდის
შლილი სიბრტყეზე. იპოვეთ პირამიდის BMK ფუძეზე
დაშვებული სიმაღლის სიგრძე, თუ BC=4 და CAB=90O.

ამოცანა 39 4 ქულა

ველოსიპედისტი ყოველ წუთში 500 მეტრით ჩამორჩება
მოტოციკლისტს, ამიტომ 52 კმ-ს გავლას 2 საათითა და 42
წუთით მეტ დროს ანდომებს ვიდრე მოტოციკლისტი.
იპოვეთ ველოსიპედისტისა და მოტოციკლისტის სიჩქარეები,
თუ ველოსიპედისტი და მოტოციკლისტი მთელი გზის
განმავლობაში მოძრაობდნენ მუდმივი სიჩქარით.

ამოცანა 40 4 ქულა

a პარამეტრის თითოეული მნიშვნელობისათვის (5; 2)
შუალედიდან განვიხილოთ Oxy მართკუთხა საკოორდინატო

სიბრტყეში უტოლობათა სისტემის

ამონახსენთა სიმრავლით განსაზღვრული ფიგურა. იპოვეთ ამ
ფიგურების ფართობებს შორის უდიდესი და დაადგინეთ a-ს
მნიშვნელობა, რომლისთვისაც მიიღწევა ეს უდიდესი
ფართობი.

---------------------------------------------------------------

შეფასების სქემა
ამოცანა 31 2 ქულა

გიას აქვს 2 თეთრიანებისაგან და 5 თეთრიანებისაგან
შემდგარი 28 მონეტა, რომელთა ჯამური ღირებულებაა 89
თეთრი. სულ რამდენი 2 თეთრიანი მონეტა აქვს გიას?

ამოხსნა
x-ით აღვნიშნოთ ორთეთრიანი მონეტების რაოდენობა,

მაშინ ხუთთეთრიანი მონეტების რაოდენობაა 28x. ყველა
ორთეთრიანი მონეტის ჯამური ღირებულებაა 2x, ხოლო ყველა
ხუთთეთრიანი მონეტის ჯამური ღირებულებაა     5(28x).

ამოცანის პირობის თანახმად 2x+5(28x)=89 გამარ ტი -
ვე ბის შედეგად ვღებულობთ 3x=51 ⇒ x=17 .

პასუხი: 17
ამოხსნის ეტაპები

ა) საჭირო ცვლადების (მაგ. x, y) შემოტანა და მათ შორის
რაიმე კავშირის დამყარება (მაგ. x+y=28 ტოლობის ან გამ ო -
სახულებების: 28  x ან 2x და 5y დაწერა) ან ერთი ცვლადის
შემ ცველი განტოლების შედგენა (მაგ. 2x+5(28x)=89 ან
5y+2(28y)=89);

ბ) პასუხი.
შეფასების სქემა

1 ქულა: ა.
2 ქულა: ა, ბ.

ამოცანა 32 2 ქულა

ამოხსენით კვადრატული უტოლობა
x211x+4<0.

ამოხსნა
x211x+4=0 .
D=1214•4=105

ამიტომ x211x+4<0 კვადრატული უტოლობის

ამონახსნთა სიმრავლეა 

პასუხი: 

ამოხსნის ეტაპები
ა) გამოთვალა დისკრიმინანტი:  D=105;
ბ) პასუხი.

შეფასების სქემა
1 ქულა - ა.
2 ქულა - ა, ბ.

ამოცანა 33 2 ქულა

მართკუთხედის წვეროები მდებარეობენ 6 სმ რადიუსის
მქონე წრეწირზე. მართკუთხედის ერთ-ერთი გვერდი წრე წი რის
რადიუსის ტოლია. იპოვეთ მართკუთხედის მეორე გვერდი.

ამოხსნა 1

წრეწირის O ცენტრი მართკუთხედის დიაგონალების
გადაკვეთის წერტილზე მდებარეობს, ამიტომ AC=2r=12 სმ
(r - წრეწირის რადიუსია).

თუ AB=r=6, მაშინ

პასუხი: სმ

ამოხსნა 2
თუ AB=r, მაშინ ABO სამკუთხედი ტოლგვერდაა:

AB=AO=BO=r, ამიტომ OAB=60O და BC=AB•tg60O=6√3 სმ.
ამოხსნის ეტაპები

ა) გამოთვალა AC დიაგონალი, ან მიუთითა, რომ OAB სამ -
კუ თ ხედი ტოლგვერდაა(მაგ. მიუთითა BAO=60O ან
BCA=30O);

ბ) პასუხი.
შეფასების სქემა

1 ქულა: ა.
2 ქულა: ა, ბ.

ამოცანა 34 2 ქულა

იპოვეთ y=kx+b განტოლების k და b პარამეტრების
მნიშვნელობები, თუ ცნობილია, რომ ამ განტოლებით
განსაზღვრული წრფე Oxy მართკუთხა საკოორდინატო   სის -
ტე მის ღერძებს გადაკვეთს (5; 0) და (0; 3) წერტილებში.

ამოხსნა
ამოცანის პირობის თანახმად გვექნება 5k+b=0 და

0k+b=3. საიდანაც მივიღებთ b=3 და k=(3/5)
პასუხი: b=3 და k=(3/5)

ამოხსნის ეტაპები
ა) დაწერა b -ს და k -ს დამაკავშირებელი განტოლება;
ბ) დაწერა b=3 ;
გ) გამოთვალა k=(3/5).

შეფასების სქემა
1 ქულა - ა ან ბ ან გ.
2 ქულა - ბ, გ.

ამოცანა 35 3 ქულა

სურათზე მოცემულ ABCDEF წესიერ ექვსკუთხედს და
DGHE კვადრატს საერთო DE გვერდი აქვს. იპოვეთ     წე სი ე -
რი ექვსკუთხედის ფართობი, თუ PQ=2, სადაც P წესიერი
ექვსკუთხედის ცენტრია, ხოლო Q - კვადრატის ცენტრი.

ამოხსნა

აღვნიშნოთ წესიერი ექვსკუთხედის გვერდის სიგრძე a-თი.
მაშინ PR მანძილი ექვსკუთხედის ცენტრიდან DE

გვერდამდე ტოლია, ხოლო QR მანძილი კვადრატის

ცენტრიდან კვადრატის DE გვერდამდე ტოლია a/2. ამიტომ

საიდანაც გამოვთვალოთ წესიერი

ექვსკუთხედის ფართობი გვერდის  დახმარებით:

პასუხი: .
ამოსხნის ეტაპები

ა) გამოსახა PR მონაკვეთის სიგრძე ექვსკუთხედის გვერდის სი -
გრ ძის საშუალებით, ან დაწერა წესიერი ექვს კუთ ხე დის გვერდის
სა შუალებით მისი ფართობის გა მო სათ ვლე ლი ფორმულა;

ბ) გამოთვალა ექვსკუთხედის გვერდის სიგრძე;
გ) პასუხი.

შეფასების სქემა
1 ქულა - ა.     2 ქულა - ბ.     3 ქულა - ა, ბ, გ.

ამოცანა 36 3 ქულა

სამი რიცხვითი მონაცემის მედიანა უმცირეს მონაცემზე
5-ით მეტი, ხოლო უდიდეს მონაცემზე 9-ით ნაკლებია.
რამდენით მეტია ამ მონაცემების საშუალო მათ მედიანაზე?

ამოხსნა
ვთქვათ, ამ მოცემული სამი რიცხვის მედიანაა x. მაშინ უმ ცი -

რესი მონაცემია x5, ხოლო უდიდესი მონაცემია x+9.  რა დგან

საშუალო -ის ტოლია, ამიტომ სა შუა ლო სა

და მედიანის სხვაობა ტოლია

პასუხი: 
.

ამოსხნის ეტაპები
ა) შემოიტანა ცვლადი და მისი საშუალებით გამოსახა

სამივე რიცხვითი მონაცემი (მაგ. x5, x, x+9);
ბ) ცვლადის საშუალებით გამოთვალა საშუალო

(მაგ. )

გ) პასუხი.
შეფასების სქემა

1 ქულა - ა.   2 ქულა - ა, ბ.   3 ქულა - ა, ბ, გ.

ამოცანა 37 3 ქულა

ამოხსენით განტოლება
log2(x6)+log2(x+10)=4.

ამოხსნა
დავადგინოთ განტოლების დასაშვებ მნიშვნელობათა სიმრავლე 

log2[(x6)(x+10)]=4⇒(x6)(x+10)=16⇒x2+4x76=0.
D/4=4+76=80.
x1=24√5;  x2=2+4√5
აღნიშნული ფესვებიდან მხოლოდ x2 მდებარეობს და სა შ -

ვებ მნიშვნელობათა სიმრავლეში.
პასუხი: 2+4√5

ამოხსნის ეტაპები
ა) x>6 ან მისი ტოლფასი უტოლობის ან უტოლობათა

სისტემის  დაწერა;
ბ) log2[(x6)(x+10)]=4 ტოლობის ან x2+4x76=0 კვად -

რა ტული განტოლების (ან მისი ტოლფასი კვადრატული
განტოლების) დაწერა;

გ) x1=24√5;  x2=2+4√5
ფესვების პოვნა;

დ) პასუხი.
შეფასების სქემა

1 ქულა - ა ან ბ.
2 ქულა - ა, ბ, ან გ.
3 ქულა - ბ, გ, დ.
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ამოცანა 38 4 ქულა

სურათზე გამოსახულია წესიერი სამკუთხა პირამიდის
შლილი სიბრტყეზე. იპოვეთ პირამიდის BMK ფუძეზე
დაშვებული სიმაღლის სიგრძე, თუ BC=4 და CAB=90O.

ამოხსნა

მოცემული შლილიდან ავაგოთ წესიერი სამკუთხა ABMK
პირამიდა (C წვერო B-ს შეუთავსდება). საძიებელია BMK
ფუძეზე დაშვებული AO სიმაღლის სიგრძე (იხ. სურათი).
პირობის თანახმად გვექნება AB=BC/√2=2√2. მაშინ

ხოლო

პასუხი:

ამოხსნის ეტაპები
ა) ააგო წესიერი სამკუთხა პირამიდის ნახაზი და მიუთითა

საძიებელი AO სიმაღლე;
ბ) გამოთვალა AB (ან AB2) ან დაწერა 
AB=BC/√2 (AB2=BC2/2) ან მიუთითა, რომ KAB=30O;
გ) გამოთვალა (ან გამოსახა BC-ს საშუალებით) BK ან BK2

ან პირამიდის აპოთემა;
დ) გამოთვალა BO ან BO2 ან დაწერა კავშირი BO -სა და

BC-ს შორის; ან გამოთვალა (ან გამოსახა BC-ს საშუალებით)
BMK ფუძეში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი;

ე) პასუხი.
შეფასების სქემა

1 ქულა - ა ან ბ.
2 ქულა - ა, ბ ან გ.
3 ქულა - დ.
4 ქულა - დ, ე.

