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ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËØÒ ÐÒÎÂÅÄÏÆ ÷ÏÜÏÎÆÏ ÐÎËÔÅÌÒÓÄÒ ÓÍÏÎÅÞÒÌ ÙÏÎÈËÌÏ÷ÅÍÏÆ
ÅÎËÂÍÓÄÒ ÊËÍÊÓÎÌÒ, ÎËÈÅÄØÒÚ ÅÎÀÈÏÍÅÀÌ ÌÏÈÒ ÐÎËÔÅÌÒÒÌ — ØÅÈÆÓÉÅÞÅÄÒ,
ÂÅÞÆÒÇÏÒÍÅÎÒ ÆÏ ÈÇÏÎÅÓÄÒ — 21 ÙÄÏÈÆÅ ÏÕÏÄÃÏÇÎÆÅÞÒ ÅÖÒÞÎÅÞËÆÍÅÍ. ÃÏÈÏÎÖÂÅÞÓÄÅÞÒ ÒÂÄÒÌØÒ ÃÏÅÈÃÇÏÂÎÅÞÒÏÍ ÄÏÒÐÚÒÃØÒ, WorldSkills Internationall-ÒÌ ÐÎËÔÅÌÒÓÄÒ ÓÍÏÎÅÞÒÌ ÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌË ÊËÍÊÓÎÌØÒ ÈËÍÏÙÒÄÅËÞÒÌ ÈÒÌÏÉÅÞÏÆ.
ÅÎËÂÍÓÄÒ ÊËÍÊÓÎÌÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌÏ ÆÏ ÈÅÚÍÒÅÎÅÞÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌ ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌ ÕÏÎÒÌÕÒÌ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÒÌ ÅÎËÂÍÓÄÒ ÚÅÍÜÎÒÌ ËÎÃÏÍÒÇÅÞÒÀ,
ÐÎËÅÁÜ WorldSkills Georgia-Ì ÔÏÎÃÄÅÞØÒ, ÐÎËÔÅÌÒÓÄ ÊËÄÅÖÅÞØÒ „ÌÐÅÁÜÎÒ“ ÆÏ
„ÒÊÏÎËÌÒ“ ËÎÒ ÆÉÒÌ ÃÏÍÈÏÂÄËÞÏØÒ — 16-17 ÀÅÞÅÎÂÏÄÌ ÈÒÈÆÒÍÏÎÅËÞÆÏ.
êëíêóîìòì øåìïõåþ ãâåìïóþîåþï WorldSkills Georgia-ì ëôòúòïäóîò æåäåãïüò, áïäþïüëíò èïîòíï ýâïíòï: åì òñë åèëúòåþòà æï èëäëæòíòà ïéìïâìå ëîò æéå. èëíæëèåþóäò íòÿòåîò ïõïäãïçîæåþò
åîàèïíåàì ìïêóàïîò øåìïûäåþäëþåþòì æåèëíìüîòîåþïøò åöòþîåþëæíåí.
ìïáïîàâåäë 2012 ùäòì ãïçïôõóäçå
ãïõæï
WorldSkills
International-òì ïìëúòîåþóäò ùåâîò æï ðòîâåäïæ åûäåâï ìïåîàïøëîòìë êëíêóîìøò èëíïùòäåëþòì
ìïøóïäåþï, îïú æòæ èòéùåâïæ øåòûäåþï øåôïìæåì. äïòðúòãøò èòéåþóäò ãïèëúæòäåþï èíòøâíåäëâïíòï êëíêóîìïíüåþòì ðîëôåìòóäò çîæòìàâòì æï, çëãïæïæ, ðîëôåìòóäò ãïíïàäåþòì õåäøåùñëþòìï æï ðëðóäïîòçïúòòìàâòì.
WorldSkills Georgia ãïíìïêóàîå-

þóä èïæäëþïì óõæòì ðîëôåìòóä
êëäåöåþì „ìðåáüîò“ æï „òêïîëìò“,
øðì „åäòüï þóîöì“ æï òäòïì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüòì ìïüåäåâòçòë ìïìùïâäë úåíüîì åîëâíóäò êëíêóîìòì ëîãïíòçåþïøò ãïùåóäò ïáüòóîò èõïîæïÿåîòìïàâòì.