ამოცანა 39 4 ქულა

ველოსიპედისტი ყოველ წუთში 500 მეტრით ჩამორჩება
მოტოციკლისტს, ამიტომ 52 კმ-ს გავლას 2 საათითა და 42
წუთით მეტ დროს ანდომებს ვიდრე მოტოციკლისტი.
იპოვეთ ველოსიპედისტისა და მოტოციკლისტის სიჩქარეები,
თუ ველოსიპედისტი და მოტოციკლისტი მთელი გზის
განმავლობაში მოძრაობდნენ მუდმივი სიჩქარით.

ამოხსნა
ვთქვათ ველოსიპედისტი საათში x კმ-ს, ხოლო მოტ ო ციკ -

ლი  სტი y კმ-ს გადის. მაშინ ყოველ წუთში ველოსიპედისტი

მეტრს, ხოლო მოტოციკლისტი მეტრს გაივ ლის.

ამოცანის პირობის თანახმად 

52 კმ-ს გავლას ველოსიპედისტი საათს, ხოლო

მოტოციკლისტი საათს ანდომებს. 

ამიტომ 

ამოვხსნათ განტოლებათა სისტემა

ამ განტოლებათა სისტემის ამონახსნებია

და 

ამოცანის პირობებს აკმაყოფილებს მხოლოდ პირველი
ამონახსნი.

პასუხი: კმ/სთ, კმ/სთ.

ამოხსნის ეტაპები
ა) საჭირო უცნობების შემოტანა და მათი დამა კავ შირებელი

რაიმე განტოლების შედგენა 

(მაგ. )

ან სიჩქარის საშუალებით მოცემულ მანძილის გავლაზე
დახარჯული დროის გამოსახვა (მაგ. 52/x),

ან სიჩქარეების გამოსახვა ერთი ცვლადის საშუალებით
(მაგ., x კმ/სთ და (x+30)კმ/სთ, ან x მ/წთ და (x+500)მ/წთ);

ან  ველოსიპედისტისა  და მოტოციკლისტის  მოძრაობის
დროთა გამოსახვა ერთი ცვლადის საშუალებით (მაგ., t სთ და
(t+2,7)სთ, ან t წთ და (t+162)წთ);

ბ) განტოლებათა სისტემის შედგენა;
გ) ერთი ცვლადის შემცველი კვადრატული განტოლების

მიღება ერთ-ერთი საძიებელი უცნობის მიმართ;
დ) პასუხი.

შეფასების სქემა
1 ქულა: ა.
2 ქულა: ბ.
3 ქულა: გ.
4 ქულა: გ, დ.

ამოცანა 40 4 ქულა

a პარამეტრის თითოეული მნიშვნელობისათვის (5; 2)
შუალედიდან განვიხილოთ Oxy მართკუთხა საკოორდინატო

სიბრტყეში უტოლობათა სისტემის

ამონახსენთა სიმრავლით განსაზღვრული ფიგურა. იპოვეთ ამ
ფიგურების ფართობებს შორის უდიდესი და დაადგინეთ a-ს
მნიშვნელობა, რომლისთვისაც მიიღწევა ეს უდიდესი ფართობი.

ამოხსნა

Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში უკანასკნელი
სისტემის ამონახსენთა სიმრავლე წარმოადგენს მართ კუთ ხე -
დს, რომლის გვერდებია a+5 და 2a. აღნიშნული მართ კუ თ -
ხედის ფართობია

S(a)=(a+5)(2a)=a23a+10.
აღნიშნული კვადრატული სამწევრი უდიდეს მნიშ ვნე ლო ბას

აღწევს, როცა 

პასუხი:  

ამოხსნის ეტაპები
ა)  სისტემის ერთ-ერთი უტოლობის ამოხსნა 

(მაგ. 
ან 

ბ) მითითება, რომ  უტოლობის ამონახსენთა სიმრავლეა
მართკუთხედი, რომლის გვერდებია a+5 და 2a;

ან ნახაზის წარმოდგენა კოორდინატების მითითებით,
ან ფართობის გამოსახვა a პარამეტრის საშუალებით:

S(a)=(a+5)(2a)=a23a+10.
გ) პარაბოლის წვეროს აბსცისის გამოსათვლელი

ფორმულის დაწერა
,

ან აღნიშვნა, რომ მოცემული პერიმეტრის მართ კუთ ხედებს
შორის უდიდესი ფართობი გააჩნია კვადრატს და a+5 = 2a
განტოლების შედგენა;

დ) პასუხი.
შეფასების სქემა.

1 ქულა: ა, ან ბ, ან გ.
2 ქულა: ა, ბ.
3 ქულა: ა, ბ, გ.
4 ქულა: ბ, გ, დ.

პასუხები

1 გ
2 ბ
3 გ
4 ბ
5 გ
6 დ
7 ბ
8 ა
9 ბ

10 გ
11 ბ
12 ბ
13 დ
14 დ
15 დ
16 ბ
17 გ
18 ა
19 დ
20 დ
21 ბ
22 ა
23 დ
24 გ
25 ა
26 ა
27 ა
28 გ
29 ა
30 ა
31 17

32

33 6√3 

34 k=(3/5); b=3

35 12(3+2√3)

36 4/3

37 4√52

38

39 კმ/სთ, კმ/სთ.

40

y x 

პასუხების ფურცელი
აბიტურიენტებს გამოცდაზე დაურიგდებათ ტესტურ

დავალებათა რვეული და პასუხების ფურცელი. ტესტურ
დავალებათა რვეულში მოცემული იქნება ამოცანათა
პირობები და დატოვებული იქნება თავისუფალი ადგილი
შავი სამუშაოსათვის, რომელიც აბიტურიენტმა  თავისი
შეხედულებისამებრ შეიძლება გამოიყენოს. აბიტურიენტის
ნამუშევრის ეს ნაწილი არ შეფასდება.

აბიტურიენტმა სწორი პასუხები და ამოხსნები უნდა
გადაიტანოს პასუხების ფურცელში. ოცდამეთერთმეტე
ამოცანიდან მეორმოცეს ჩათვლით აბიტურიენტმა პასუხების
ფურცელში ამ ამოცანებისათვის განკუთვნილ ადგილზე
უნდა ჩაწეროს ამოცანის ამოხსნა. ამოხსნაში ნათლად უნდა
ჩანდეს ამოცანის ამოხსნის გზა.

ÜÅÌÜÒ ÒÞÅŸÆÅÞÏ ÃÏÈËÚÆÅÞÒÌ ÅÎËÂÍÓÄ 
ÚÅÍÜÎÀÏÍ ØÅÀÏÍÕÈÅÞÒÀ

ìè

smax

åîàòïíò åîëâíóäò ãïèëúæåþò - 2013



21-27 àåþåîâïäò 2013 

êëíêóîìò

ìêë äòì åîà-îàò èàï âï îò ïèë úï íïï þïâ ø âåþ øò ìùïâ äò ìïæ èò êå àòä ìòí æò ìò å îò æï èë êò -
æå þó äå þòì ôëî èò îå þï, îïú îë ãëîú ãïê âå àò äåþ çå ìïì ùïâ äë ðîë úå ìòì æïõ âå ùòà, ïìå âå
êäïì ãï îå øå èó øï ë þò ë ìïì ñï äòþ æå þï.

ìêë äòì êäïì ãï îå øå èó øï ë þòì ûò îò àïæ ôëî èïì èï àå èï üò êó îò ùîå å þò ùïî èë ïæ ãåíì,
îëè äå þòú èëì ùïâ äå àï èï àå èï üò êó îò àâïä àï õåæ âòì ïîå ï äòì ãï ôïî àë å þïì, øå èëá èå æå -
þò àò íò ÿòì ãïí âò àï îå þïì, æï èë ó êò æåþ äïæ êâäå âï-ûò å þòì óíï îòì øå ûå íï ìï æï ñë âå äò âå ïáå -
æïí ãï èëè æò íï îå, øå èëá èå æå þò àò øîë èòà æï òí üå îå ìå þïì æï èåú íò å îó äò êâäå âòì ÷âå âå þòì
÷ï èë ñï äò þå þïì óùñëþì õåäì. ïè ìïá èå øò ìêë äòì æò æïæ åõ èï îå þï èï àå èï üò êó îò ìï éï èë å þò,
âòá üë îò íå þò, ïìå âå ìêë äòì ãï îåà ëäòè ðò ï æå þò, èï àå èï üò êó îò ÿò æò äå þò, çë ãò åî àò ìï -
ãïí èï íïà äåþ äë æï ùå ìå þó äå þòì èò åî ãï èëúõï æå þó äò êëí êóî ìå þò æï ìõâï éë íòì ûò å þå þò.

åîà-åî àò ïìå àò éë íòì ûò å þïï „ðò àï ãë îïì àï ìòì“ ñë âåä ù äò ó îò èï àå èï üò êó îò éòï
üóî íò îò íò ÿò åî þïâ ø â àïà âòì, îë èå äòú æï ïî ì æï ïîï ìï èå ùïî èåë ìï çë ãï æë å þï ðò àï ãë -
îïì èò åî, 2001 ùåäì. ìï çë ãï æë å þòì àïâ è ö æë èï îåï çó îïþ ïé æ ãë èå äïø âò äò (2001-2007
ùäåþ øò àþò äò ìòì èï àå èï üò êòì ìùïâ äå þò ìï æï èå àë æò êòì äï þë îï üë îò òì ãïè ãå; 2007
ùäò æïí æéåè æå øðì ìï áïî à âå äëì ðå æï ãëã àï êâï äò ôò êï úò òì ïèïé äå þò ìï æï ãï æïè çï æå -
þòì úåí ü îï äó îò òí ì üò üó üòì èï àå èï üò êòì èò èïî àó äå þòì õåä è ûé âï íå äò, ïìë úò îå þó äò
ðîë ôå ìë îò. èêòàõ âå äò ìïà âòì úíë þò äòï, îë ãëîú ïîï åî àò æïè õ èï îå êäïì ãï îå øå ìï -
õåä è ûé âï íå äëì ïâ üë îò.

îë ãëîú ïé â íòø íåà, ñë âåä ù äò ó îò èï àå èï üò êó îò üóî íò îò „ðò àï ãë îïì àï ìò“ øåæ ãå -
þï 2 æï óì ù îå þå äò æï 1 æïì ù îå þó äò (æïì ê â íò àò) üó îò ìï ãïí.

ãï èïî ö âå þó äå þò ìï ÷óá î æå þò ïí ùòã íå þò àï æï ôï ìò ï íò ìï ÷óá îå þòà.
II æï óì ù îå þåä üóî øò æïø âå þóä íò ïîò ï íò òìò íò, âòíú  I üóî øò èò ò éë èë íï ùò äå ë þï.
àó ãìóîà üóî íòî øò II üóî øò èë íï ùò äå ë þï, óí æï ïèëõ ì íïà áâå èëà èò àò àå þó äò àáâå íò

êäï ìòì ïèë úï íå þò, ìï àï íï æë èìöå äë þò àï æï æï ìï þó àå þòà ãï ï ôëî èëà óö îå þò ïí îâå óä øò,
àò àë å óä ïèëõ ì íòä ïèë úï íïì æï óà èåà îâå ó äòì åî àò ôóî úå äò, ïíó îâå ó äòì 2 ãâåî æò. 

øåè æåã üóî øò ãïì â äò ìïà âòì ïóúò äå þå äòï, æï ïã îë âëà áó äï àï îï ë æå íë þòì èïá ìò èó -
èòì 90% èï òíú. îâå ó äòì ãï îå êïí çå æï ï ùå îåà

„ÐÒ ÀÏ ÃË ÎÏÌ ÀÏ ÌÒ — 2013“ ÆÏ ÓÌ Ù ÎÅ ÞÅ ÄÒ II ÜÓ ÎÒ

ãâï îò ìï õå äò ———————————————————————————————————————————————————

ìêë äï ——————————————————————————————————————————————————----—

êäï ìò ——————————————————————————————————————————————————

îâå ó äò, 2013 ùäòì 31 èïî üïè æå, ÷ï ï þï îëà ðò àï ãë îïì ìï çë ãï æë å þòì ëôòì øò, îëè äòì èò -
ìï èïî àòï: àþò äò ìò, óç íï ûòì á ¹77, êóä üó îòì ìïõ äò „òèå æò“, úåí ü îï äóî øå ìïì â äåä øò îë -
èå äò èå èëè ìï õó îå ðåî ìë íïä àïí ïí ãï èë ïã çïâ íëà E-mail -çå diophant_zura@rambler.ru

ÌÏ ÊËÍ ÜÏÁ ÜË ÜÅ ÄÅ ÔË ÍÅ ÞÒ: 
577 72-30-49; 2-79-36-93 (18:00-24:00)

V ÊÄÏ ÌÒ (ÆÏ ÓÌ Ù ÎÅ ÞÅ ÄÒ) II ÜÓ ÎÒ
5-2-1. ôåî èåî èï èò ñò æï ðòî âåä èñòæ âåäì ãï ìï ñò æò âïø äå þòì íï õå âï îò æï êò æåâ íï õå -

âï îò âïø äò, èå ë îåì — æïî ÷å íò äò âïø äå þòì íï õå âï îò æï êò æåâ íï õå âï îò âïø äò æï ï.ø. èå åá -
â ìå èñòæ âåäì èïí èò ñò æï æïî ÷å íò äò âïø äå þòì íï õå âï îò æï êò æåâ íï õå âï îò âïø äò. ïèïì àïí
ïé èë÷ í æï, îëè ôåî èåîì ñâå äï âïø äò ãï ó ñò æòï. îïè æå íò âïø äò ãï ó ñò æòï ôåî èåîì?

5-2-2.  ëàõ èï èå ãë þïî èï åî àïæ òñò æï íï âò. ðòî âåä èï ãï æï ò õï æï æï íïî ÷å íå þòì èò åî øå -
èë üï íò äò èàå äò àïí õòì íï õå âï îò; èå ë îåè ãï æï ò õï æï æï íïî ÷å íå þòì èò åî øå èë üï íò äò
èàå äò àïí õòì èå ìï èå æò; èå ìï èåè — èå ëàõå æò æï íïî ÷å íå þòì èò åî ãï æïõ æò äò àïí õò ìï, õë -
äë èå ëàõåè ãï æï ò õï æï 130 äï îò. îï éòî æï íï âò æï îï àïí õï ãï æï ò õï æï àò àë å óä èï?  

5-2-3.  ãò ëî ãòì ïáâì åî à íï ò îò îï ë æå íë þòì 1-äï îò ï íå þò æï 50-àåà îò ï íå þò. åì àïí õï,
öïè øò, üë äòï 157 äï îò ìï æï 50 àåà îòì. îïè æå íò 50-àåà îò ï íò ïáâì ãò ëî ãòì?

5-2-4. æï ñï âòà 46 äï îò 8 íï ùò äïæ òìå, îëè àò àë å ó äò íï ùò äò, þë äëì ãïî æï ùò íï çå 50
àåà îòà èå üò òñëì.

5-2-5. âïî ì ê â äï âå þòì íïú â äïæ æïì âòà øå ìï þï èò ìò úòô îå þò. 
69* : * = *7.

VI ÊÄÏ ÌÒ (ÆÏ ÓÌ Ù ÎÅ ÞÅ ÄÒ) II ÜÓ ÎÒ
6-2-1. úíë þò äòï, îëè ìï ï àòì ùó àå þò ìï æï ìï ï àòì òì îå þò åè àõ âå âï åî à èï íåàì æï èæå -

þï îå ë þåí 9 æï 10 ìï ïàì øë îòì. îë èå äò ìï ï àòï ïè èë èåí ü øò?
6-2-2.  ôåî èåî èï 48 äï îïæ þï çïî çå òñò æï 20 ôîòí âå äò (òí æï ó îòì ÿó êå þò, òõ âòì ÿó ÿó -

äå þò æï ùò ùò äå þò). àò àë å óä ÿóê øò ãï æï ò õï æï 3 äï îò, àò àë å óä ÿó ÿóä øò — 1 äï îò, õë -
äë àò àë å óä ùò ùòä øò — 50 àåà îò. îïè æå íò ÿó êò, îïè æå íò ÿó ÿó äò æï îïè æå íò ùò ùò äï
óñò æòï ôåî èåîì?

6-2-3.  ùïî èë ïæ ãò íåà îòúõ âò 99  22 îòúõ âòì öï èòì ìï õòà, îë èåä àï ãïí àò àë å ó äò
ïîòì: 2, 3 ïí 5. ïèïì àïí ïóúò äå þå äòï 2, 3 æï 5 àò àë öåî èï òíú òá íåì ãï èë ñå íå þó äò øå ìïê -
îå þïæ.

6-2-4.  èï èïì ¸ñïâì 7 øâò äò. ðòî âå äò æï èå ëàõå øâò äå þòì ùäë âï íå þï àï öï èò ïîòì 9 ùå -
äò, ðòî âå äò ìï æï èå åá â ìòì — 8 ùå äò, èå ë îò ìï æï èå õó àòì — 8 ùå äò, èå ë îò ìï æï èå ìï èòì — 9
ùå äò, èå ìï èò ìï æï èå åá â ìòì — 6 ùå äò, èå ëàõò ìï æï èåø âò æòì  — 4 ùå äò, õë äë èåø âò æå ìï æï
èå õó àòì — ïìå âå 4 ùå äò. îïè æå íò ùäò ìïï àò àë å ó äò øâò äò.

6-2-5.  âïî ì ê â äï âå þòì íïú â äïæ ÷ïì âòà øå ìï þï èò ìò úòô îå þò. 

VII ÊÄÏ ÌÒ (ÆÏ ÓÌ Ù ÎÅ ÞÅ ÄÒ) II ÜÓ ÎÒ
7-2-1. êâïæ îï üó äò úõîò äò øåæ ãå þï 25X25 óö îò ìï ãïí. 625 óö îòì àò àë å óä óö îï øò

÷ï ùå îò äòï åîà-åî àò ðòî âå äò 25 íï üó îï äó îò îòúõ âò æïí: 1,2,...,25. ïèïì àïí: ï) èàï âï îò
æò ï ãë íï äòì èò èïîà ìò èåü îò óä óö îåþ øò ÷ï ùå îò äòï üë äò îòúõ âå þò; þ) ëîò åî à íï ò îò
îòúõ âò ïî øå òû äå þï åùå îëì ïîú åîà ìüîò áëí øò æï ïîú åîà ìâåü øò. æï ïè ü êò úåà, îëè
èàï âïî æò ï ãë íïä çå ñâå äï îòúõ âò ùñâòä ùñâò äïæ ãïí ì õ âï âå þó äòï. 

7-2-2. æï ïè ü êò úåà, îëè øå óû äå þå äòï æïâ ôï îëà ÿïæ îï êòì æï ôï 10X10 èàäò ï íïæ.

íïõ.1
íïõ.1-çå ãï èë ìï õó äò ôò ãó îå þòà òìå, îëè ôò ãó îå þòì ãï æï ôïî âïì ïî ¸áëí æåì ïæ ãò äò;

íïõ.1-çå èë úå èó äò ìï õòì ôò ãó îå þò æïí àò àë å ó äò ôï îïâ æåì æï ôòì ëàõ óö îïì (æï ôòì

åî àò óö îï æï íïõ.1-çå ãï èë ìï õó äò ôò ãó îòì åî àò óö îï üë äòï).
7-2-3.  èë úå èó äòï ùîå  AB æò ï èåü îòà æï ïè ùîòì ãï îåà èæå þï îå M ùåî üò äò. èõë äëæ

ìï õï çï âòì ãï èë ñå íå þòà æï óø âòà M ùåî üò äò æïí èïî àë þò AB ùîôò ìïæ èò.
7-2-4.  ïâï ãëà ìïè êóàõå æò èò ìò ìï èò èå æò ï íòà.
7-2-5.  øå òû äå þï àó ïîï, îëè 200-íòø íï îòúõ âò, îë èå äòú ÷ï ùå îò äòï 100 úï äò 1-òïíò àï

æï 100 úï äò 2-òïíòà òñëì ìîó äò êâïæ îï üò? 