ÈËÊÄÅÆ WorldSkills
Georgia-Ì ØÅÌÏÕÅÞ...
WorldSkills Georgia ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì
ìïèòíòìüîëì, ãïíïàäåþòì õïîòìõòì ãïíâòàîåþòì åîëâíóäò úåíüîòìï æï êåîûë ìüîóáüóîåþòìï æï
ïìëúòïúòåþòì — ìïáïîàâåäëì ìïâïÿîë
ìïèîåùâåäë
ðïäïüòì
(GCCI), ìïáïîàâåäëì æïèìïáèåþåäàï ïìëúòïúòòì (GEA), ìïáïîàâåäëøò ãåîèïíòòì åêëíëèòêóîò
ãïåîàòïíåþòì (DWVG), ìïáïîàâåäëì þòçíåì ïìëúòïúòòìï (BAG) æï

ìïáïîàâåäëì ðîëôåìòóäò êïâøòîåþòì ãïåîàòïíåþòì (GTUC) — åîàëþäòâò èïìøüïþóîò ðîëåáüòï.
ðîëåáüò èëòúïâì ñëâåäùäòóîïæ, áâåñíòì èïìøüïþòà, êëíêóîìåþòì ÷ïüïîåþïì ìõâïæïìõâï ðîëôåìòóä óíïîøò, ðîëôåìòåþøò
èìëôäòë æëíòì ìüïíæïîüåþòì
æïèêâòæîåþïì æï ùïîèïüåþóäò
ïõïäãïçîæåþòì ãïèëâäåíïì, îëèäåþòú ìïáïîàâåäëì ìïõåäòà
WorldSkills-òì ìïåîàïøëîòìë êëíêóîìåþøò èòòéåþåí èëíïùòäåëþïì.
WorldSkills Georgia õëîúòåäæåþï
ãåîèïíòòì èàïâîëþòì èõïîæïÿåîòà æï ãåîèïíòòì ìïåîàïøëîòìë
àïíïèøîëèäëþòì ìïçëãïæëåþòì
(GIZ) üåáíòêóîò æïõèïîåþòà.
ãïèïîöâåþóä êëíêóîìïíüåþì
äïòðúòãøò ìïïìðïîåçëæ èëïèçïæåþåí èïéïäò êâïäòôòêïúòòì èáëíå WorldSkills Georgia-ì åáìðåîüåþò: äóêï ÿñëíòï (øåèæóéåþåäò),
ìåîãë êïîïêëçëâò (âåþæòçïòíåîò)
æï îëæïè õòæåøåäò (èçïîåóäò),
îëèäåþèïú ãïèïîöâåþóäåþàïí
åîàïæ ìïêóàïîò øàïþåÿæòäåþåþò
ãïãâòçòïîåì:
äóêï ÿñëíòï: øåæåãòà êèïñëôòäò âïî. WorldSkills Georgia-ì åîëâíóäò êëíêóîìòìàâòì ïè æïîãòì ìïóêåàåìë ìðåúòïäòìüåþò øåòêîòþíåí
æï ìïòíüåîåìë ìïêòàõåþò ãïíòõòäåì. êëíêóîìèï ãïèëïâäòíï ïè ìôåîëì ûäòåîò æï ìóìüò èõïîååþò æï
æïòìïõï èòìò ãïíâòàïîåþòì ãçåþò.
îëæïè õòæåøåäò: WorldSkills
Georgia-è áïîàâåä ïõïäãïçîæåþì
ìïêóàïîò øåìïûäåþäëþåþòì ãïèëâäåíòì æï ìïåîàïøëîòìë æëíåçå ùïîèë÷åíòì óíòêïäóîò ìïøóïäåþï èòìúï. åì æòæò ùïîèïüåþïï
ìïáïîàâåäëìàâòì.