VIII ÊÄÏ ÌÒ (ÆÏ ÓÌ Ù ÎÅ ÞÅ ÄÒ) II ÜÓ ÎÒ
8-2-1. òðë âåà ñâå äï ùñâòä-ùñâò äïæ ãïí ì õ âï âå þó äò íï üó îï äó îò îòúõ âå þò, îë èåä -

àï ãïí íå þòì èò å îò ëîòì öï èò óíïø àëæ òñë ôï èå ìï èå çå.
8-2-2.  ìòþ î üñå çå èë úå èó äòï ùåî üò äå þò A, B, C æï ìï èò êóàõå ∠H, ∠K æï ∠M. àò àë -

å ó äò êóàõòì ìò æò æå íïê äå þòï 180O-çå, õë äë èï àò öï èò üë äòï 360O-òì. ïâï ãëà èõë -
äëæ ìï õï çï âò ìï æï üîïí ì ðëî üò îòì ãï èë ñå íå þòà òìå àò O ùåî üò äò, îëè äòì à âò ìïú

∠AOB=∠H, ∠BOC=∠K, ∠COA=∠M (üîïí ì ðëî üò îòì èåø âå ë þòà øå ìïû äå þå äòï èë úå èóä
ìõòâ çå, èë úå èóä íï õå âïî ìòþ î üñå øò èë úå èó äò êóàõòì üë äò êóàõòì ãï æï æå þï). 

8-2-3.  ìòþ î üñå çå èë úå èó äòï n>3 ùåî üò äò, îë èåä àï ãïí ïîú åî àò ìï èò ïî èæå þï îå -
ëþì åîà ùîôå çå. ñë âåä à âòì èë ò ûåþ íå þï àó ïîï òìå àò ùîå ùò îò, îë èå äòú ãï æòì èë úå èó -
äò ùåî üò äå þò æïí ïîï íïê äåþ ìïè ùåî üòä çå æï îëè äòì øòã íò àïú ïî èæå þï îå ëþì ïîú åî -
àò ùåî üò äò èë úå èó äò n ùåî üò äò æïí?

8-2-4.  æï ïè ü êò úåà, îëè ùò äï æò — óê âå úòï.

8-2-5.  èë úå èó äòï 51 ãïí ì õ âï âå þó äò îòúõ âò, îë èåä àï ãïí àò àë å ó äò ïí åî à íòø íï ïí
ëî íòø íïï. æï âïè ü êò úëà, îëè èïà ãïí øåã âòû äòï ïâòî ÷ò ëà 6 òìå àò îòúõ âò, îë èåä àïà âò -
ìïú ïîú åîà ëîì ïî ãï ï÷ íòï îë èå äò èå àïí îòã øò åî àò æï òãò âå úòô îò.

IX ÊÄÏ ÌÒ (ÆÏ ÓÌ Ù ÎÅ ÞÅ ÄÒ) II ÜÓ ÎÒ
9-2-1. âàáâïà □ABCD æï □BKMN ëîò êâïæ îï üòï (òõ. íïõ). æï ïè ü êò úåà, îëè ΔABN-òì 

BE èå æò ï íòì øåè ú âå äò ùîôå [CK]-ì ðåî ðåí æò êó äï îó äòï.

9-2-2. æï ïè ü êò úåà, îëè ÿïæ îï êòì æï ôï, çë èòà 4 x n, øå óû äå þå äòï øå èë ò ï îëà èõåæ -
îòà òìå, îëè àò àë å óä óö îï çå èëõ â æåà èõë äëæ åî àõåä æï þë äë ìâäòà æïþ îóí æåà
ìïùñòì óö îï çå.

9-2-3. òðë âåà ñâå äï èïî üò âò îòúõ âò, îë èå äòú 30-çå ãï ñë ôò ìïì íïø à øò òû äå âï øåæ ãå -
íòä îòúõâì.

9-2-4. òðë âåà ñâå äï òìå àò æï æå þò àò a, b æï c îòúõ âå þò, îë èåä àïà âò ìïú åî à æ îë ó äïæ

ìîóä æå þï óüë äë þå þò:  
.

9-2-5. ìòþ î üñå æï ñë ôò äòï êâïæ îï üóä óö îå þïæ, óö îò ï íò îâå ó äòì èìãïâ ìïæ. àò àë -
å óä óö îï øò ÷ï ùå îò äòï æï æå þò àò îòúõ âò. úíë þò äòï, îëè àò àë å ó äò îòúõ âò üë äòï ìï -
øó ï äë ïîòà èå üò êó äò ìï òè ëàõò îòúõ âò ìï, îëè äå þòú ÷ï ùå îò äòï 4 óö îï øò: èïé äï, áâå -
âòà, èïî ö â íòâ  æï èïî úõ íòâ (a, b, c æï d îòúõ âå þòì ìï øó ï äë ïîòà èå üò êó äò üë äòï

-òìï). æï ïè ü êò úåà, îëè ïè ìòþ î üñòì àò àë å óä óö îï øò ÷ï ùå îò äò ñë ôò äï 

åî àò æï òãò âå îòúõ âò.

X ÊÄÏ ÌÒ (ÆÏ ÓÌ Ù ÎÅ ÞÅ ÄÒ) II ÜÓ ÎÒ
10-2-1.  æï ïè ü êò úåà, îëè ñë âå äò íï üó îï äó îò n îòúõ âò ìïà âòì 10n+18n1 òñë ôï

óíïø àëæ 27-çå.
10-2-2.  æï ïè ü êò úåà, îëè èë ò ûåþ íå þï óìïì îó äëæ þåâ îò íï üó îï äó îò  îòúõ âò, îë èåä -

àï ùïî èëæ ãå íïú ìï èò íï üó îï äó îò îòúõ âòì êó þå þòì öï èòì ìï õòà øå óû äå þå äòï.
10-2-3.  ÿïæ îï êòì ìï åî àï øë îò ìë üóî íòî øò èë íï ùò äå ëþ æ íåí èõë äëæ ëì üï üå þò æï

æò æëì üï üå þò. ëì üï üåþ èï åî à èï íåà àïí àï èïø øò æï æò æëì üï üåþ èï åî à èï íåà àïí (àò àë -
å ó äò øåõ â æï àò àë å óäì èõë äëæ åî àõåä) àï èïø øò æï ïã îë âåì òè æå íò âå áó äï, îïè æå íò
áó äïú æï ïã îë âåì ëì üï üåþ èï æï æò æëì üï üåþ èï åî à èï íåà àïí àï èïø øò. ìóä îïè æå íò èë -
ÿïæ îï êå èë íï ùò äå ëþ æï ïè üóî íòî øò, àó èï àò îï ë æå íë þï 10-çå èå üòï æï íïê äå þòï 23-çå. 

10-3-4. ïèë ùå îò äòï èòè æåâ îë þòà ñâå äï íï üó îï äó îò îòúõ âò 1-òæïí 1 000 000-òì ÷ïà -
â äòà. îë ãë îò îòúõ âå þòï ïè èòè æåâ îë þï øò èå üò: òìå àå þò, îëè äå þòú øå ò úï âåí ÷ï íï ùåî øò
àóí æïú åîà åî àò ïíì àó òìå àå þò, îëè äå þòú ïî øå ò úï âåí ÷ï íï ùåî øò ïîú åîà åî àò ïíì?

10-2-5.  æï ïè ü êò úåà, îëè àó îë èå äò èå ìïè êóàõå æòì ëîò þò ìåá ü îò ìï üë äòï, èï øòí òì
ïóúò äåþ äïæ üëä ôåî æïï.

XI ÊÄÏ ÌÒ (ÆÏ ÓÌ Ù ÎÅ ÞÅ ÄÒ) II ÜÓ ÎÒ

11-2-1. n ùåî üò äò (n>3) ìòþ î üñå çå òìåï ãï íï äï ãå þó äò, îëè íå þòì èò å îò èïà ãï íò ùïî -
èë ïæ ãåíì ïèëç íå áò äò ëàõ êóàõå æòì ùâå îë åþì. æï ïè ü êò úåà, îëè åì ùåî üò äå þò ùïî èë ïæ -
ãå íåí ïèëç íå áò äò n-êóàõå æòì ùâå îë åþì.

11-2-2. àó îë èå äò éïú ëàõ íòø íï îòúõâì ãï âïè îïâ äåþà îòúõ â çå, îë èå äòú èò ùå îò äòï
òèï âå úòô îå þòà, èïã îïè øåþ îó íå þó äò îò ãòà, èï øòí èò âò éåþà îâï íòø íï îòúõâì, îëè äòì
þë äë ìï èò úòô îò íó äòï. âò ðë âëà ñâå äï ïìå àò îòúõ âò.

11-2-3.  æï ôï çå, çë èòà 4x100 (ðï üï îï êâïæ îï üå þò), æï äï ãå þó äòï æë èò íëì èïî à êóàõï
áâå þò òìå, îëè àë àë å ó äò èïà ãï íò ôï îïâì çóì üïæ ëî óö îïì. ïîï ïáâì ïæ ãò äò ãï æï ôïî -
âïì æï æï ôòì ñâå äï óö îï æï ôï îó äòï ìîó äïæ. æï ïè ü êò úåà, îëè ïè øåè àõ âå âï øò øå ìïû -
äå þå äòï æï ôòì ãï õåî õ âï èïì çå æï õï çó äò çë äòì ãïì ù â îòâ ãï íò âïæ ïí ãîûò âïæ ùîôå çå
òìå, îëè ïî ãï æï âï ïæ ãò äëà æï ïîú ãïâ õåî õëà æë èò íëì ïîú åî àò áâï.

11-2-4.  ðï îï äå äå ðò ðå æòì ñâå äï ùïõ íï ãò üë äò ðï îï äå äëã îï èå þòï. ãâåî æò àò ùò þëì
ìòã î ûå 5ìè-òï. òðë âåà ôó ûòì ðå îò èåü îò.

11-2-5. æï ïè ü êò úåà, îëè ùå ìò åî üåü îï åæ î øò èë ðòî æï ðò îå ùò þë å þòì øóï ùåî üò äåþ çå
ãï èï âï äò ùîôå å þò òê âå àå þï èïî àò êóàõòà.

„ðò àï ãë îïì àï ìò — 2013“
æï óì ù îå þå äò II üó îòì ïèë úï íå þò

^ ^ ^ ^ ^ ^
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åì ìòüñ âå þò ðîë åáü „íò ÿò å îòì“ íï õå âïî -
ôò íï äòìü ïíï áï øò þï ûåì åêóà â íòì, îëè äò -
àïú èïí ÷âå ó äò åèë úò ò àï æï ìó äò æïí ùï -
èë ìó äò ãîûíë þòà òïø âò äòì êäò íò êòì ëí -
êë-¸åèï üë äë ãò òì ãïí ñë ôò äå þï øò äå ò êå -
èò òà æï ï âï æå þóä ðï üï îï ðï úò åí üåþì èò -
èïî àï æï óèïä èò òá úòï èï àò ñó îïæéå þï.

ïâïæ è ñë ôë þòà ãï éò çò ï íå þó äò ðï üï îå -
þò ìóä ãï íï þó äå þò óì èåí æ íåí ðï üï îï èìï -
õò ëþì, îë èå äòú ãï èëè ìïõ âå äë þò àò, ãïí -
ìï êóà îå þó äò íò ÿòà àò àë å ó äò èïà ãï íòì
„æïðñ îë þïì“ øå å úï æï æï ãï èë ó âò æï êò æåú.

ìï ï õïä ù äëæ ãïà âï äòì ùò íå þóä éë íòì -
ûò å þïì, „÷óüñ âï âò äïì“ êï îïí üò íòì ãï èë,
æï ïã âò ïí æï. ïè øåõ âåæ îïì êò ìóä èë óà èåí -
äïæ åäë æå þëæ íåí ìõâï æïì õ âï êëí êóî ìåþ -
øò ãï èïî ö âå þó äò àó èë íï ùò äå ðï üï îï øå -

èëá èå æå þò — ðîë åáü „ïíï-þï íï øò“ ãï èïî ö -
âå þó äò ãò ëî ãò âïî æï íòï, íò íë èï ò ìó îï ûå,
èï îò ïè åäò ïø âò äò æï òîïê äò òâï íòø âò äò,
ãò ëî ãò ôå îï ûå, ïíï áï øò þï ûå, éë íòì ûò å þòì
ìó äòì ÷ïè æ ã èå äò ïíï íë êó õï äïø âò äò æï
èò ìò öãó ôò, ïíï äëí æï îò ûå, ïíï èë ùë íå äò -
ûå, ïìå âå, äï çï îå èï ò ìó îï ûå.

ðï úò åí üåþ àïí øåõ âåæ îï êäò íò êï øò ìë -
õó èòì èë çïîæ èï ñó îå þåä àï ìï õåä è ùò ôë
àå ïüî „àåà îò üïä éòì“ òíò úò ï üò âòà øåæ -
ãï. èïì øå èë ó åî à æ íåí êå àò äò íå þòì ïæï èò -
ï íå þò — ìï èë áï äï áë ãï íïà äå þò ìï æï ðå æï -
ãëã àï ãï æïè çï æå þòì ðîëã îï èòì àþò äò ìòì
ðïî ü íò ë îò ëî ãï íò çï úò òì ùïî èë èïæ ãåí -
äå þò — þå äï êë ðï äò ï íò, íï íï æë äò ïø âò äò
æï ìï èë áï äï áë ãï íïà äå þòì êäó þå þòì äò -
æå îò èë çïî æå þò, êò íë úåí ü îò „ïôõï çå àò“.

ðï üï îï èå ãëþ îå þòì, äå ò êå èò òà æï ï âï -
æå þó äå þòì æï ìïõ èï îåþ äïæ, Facebook-òì
èåø âå ë þòà, ãï ÷ïé æï êïè ðï íòï, ãï òõ ì íï éë -
íòì ûò å þòì ãâåî æò — „ïá üò ó îò èë áï äï áå ë þï
— æï âåõ èï îëà åî à èï íåàì“. ïè éë íòì ûò å þïè
4000 ïæï èò ï íòì ñó îïæéå þï èò òá úòï æï ãâò÷ -
âå íï ìï çë ãï æë å þòì ìï èë áï äï áë úíë þò å îå -
þòì ìòû äò å îå. øå èë âò æï óïè îï âò øå èë ùò -
îó äë þï: ìóî ìï àòì, üïí ìïú è äòì, ôåõ ìïú è -
äòì, ìï àï èï øë å þòì, ùòã íå þòì (þï êóî ìó äï -
êï ó îòì ãï èëè úåè äë þòì), ôó äï æò àïí õòì,
õò äòì ôå îï æò ïìëî üò èåí üòì ìï õòà.

ìï ìò õï îó äëï, îëè èìãïâì òíò úò ï üò âåþ øò
èë çïî æå þò õï äò ìòà åî à âå þò ïí. êäó þå þòì
ùåâ îå þò, øå èëá èå æò þïâ ø âå þò  ãóä ù î ôå äïæ
úæò äëþ æ íåí ãï åî àëà øå ùó õå þó äò, ÿòî âå ó -
äò ðï üï îå þò æï èò ïé ùò åì êò æåú èò çïíì — èïà
øë îòì íæë þò ìï æï èå ãëþ îë þòì õò æò ãï ò æë.

òïø âò äòì êäò íò êï øò ïî ìå þëþì èøë þåä -
àï úåí ü îò — å.ù. „èò íò-ìïì üóè îë“ îå ãò ë -
íå þò æïí ÷ï èë ìóä àïà âòì, æïè ôóû íå þå äò —

èï îò êï øåí ãå äòï.
êò íë úåí ü îòì àï íïè ø îëè äåþ èï, áïä þï -

üë íåþ èï — äå ò äï þïé þï ò ïè, äå ò äï àë îò ïè
æï èå æåï çóõ þï ò ïè ðåî ìë íï äó îïæ æï ó îò -
ãåì þïâ ø âåþì æò æò îï ë æå íë þòà õò äò, ùòã -
íå þò, ìï àï èï øë å þò.

ðîë åá üòì õåä è ûé âï íå äå þò âôòá îëþ æòà,
èò íò- êëí úåî üòà ãïã âå õï äò ìå þò íï ðï üï îå þò
æï èï àò èøëþ äå þò, èïã îïè éë íòì ûò å þòì
èìâäå äë þò ìïì ãï æïâ ùñ âò üåà, æïã âå èï üå þò -
íï ïõï äò íëè îå þò — ïèòì èò çå çò þïâ ø âå þòì
îå ïá úòï æï åèë úò å þò ãïõ æï. ìï èò ùäòì ìïí æ -
îë íï êï øò ûå êäò íò êòì ìï êëí úåî üë æïî þïç -
øò æå æïè ïüò îå þó äò øå èë òñ âï íï, ðï üï îï
èìï õò ë þåþ èï ïîï àó æï ïè ø âò æåì, ïîï èåæ òìå
ãï ï õï äò ìåì, æïî þï çòì øó ï ãóä øò úåê âï æï -
òùñë. æå æï èò ìò ãï ë úå þó äò ãâå óþ íå þë æï —
ïîïì æ îëì óúåê âòïë. þïâøâì ìò õï îó äòà óþ -
î ùñò íïâ æï àâï äå þò. ìõâå þòú úæò äëþ æ íåí,
øåû äå þòì æïã âï îïæ, èò å þï ûïà èòì à âòì. èúò -
îå æîë òà òìò íò þåæ íò å îå þò ãïõ æ íåí.

30 ðï úò åí ü øò åîà-åî àò ìë õó èå äò õó àò
ùäòì ïôõï çò äå âïí öë ðóïï. ãï âå ìï óþ îåà èòì
èøëþ äåþì. òìò íò êèï ñë ôò äå þò ïîò ïí èêóî íï -
äë þòà, èå ãëþ îó äò æï ãó äòì õ èò å îò æï èë -
êò æå þó äå þòà, îïú ëîò åîòì óî àò åî àë þï øò
åî àò ðï üï îï æòð äë èï üò ó îò íï þò öò úïï. ÷âåí
øë îòì ãóä à þò äò ìï ó þï îò ãï ò èïî àï. èë âò -
ãë íåà ìë õó èò. æå íò ìò ÷âåíì êòàõ âåþì æï ó éï -
äï âïæ ðï ìó õëþ æï. ìë õóè øòú èòã âò ðï üò ýï æï
èïì ðòí û äë þï ìïú øåã â ðòî æï.

îåã äï èåí üòì èò ó õå æï âïæ, êäò íò êï øò þïâ -
ø âåþ àïí æï èøëþ äåþ àïí øåõ âåæ îï êïî ãï õïíì
ãïã î ûåä æï. ìï åî àë ìï èïõ ìëâ îë ìó îï àò ãï -
æï âò éåà. þåæ íò å îå þò æïâ øëî æòà åî à èï -
íåàì òè òèå æòà, îëè èï äå êâäïâ âåì üóè îå -
þòà. øå âåú æå þòà, ðò îë þï øå âïì îó äëà, ïìå -
àòï øå èëá èå æò èë çïî æå þòì æò æò ìóî âò äòú.

ÄÅ Ò ÄÏ ÃË ÄÅ ÀÒ Ï ÍÒ
„àåà îò üïä éòì“ ìï çë ãï æë å þïì àïí

óî àò åî àë þòì èå íå öå îò

èàå äò èìëô äòë, èàå äò áâå ñï íï ïôõï çå -
àòì èêâòæ îò èë ìïõ äå ë þò ìïà âòì ïôõï çå àòï —
÷âåíì óæò æåì üêò âòä àïí ùòä íï ñï îò èøëþ äò -
ó îò êóàõå.

ìï êó àïî ìïè øëþ äë øò ìïè øëþ äë èë íïü îå -
þó äò àï ë þå þò, óê âå ëúò ùå äòï, øë îò æïí âå -
ôå îå þòà ìï êó àïî êå îïì, èëø äòä ôó ûåì, èò ìò
æï êïî ã âòà ãï èëù âå óä èûò èå ãïí ú æïì æï èò -
ìïæ èò óìïçé â îë ìòñ âï îóäì ìõâï æïì õ âï ôëî -
èòà ãï èëâ õï üïâà: çë ãò êïä èòà, çë ãò ôóí -
öòà, çë ãò êò æåâ ìõâï æïì õ âï éë íòì ûò å þå þòà.
èë íïü îå þïì þë äë ïî ó÷ïíì, àï ë þå þò êò — òú -
â äå þò ïí... èë æòì àï ë þï, îë èåä ìïú þóí æëâ -
íïæ ïí ìï åî àëæ ïî ïõ ìëâì ïôõï çå àò — êóàõå,
ìï æïú èò ìò éîèïæ ãïæ ã èó äò ôåì âå þòï, ìï ò æï -
íïú èòì ïèë ûòî ê âïì úæò äëþì èï âï íò...