ìåîãë êïîïêëçëâò: ìïáïîàâåäëøò ïõïäò àïëþï æïòíüåîåìåþóäòï òíüåîíåü üåáíëäëãòåþòà.
êëíêóîìøò þåâîèï íòÿòåîèï, óêâå
ãïèëúæòäèï ðîëôåìòëíïäèï âåþæòçïòíåîèï èòòéë èëíïùòäåëþï.
ïèòüëè, ûïäòïí ìïòíüåîåìë òñë
êëíêóîìòì ÷ïüïîåþï. ìïòíüåîåìë
òñë òèòì ãïãåþïú, àó îïèæåíïæ øå-

åìïþïèåþëæï èëíïùòäååþòì úëæíï
ìïåîàïøëîòìë ìüïíæïîüåþì.
êëíêóîìòì øåæåãåþòà ãïëúåþóäåþò æïâî÷òà. êëíêóîìïíüåþòì íïèóøåâîåþòì øåôïìåþòìïì ãïòîêâï,
îëè ëî èëíïùòäåì úëæíòì åîàíïòîò æëíå æï êâïäòôòêïúòï ïéèëï÷íæï, ïèòüëè ðòîâåäò ïæãòäò ëîèï
êëíêóîìïíüèï ãïòíïùòäï.
óêâå æïâòùñåà ìïåîàïøëîòìë
êëíêóîìòìàâòì èëèçïæåþï. èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ìïåîàïøëîòìë êëíêóîìøò ðòîâåäïæ âèëíïùòäåëþà,
ãïèïîöâåþòì æòæò òèåæò ãâïáâì!
åâãåíò èëîëçëâò (øðì „åäòüï
þóîöòì“ øåèæóéåþåäò): ûïäòïí
þåæíòåîò âïî ãïèïîöâåþòà. èòíæï
èïæäëþï ãïæïâóõïæë WorldSkills
Georgia-ì ìïáïîàâåäëøò ïìåàò èïéïäò æëíòì êëíêóîìòì ÷ïüïîåþòìàâòì æï øðì „åäòüï þóîöì“, ïè
øåìïíòøíïâ êëíêóîìøò èëíïùòäåëþòì øåìïûäåþäëþòìàâòì. èå ìïáïîàâåäëì ìïõåäòà ãåîèïíòïøò ãïèëâïä æï ñâåäïíïòîïæ âåúæåþò,
îëè ÷âåíò áâåñïíï âïìïõåäë æï ìïóêåàåìëàï õóàåóäøò èëõâæå.
àòíïàòí òëîæïíòøâòäò (ìïçëãïæëåþîòâò êëäåöòì „òêïîëìò“ III
êóîìòì ìüóæåíüò, èçïîåóäò): ïéôîàëâïíåþóäò æïâî÷ò WorldSkills
Georgia-ì êëíêóîìòà. åèëúòåþòà
ìïâìå æï þåæíòåîò âïî ãïèïîöâåþòà. ìïåîàïøëîòìë êëíêóîìòì ùòí
æòæ ðïìóõòìèãåþäëþïì âãîûíëþ æï
âòèåæëâíåþ, îëè äïòðúòãøò ìïáïîàâåäëì ìïàïíïæëæ ùïîèëâï÷åí.
ãòëîãò æïî÷òïøâòäò, âåþæòçïòíåîò (ìüó-ì òíôëîèïüòêòìï æï èïîàâòì ìòìüåèåþòì ôïêóäüåüòì IV
êóîìòì ìüóæåíüò): WorldSkills
Georgia-ì êëíêóîìò ÷åèàâòì ìïêóàïîò øåìïûäåþäëþåþòì ãïèëúæòì òæåïäóîò ãçï ïéèë÷íæï. åì êëíêóîìò

òûäåâï ãïíìïêóàîåþóä ìüòèóäì,
îëèåäòú õåäì óùñëþì ðîëôåìòóäò
óíïîåþòì ãïíâòàïîåþïì. îïú øååõåþï
WorldSkills International-øò èëíïùòäåëþïì, ùïîèïüåþòì òèåæò èïáâì.