èøëþ äò ó îò êóàõòì èë íïü îå þï, èò ìò ïù è ñë
æï èë èï âï äò ãïì æåâ æï ìë õó èòì ìï õåä è ùò ôë
óíò âåî ìò üåü øò ùïî èëæ ãå íòä ðîå çåí üï úò ïì,
ìï æïú æéå âïí æå äò ïôõï çå àòì ïìïè æå ìó îï -
àò ãï èë ò ôò íï. 

ïôõï çå àò èàå äò ìï áïî à âå äëì üîï ãå -
æòïï, üêò âò äòï èëÿ îò äò èïî ö âå íò ìï, îëè äòì
ãïè î àå äå þïì ëúò ùå äòï úæò äëþì áïî à âå äò.
ïè üêò âòä èï ãï æï ïùñ âå üò íï àìó åîëâ íó äò
ìï èåú íò å îë þòþ äò ë àå êòì (æò îåá üë îò —
òîïê äò éï îò þïø âò äò) ìï çë ãï æë å þïì àïí óî -
àò åî àë þòì èå íå öåîì ãâïí úï öòè øå äå òø âòäì,
ðîë åá üòà „èëã çï ó îë þï ïôõï çåà øò“, ãï èë å -
õï üï íëì üïä ãòï, üêò âò äò àò àë å ó äò æåâ íò -
äò ìï æï ãïô î àõò äå þï — ãâïõ ìëâ æåì ïôõï çå -
àò!

ãâïí úï öòè øå äå òø âò äò, ðîë åá üòì ëî ãï íò -
çï üë îò: „ïôõï çå àò èë ó øó øå þå äò üêò âò äòï
÷âå íò. ãï æïâ ùñ âò üå, ïôõï çåà øò èò èï âï äò èë -
õï äò ìå å å þòì à âòì, ÷å èò óúõë å äò èå ãëþ îå þòì -
à âòì  — ðë äò üë äëã üë èïø æó îï íï ìï æï
ôîë äò ïí øë íòì à âòì èåàõë âï, ãï æï å éëà âò -

æåë æï ôë üë çå ïéå þåÿ æïà æéå âïí æå äò
ïôõï çå àò. èïà óïè îï âò èï ìï äï æï ïã îë âåì æï
æò æò øàï þåÿ æò äå þå þòà æïþ îóí æ íåí àþò -
äòì øò.

ðîå çåí üï úò ïè,  îë èå äòú ùïî èë âïæ ãò íåà
àìó åîëâ íóä ìï èåú íò å îë þòþ äò ë àå êï øò,
óæò æå ìò æï òí üå îå ìå þï ãï èë òù âòï. èïì æï åì ù -
îë ìõâï æïì õ âï áâåñ íòì æòð äë èï üò ó îò êëî -
ðó ìòì ïîï åî àò ùïî èë èïæ ãå íå äò. ïè ðîë åá -
üòà ûï äò ïí æï òí üå îåì æï ïôõï çå àòì æåâ íò -
äò ìï çë ãï æë å þï. ïôõï çå àòì ï/î ãï íïà äå þò -
ìï æï êóä üó îòì ìï èò íòì ü îëì èõïî æï ÿå îòà,
êò íë úåí ü î èï „ïôõï çåà èï“ ãï æïùñ âò üï, ìë õó -
èòì ìï õåä è ùò ôë óíò âåî ìò üåü àïí åî àïæ,
ïôõï çå àòì ìï öï îë ìêë äòì èëì ùïâ äå å þò ìï æï
ìüó æåí üå þò ìïà âòì  å÷ âå íå þò íï ïôõï çå àò æïí
÷ï èë üï íò äò ôë üë æï âò æå ë èï ìï äï. èë õï îó -
äò âïî, îëè üë èïø æó îï íï æï ôîë äò ïí øë íò
øò íï ïî ìò ï íïæ  ùïî æ ã íåí æåâ íò äò ìï çë ãï æë å -
þòì ùò íï øå æï  àò àë å óä èïà ãïíì æï êïî ãó äò
ìïè øëþ äëì èë íïü îå þï ãï óé î èï âåì“. 

öë íò ïôï áò ûå, ìë õó èòì ìï õåä è ùò ôë óíò -
âåî ìò üå üòì îåá üë îò: „èò ó õå æï âïæ èàïâ îë -
þå þòì ìõâï æïì õ âï æë íå çå øåõ âåæ îå þò ìï æï èë -
äï ðï îï êå þå þò ìï, ìï áïî à âå äë öåî öå îë þòà
âåî òþ îó íåþì æï êïî ãóä üå îò üë îò åþì. æîë
êò ìï ë úï îò ìòì ù îï ôòà ãïî þòì. æåâ íò äë þï øò
æï þï æå þóä ìüó æåí üåþì  ïî ïõ ìëâà ïôõï çå -
àò, ïí úë üï îïè àó òúò ïí èïì çå. ÷âåí èë âï äå -
íò âïîà èë èï âï äò àï ë þå þòì ùò íï øå, ïõ ìëâ æåà
ïôõï çå àò æï ïîï ìë æåì øå ó îòã æ íåí èòì æï -
êïî ã âïì. èò âå ìïä èå þò æï èïæ äë þïì âóõ æò ïè
ðîë åá üòì ëî ãï íò çï üë îåþì ÷âåí à âòì åìë æåí
ìï òí üå îå ìë æï ìï ÿò îë éë íòì ûò å þò ìïà âòì“.

òîïê äò éï îò þïø âò äò, àìó åîëâ íó äò ìï -
èåú íò å îë þòþ äò ë àå êòì æò îåá üë îò:  „ðîë åá -
üò „èëã çï ó îë þï ïôõï çåà øò“ èå üïæ ìï òí üå -
îå ìë æï æîë ó äòï àò àë å ó äò áïî à âå äòì à -

âòì. åì óí æï íï õëì ñâå äïè, âòíú èøëþ äò óî
êóàõå ìïï èëùñ âå üò äò æï ïîï èïî üë èïí.
ïôõï çå àò èøâò æë þò ï íò ãçòà óí æï æï âòþ îó -
íëà æï òá èë èï âïä èï àï ë þåþ èï ïõï äò ìò úëúõ -
äå óí æï ïøå íëí“.

èå æåï çóõ þïòï: „ëúò ùå äò ãï âò æï ïôõï çå -
àòì üîï ãå æò ò æïí. ìïè ùó õï îëæ, æîë òì ôïá -
üëî èï èë ï æó íï ïôõï çå àòì  èêâòæ îò èë ìïõ äå -
ë þòì ìùîïô âï èøëþ äò ó îò êóàõò ìï êåí, îòì ãï -
èëú ëèòì øåè æ ãëè æï þï æå þó äò èë çïî æå þòì
óèå üåì íï ùòäì ùïî èëæ ãå íïú ïîï ïáâì èòì
èøëþ äò óî êóàõå çå. òìò íò âåî ïú íë þò å îå þåí,
îï ë æåí èíòø â íå äë âï íòï èïà à âòì ìïè øëþ äë.
ïôõï çå àòì ï/î ãï íïà äå þò ìï æï êóä üó îòì ìï -
èò íòì ü îëì èõïî æï ÿå îòà, êò íë úåí ü îò „ïôõï -
çå àò“ èîï âïä ðîë åáüì  ïõëî úò å äåþì. ÷âåí ïî
ãâïáâì èë æó íå þòì óô äå þï. êò æåâ åî àõåä øå -
âïõ ìå íåà èïà, îëè ïáâà óäï èï çå ìò ìïè øëþ äë
— êóàõå óæò æå ìò òì üë îò òà, æéåì íïüñ âò ï îò,
ãï æïè ù âï îò, èïã îïè èï òíú èøëþ äò ó îò“.

äå ò äï þïé þïòï: „÷âåí æò æò ðï ìó õòì è ãåþ -
äë þòà èë âå êò æåà ðîë åáüì, æåâ íò äò  ìï çë -
ãï æë å þòì èå üïæ ìï àóà, èüêòâ íå óä æï ïõ äë -
þåä àå èïì. ãâï òí üå îå ìåþ æï, îë ãëî èò ò üïí æï
èëì ùïâ äå ïõïä ãïç î æë þï æï ðîë ôå ìëî èïì -
ùïâ äåþ äë þï ãóä àïí èïà à âòì èå üïæ èíòø â íå -
äë âïí ôë üë æï âò æå ë èï ìï äïì. èïà æò æò òí -
üå îå ìòà æï ïà âï äò å îåì ôë üë ãï èë ôå íï, âò -
æå ë èï ìï äï, çë ãò åî à èï æïí ã îå ó äò  ìïõ äò
ïé èë ï ÷ò íï, ìï æïú  þïâ ø âë þïè æï  ñîèë þïè  ãï -
òî þò íï, çë ãòì åçë øò êò, þîë ùå ó äòì æï õåà áò -
äò íï ñë ôò, ìï êó àï îò õå äòà æïî ãó äò, íï ôå -
îå þò, îë èå äòú æéåì óðïü îë íëæ èò üë âå þó -
äò, ðïü îëíì åäë æå þë æï. ûï äò ïí êèï ñë ôò äò
âïîà ðîë åá üòì ìï òí üå îå ìë ùïî èïî à âòà“.

äå ò äï àë îòï: „ïôõï çå àòì ìï öï îë ìêë äòì
èëì ùïâ äå åþ ìï æï èïì ùïâ äåþ äåþ øò æò æò òí üå îå -
ìò ãï èë òù âòï íï íïõ èï æï ãïí ú æòä èï. òìò íò ïà âï -
äò å îåþ æ íåí   èïà à âòì óú íëþ, èïã îïè ãïí ìï êóà -
îå þòà ìï òí üå îå ìë ìó îï àåþì ïôõï çå àò ìï, èìöå -

äëþ æ íåí, åî à èï íåàì øàï þåÿ æò äå þåþì óçò ï -
îåþ æ íåí. ãó äò èüêò âï, îëè øë îò æïí øåâ ñó îåþà
ùò íï ðïî àï æï ïõ äë þåä àï ìïô äï âåþì. èë çïî æå -
þòì à âòì êò ïôõï çå àò   ìï åî àëæ óúõëï“. 

äå âïí ôï ÷ó äòï, åîëâ íå þòà ïôõï çò, ïôõï -
çå àòì  ¹3 ìï öï îë ìêë äòì èëì ùïâ äå: „ãïæ èë -
úå èòà âò úò, îëè áïî à âå äò æï ïôõï çò  ìï ó êó -
íå å þòì ãïí èïâ äë þï øò åî àïæ ïøå íåþ æï ïôõï -
çåàì, åî àïæ úõëâ îëþ æï æï áèíò æï èòì èë èï -
âïäì. èï òí üå îå ìåþì èò çå çò êëí ô äòá üò ìï,
îë èåä èïú ãï æï ïè üå îï  áïî à âå äò æï ïôõï çò
åîò åî à èï íåàì. èöå îï, îëè ÷âåí åî àïæ æïâ þ -
îóí æå þòà æï ïé âïæ ãåíà èïì“.

ãò ëî ãò îï üò ï íò, ìë õó èòì èë çïîæ èï ñó îå -
þåä àï àå ïü îòì æò îåá üë îò: „æéåì ïá ùïî -
èëæ ãå íò äò ôë üë æï âò æå ë èï ìï äï  ÷âå íò ðï -
ìó õòì è ãåþ äë þïï  èë èï âï äò àï ë þå þòì ùò íï øå.
ñâå äï ôå îò óí æï âò éë íëà ïôõï çå àòì èøâò -
æë þò ï íò æïþ îó íå þò ìïà âòì. ïè ìï õòì ðîë åá üå -
þòà èë çïî æåþì øå âïõ ìå íëà, îëè òìò íò óí æï
ïéò çïî æëí æï ÷ï èë ñï äòþ æ íåí  éòî ìå óä èë -
áï äï áå å þïæ, ïõ ìëâ æåà ïôõï çå àò æï èçïæ òñ â -
íåí òá æï ìïþ îó íå äïæ, îëè êâäïâ ïïéëî ûò íëí
èøëþ äò ó îò èõï îå. æò æò èïæ äë þï ìüóè îåþì,
âòíú ÷âå íïè æå èë ò üï íï  ÷âåí à âòì åìë æåí
ûâòî ôï ìò ôë üëèï ìï äï, „ãâï èëã çï ó îï“ ïôõï -
çåà øò æï êò æåâ åî àõåä ÷ïã âï ôòá îï ÷âåíì
õâï äòí æåä æéå çå“.

ìï òí üå îå ìë òñë ïôõï çå àòì ¹2 ìï öï îë
ìêë äòì èïì ùïâ äåþ äòì èçòï àëæ îò ïì ãï èëì â -
äï — „èå ñë âåä ãïê âå àòäì âòùñåþ ïôõï çå àòà,
åì èå èåõ èï îå þï èëì ùïâ äå å þò ãïí âïùñë èòì æï èò
ìòñ âï îó äòà“. èïí  ìï ë úï îò æåê äï èï úò òà ùï ò -
êòàõï äåá ìò ïôõï çåà çå æï éë íòì ûò å þï óô îë
øò íï ïî ìò ï íò ãï õï æï.  

ðîå çåí üï úò òì øåè æåã þï üëí èï öë íò ïôï -
áò ûåè óúõë åä ìüóè îåþì ìï èïõ ìëâ îë ìï ÷óá -
îå þò ãï æïì úï.

ÈÅÆÅÏ ÇÓÕÞÏÒÏ

îï õï íòï, àáâåí êåí èë âò÷ áï îë æò

„èëã çï ó îë þï ïôõï çåà øò“



àåèïüóîò 
ðäïêïüåþò èïéïäò
êäïìåþòìàâòì
ôëîèïüò A1 (59.4X84.1 ìè)
1. îåäòãòåþòì ùïîèëøëþï 
2. ãïîåóäò ôîòíâåäåþò ìïáïîàâåäëøò
3. ãïîåóäò úõëâåäåþò ìïáïîàâåäëøò
4. èùåîåþò
5. áïîàóäò õïäõóîò ìïêîïâåþò
6. áâåùïîèïâäåþò ìïáïîàâåäëøò
7. ìïáïîàâåäëì èúåíïîååþò
8. ïæïèòïíòì ïãåþóäåþï
9. îåðüòäòåþò æï æòíëçïâîåþò
10. íòïæïãò — ìòúëúõäòì ùñïîë
11. ûâåäò îëèò
12. èìëôäòëì æîëøåþò
13. çéâòì æòíåþåþò
14. áòèòóîò åäåèåíüåþòì ðåîòëæóäò ìòìüåèï
15. ìïèñïîëì ùïîèëøëþï
16. áïîàâåäò èåëèîòì øåòïîïéåþï æï ìïþîûëäë üåáíòêï
17. èìëôäòëì øâòæò ìïëúîåþï

21-27 àåþåîâïäò 2013 

àåèïüóîò ðäïêïüåþò 
æïùñåþòàò êäïìåþòìàâòì

ôëîèïüò A2 (42X59.4 ìè)
1. áïîàóäò ïíþïíò
2. ùåäòùïæòì æîëåþò: øåèëæãëèï-çïèàïîò
3. ùåäòùïæòì æîëåþò: ãïçïôõóäò-çïôõóäò
4. ôåîåþò
5. ôëîèåþò
6. ãïîåóäò úõëâåäåþò
7. ãïîåóäò ôîòíâåäåþò
8. ðîëôåìòåþò
9. îòúõâåþò
10. õòä-þëìüíåóäò
11. øòíïóîò úõëâåäåþò
12. üïíìïúèåäò
13. ¸òãòåíòì íòâàåþò
14. ìïëöïõë íòâàåþò
15. üîïíìðëîüò
16. ùñäòì þòíïæîåþò
17. òíãäòìóîò ïíþïíò
18. îóìóäò ïíþïíò
19. ÷åèò ìïáïîàâåäë

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌÔÏÌÒ 2.5 ÄÏÎÒ

õåäèëùåîòì èìóîâåäåþò æïãâòêïâøòîæòà: 2958023; 790958023; 577132283. åäôëìüï axaliganatleba@gmail.com

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌÔÏÌÒ 4 ÄÏÎÒ

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌÔÏÌÒ 6.5 ÄÏÎÒ

1. úòìôåîò þïäåîòíåþò - æåãï
2. ¸ëîïúòóìàï ôòúò - ýïê-äóò æïâòæò 
3. èùñåèìàï àïñâïíòìúåèï - æëèåíòêë ãòîäïíæïòë
4. ïæåä þäëõ-þïóåîòì ðëîüîåüò - ãóìüïâ êäòèüò
5. ïâüëðëîüîåüò - îåèþîïíæü ¸ïîèåíì âïí îåòíò 
6. èåíòíåþò - âåäïìêåìò 

7. æåäôëìåäò ìòþòäï - èòáåäïíöåäë 
8. èõïüâîòì þïéò - êäëæ èëíå 
9. óûéåþò øâòäòì æïþîóíåþï - îåèþîïíæüò 
10. ìïáïíåäï - îåíóïîò 
11. ìïêâòîïë ãïìåòîíåþï, ãîïí-ýïüòì êóíûóäçå - 

ýëîý ìòëîï

îåðîëæóáúòåþò õåäëâíåþòì êïþòíåüòìàâòì

1. èòõåòä öïâïõòøâòäò
2. ãòëîãò äåëíòûå
3. òîïêäò ïþïøòûå
4. íëæïî æóèþïûå
5. èòîçï ãåäëâïíò
6. ïêïêò þïáîïûå
7. âïìòä þïîíëâò
8. ðïëäë òïøâòäò
9. ìóäõïí-ìïþï ëîþåäòïíò

10. òëìåþ ãîòøïøâòäò
11. ðëäòêïîðå êïêïþïûå
12. ãóîïè î÷åóäòøâòäò
13. òïêëþ õóúåìò
14. òëïíå ìïþïíòìûå
15. æïâòà ãóîïèòøâòäò
16. þåìòêò
17. îåâïç òíïíòøâòäò
18. ïäåáìïíæîå ÿïâÿïâïûå

19. ïêïêò ùåîåàåäò
20. îóìàïâåäò
21. àåòèóîïç I
22. âïõüïíã VI
23. ãòëîãò èåî÷óäå
24. ãîòãëä ëîþåäòïíò
25. æïâòà ïéèïøåíåþåäò
26. ãóîïè ïìïàòïíò
27. ãîòãëä îëþïáòûå

áïîàóäò äòüåîïüóîòì êïþòíåüòìàâòì
èùåîïäàï ðëîüîåüåþò (34X47 ìè)

ÌÏÈÒ ÜËÈÒÌÔÏÌÒ 15 ÄÏÎÒ

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌÔÏÌÒ 3 ÄÏÎÒ

è ò è æ ò í ï î å ë þ ì  
õ å ä è ë ù å î ï  

ùòãíòì 
àïîë
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èòìïèïîàò: 0102 àþòäòìò, üåüåäïøâòäòì á. ¹3 
üåä.: 032 295 80 23, 0790 958023, 599 880073, 577 132283. 

www.axaliganatleba.ge 
E-mail: axaliganatleba@gmail.com Skype:axali.ganatleba

ÎÅÆÏÁÚÒÒÌ ÌÏÞÏÍÊË ÎÅÊÂÒÇÒÜÅÞÒ: ØÐÌ „ÏÕÏÄÒ ÃÏÍÏÀÄÅÞÏ“ ì/ê 202058735 
ï/ï GE86BG0000000123631000GEL, Ì.Ì. „ìïáïîàâåäëì þïíêò“ þ/ê BAGAGE22, 

èàïâïîò
îåæïáüëîò:

ÈÏÎÒÊÏ ×ÒÁËÂÏÍÒ îåæïáúòïøò øåèëìóäò õåäíïùåîåþò ïî îåúåíçòîæåþï æï ïâüëîåþì ïî óþîóíæåþïà.

ùòãíòì 
àïîë

„èìëôäòë äòüåîïüóîòì êäïìòêëìåþò“ 

„ÁÏÎ ÀÓ ÄÒ ÅÍÒÌ
ÌÏÌ ÊË ÄË 
ÃÏÍ ÈÏÎ ÜÅ ÞÒ ÀÒ
ÄÅÁ ÌÒ ÊË ÍÒ“

ÀÏ ÈÏÎ 
ÞÅ ÎË ÇÏØ ÂÒ ÄÒ

10 ÄÏ ÎÒ

êë èåí üò îå þó äò
üåá ì üò æï 
ïíï äò üò êó îò 
ãçïè ê â äå âò 
ÀÏ ÈÏÇ ÂÏ ÌÏ ÛÅ

11 ÄÏ ÎÒ

9 ÄÏ ÎÒ

„îï ïîòì îï“ 
50-üëèåóäò

åîàò üëèòì ôïìò
íïúâäïæ 11 äïîòìï 

9 äïîò

ÈÌËÔ ÄÒË ÒÌ ÜË ÎÒ ÒÌ 
ÅÍ ÚÒÊ ÄË ÐÅ ÆÒÏ 

45 35 ÄÏÎÒ

ÌÏ ÞÏÂ Ø ÂË ÚÕË ÂÅÄ ÀÏ 
ÅÍ ÚÒÊ ÄË ÐÅ ÆÒÏ 

30 26 ÄÏÎÒ

ÕÅ ÄËÂ ÍÅ ÞÒÌ 
ÒÄÓÌ Ü ÎÒ ÎÅ ÞÓ ÄÒ ÒÌ ÜË ÎÒÏ 

40 30 ÄÏÎÒ

õåä èë ùå îòì àïí õï ãïæ èë îòúõåà îåê âò çò üåþ çå: 
èòèéåþò — øðì „ïõïäò ãïíïàäåþï“, ì/ê202058735

ï/ïGE93LB0113314052305000, ì/ì„äòþåîàò þïíêò“, þ/ê LBRTGE22

øå ìïû äå þå äòï òí æò âò æó ï äó îò õåä èë ùå îå þò!

v ÂÏ ÝÏ-ÔØÏ ÂÅ ÄÏ (10-ÜËÈÅÓÄÒ), I-V ÜË ÈÒ, — 11 ÄÏ ÎÒ

v ÈÒ ÕÅ ÒÄ ÖÏ ÂÏ ÕÒØ ÂÒ ÄÒ (7-ÜËÈÅÓÄÒ), I-VII ÜË ÈÒ — 11 ÄÏ ÎÒ

v ÄÅ ÂÏÍ ÃË ÀÓÏ (7-ÜËÈÅÓÄÒ), I-II ÜË ÈÒ — 16 ÄÏ ÎÒ

v ÅÆÒ ØÅÎ ÑÒ ÔÒ Ï ÍÒ (2-ÜËÈÅÓÄÒ), I-II ÜË ÈÒ — 15 ÄÏ ÎÒ

v ÊËÍ Ì ÜÏÍ ÜÒ ÍÅ ÃÏÈ ÌÏ ÕÓÎ ÆÒÏ (10-ÜËÈÅÓÄÒ), 

I,  VI, VII,VIII ÜË ÈÒ — 16 ÄÏ ÎÒ, IV-V ÜË ÈÒ —18 ÄÏ ÎÒ

v ÎÅ ÂÏÇ ÒÍÏ ÍÒØ ÂÒ ÄÒ (6-ÜËÈÅÓÄÒ), I-VI ÜË ÈÒ — 12 ÄÏ ÎÒ

v ÂÏÕ ÜÏÍÃ ŸÅ ÄÒ ÛÅ (9-ÜËÈÅÓÄÒ), I-VI ÜË ÈÒ —12 ÄÏ ÎÒ

v ÃÎÒ ÃËÄ ÏÞÏ ØÒ ÛÅ (6-ÜËÈÅÓÄÒ), I-V ÜË ÈÒ — 12 ÄÏ ÎÒ 

v ËÜÒÏ ÒËÌÅ ÄÒ Ï ÍÒ (10-ÜËÈÅÓÄÒ), I-X ÜË ÈÒ — 12 ÄÏ ÎÒ

v ÀÏ ÈÏÇ ŸÒ ÄÏ ÛÅ (6-ÜËÈÅÓÄÒ), I-VI ÜË ÈÒ — 10 ÄÏ ÎÒ

v ÃË ÆÅÎ ÛÒ ÷Ë ÕÅ ÄÒ (5-ÜËÈÅÓÄÒ), I-V ÜË ÈÒ — 13 ÄÏ ÎÒ 

ÈÒÀÒÀÅÞÓÄÒÏ ÀÒÀË ÜËÈÒÌ ÔÏÌÒ

áïî à âå äò èùåî äå þò
v ИМЛФДТЛМ 7 МПЛЪОЕЮП
v ПВЬЛИЛЮТДТ
v ПИТНЖТ
v ЖТЖТ ПЙИЛЧЕНЕЮТ
v ХПДХАП ЖТЖТ  ГПЖПМПХДЕЮП
v ГПИЛГЛНЕЮЕЮТ
v ГПНЫТМ ЫТЕЮП
v ГДПЖТПЬЛОЕЮТ
v ЧВЕНТ ЖЕЖПИТЩП
v ЖОЛ ЖП КПДЕНЖПОТ
v ЫВЕДТ ЕГВТРЬЕ
v ЕВОЛРП
v ВТКТНГЕЮТ
v КЛШКЕЮТ
v КОТИТНПДТМЬТКП
v ИПАЕИПЬТКП

v ИЕЪНТЕОЕЮЕЮТ
v ИМЛФДТЛМ ОЕДТГТЕЮТ
v ЫВЕДТ ОЛИТ
v ЫВЕДТ МПЮЕОЫНЕАТ
v МПИУОПТ
v УЖПЮНЛ
v УЫВЕДЕМТ ПЖПИТПНЕЮТ
vПХМНТДТ ЖП ПУХМНЕДТ ФЕНЛИЕНЕЮТ
v ФТЗТКП
v ЧПЫТОУДТ БПДПБЕЮТ
v ÁÒÈÒÏ
v ИÅÊËÞÎÅÅÞÒ
v ËÄÒÈÐÒÓÎÒ ÀÏÈÏØÅÞÒ
v ИÀÅÞÒ
v ÖÏÍÌÏÉÒ ÊÂÅÞÏ
v ÏÎÁÒÜÅÁÜÓÎÏ

• ÈÏÎÃÏÎÅÜ ÆÒÓÎÏÌÒ - ÌÏÑÂÏÎÅÄÒ ÷ÎÆÒÄËÅÀ ÷ÒÍÅÀÒÆÏÍ

• ÏÄÞÅÎ ÊËÅÍÒ - ÆÅÆÏ÷ÅÈÒ

• ÖËÍ ÃËÄÇÓËÎÀÒ - Î÷ÅÓÄÒ ÈËÀÕÎËÞÅÞÒ

• ÐÎËÌÐÅÎ ÈÅÎÒÈÅ - ÒÄÅÄÒ ÂÅÍÅÎÏ

• Ó. ÌËÈÅÎÌÅÜ ÈËÅÈÒ - ŸÎÅÄÒ ÌÏÞÓÎÂÅÄÒ

• ÖËÍ ÞÎÅÒÍÒ - ÃÇÏ ÅÄÒÜÒÌÏÊÅÍ

• ÖÅÊ ÄËÍÆËÍÒ - ÆÒÆÒ ÌÏÕÄÒÌ ÐÏÜÏÎÏ ÆÒÏÌÏÕÄÒÌÒ

• ÃÓÌÜÏÂ ÔÄËÞÅÎÒ - ÈÏÆÏÈ ÞËÂÏÎÒ

• ËÍËÎÅ ÆÅ ÞÏÄÇÏÊÒ - ÈÏÈÏ ÃËÎÒË

ãï èëè úåè äë þï „æò ë ãå íå ìï“ 
æï ãï çåà „ïõï äò ãï íïà äå þòì“ 

ìðå úò ï äó îò ðîë åá üò

èòèæòíïîåëþì õåäèëùåîï. øåèëãâòåîàæòà!

\ïõïäò

\ïõïäò

\ïõïäò

ÒÄÒÏ ŸÏÂŸÏÂÏÛÅ,
ËÎÜËÈÅÓÄÒ

16 ÄÏÎÒ

ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ
ÒÌÜËÎÒÓÄÒ ÏÜÄÏÌÒ

5.70 ÄÏÎÒ

• ÂÒÁÜËÎ ¸ÒÓÃË - ÐÏÎÒÇÒÌ ÉÂÀÒÌÈØËÞÄÒÌ ÜÏÛÏÎÒ

• ÅÈÒÄ ÇËÄÏ - ÁÏÄÀÏ ÞÅÆÍÒÅÎÅÞÏ

• ÏÄÅÁÌÏÍÆÎÅ ÆÒÓÈÏ - ÊÏÂÊÏÌÒÏ

• ÔÒËÆËÎ ÆËÌÜËÅÂÌÊÒ - ÈÊÂÆÏÎÒ ÌÏÕÄÒÌ ÷ÏÍÏÙÅÎÅÞÒ

• ¸ÅÍÎÒ ÎÏÒÆÅÎ ¸ÏÃÏÎÆÒ - ÈËÍÜÅÌÓÈÏÌ ÏÌÓÄÒ

• ÌÜÅÍÆÏÄÒ - ÙÒÀÅÄÒ ÆÏ ØÏÂÒ

• ÄÅÂ ÜËÄÌÜËÒ - ÊÏÂÊÏÌÒÓÎÒ ÈËÀÕÎËÞÅÞÒ

• ÖËÍÏÀÏÍ ÌÂÒÔÜÒ - ÃÓÄÒÂÅÎÒÌ ÈËÃÇÏÓÎËÞÏ

• ÅÎÒÕ ÈÏÎÒÏ ÎÅÈÏÎÊÒ - ÌÏÈÒ ÈÅÃËÞÏÎÒ

• ØËÆÅÎÄË ÆÅ ÄÏÊÄË - ÌÏÕÒÔÏÀË ÊÏÂØÒÎÅÞÒ

• ÏÄÅÁÌÏÍÆÎÅ ÐÓØÊÒÍÒ - ÈËÀÕÎËÞÅÞÒ

• ØÜÅÔÏÍ ÚÂÏÒÃÒ - ÈËÓÀÈÅÍÄËÞÏ ÃÓÄÒÌÏ

• ÈÏÒÍ ÎÒÆÒ - ÊÂÏÎÜÅÎËÍÒ

• ÂÒÄ¸ÅÄÈ ¸ÏÓÔÒ - ÄÒÕÜÅÍØÜÏÒÍÒ

• ÀÅËÆËÎ ÆÎÏÒÇÅÎÒ - ÆÏÒÊË ÊÅÎÒ

• ÍÒÊËÄÏÒ ÃËÃËÄÒ - Î÷ÅÓÄÒ ÈËÀÕÎËÞÅÞÒ à
òà
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