ó÷ï éâòíòïøâòäò (ìïçëãïæëåþîòâò êëäåöòì „IT ïêïæåèòï“ êóîìæïèàïâîåþóäò, àìó-ì çóìü æï ìïþóíåþòìèåüñâåäë èåúíòåîåþïàï
ôïêóäüåüåþòì
ìüóæåíüò):
WorldSkills Georgia-ì åîëâíóäèï
êëíêóîìèï óïèîïâ íòÿòåî ïæïèòïíì
èëóñïîï àïâò. èïìøò èëíïùòäåëþïú
êò æòæò ðïüòâò òñë íåþòìèòåîò êëíêóîìïíüòìàâòì. øåöòþîèï óæòæåìò
ãïèëúæòäåþï øåèèïüï îëãëîú
ðîëôåìòóä, òìå ðòîëâíóä ãïíâòàïîåþïøò, îòìàâòìïú æòæ èïæäëþïì âóõæò ñâåäï ïæïèòïíì, îëèåäèïú ìïáïîàâåäëøò ïìåàò èïéïäò
æëíòì êëíêóîìòì ÷ïüïîåþï óçîóíâåäñë. àïíïæãëèòìàâòì ãïíìïêóàîåþóäò èïæäëþï èòíæï ãïæïâóõïæë ãïíïàäåþòì èïîàâòì ìïòíôëîèïúòë ìòìüåèòì àïíïèøîëèäåþì.
èïæäëþï èëíïùòäååþì öïíìïéò êëíêóîåíúòòìàâòì æï åáìðåîüåþì —
ëþòåáüóîò øåôïìåþåþòìïàâòì.
òèåæò èïáâì, îëè ùïîèïüåþòà ãïâòâäò èëìïèçïæåþåä åüïðåþì
WorldSkills International-òìàâòì æï
÷åèò èõïîæïèÿåîåþòìï æï èïìùïâäåþäåþòì òèåæåþòì ãïèïîàäåþïì
øåâûäåþ. ïìåâå æòæò òèåæò èïáâì,
îëè ãïíïàäåþòì õïîòìõòì ãïíâòàïîåþòì åîëâíóäò úåíüîò ïáüòóîïæ ãïïãîûåäåþì èëèïâïäøò
WorldSkills International-àïí àïíïèøîëèäëþïì æï áïîàâåä ïõïäãïçîæåþì èëèïâïäøòú åáíåþïà ïè
óíòêïäóî êëíêóîìøò èëíï ùòäåëþòì øåìïûäåþäëþï.
ÍÒÍË ØÏÍÒÛÅ

òíôëîèïúòï
***
æéåì, ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì èòíòìüîò ãòëîãò èïîãâåäïøâòäò àòïíåàòì èóíòúòðïäòüåüòì ìëôäåþòì àëäåíöòì, èåäòïìõåâòìï æï ÷åêóîïïíàãëîòì òè èëìùïâäååþì øåõâæï, îëèäåþòú ìëôåä õåâìóîàìëôäòì ìïöïîë
ìêëäïøò ìùïâäëþåí æï ñëâåäæéå 10-20 êòäëèåüîòì ãïâäï
ôåõòà óõæåþïà.
àòïíåàåäèï èëìùïâäååþèï ðòîïæïæ èòíòìüîòìãïí øåòüñâåì, îëè 2013 ùäòì èïîüòæïí èïà æï îïèæåíòèå èïìùïâäåþåäì
ïâüëþóìò èëåèìïõóîåþï æï ïéïî èëóùåâà ìïêèïëæ ìïõòôïàë
ãçòì ôåõòà ãïâäï. ðîëþäåèï ïáïèæåú ãïæïòÿîåþëæï, îëè ïîï
àòïíåàòì îåìóîìúåíüîòì õåäèûéâïíåäòì ãóäãîòäëþï. èïí
æîëóäïæ ïî èëïùëæï ìïèòíòìüîëì òíôëîèïúòï ïâüëþóìòì
ìïÿòîëåþòì àïëþïçå.
ìêëäïøò ãïíìïêóàîåþòà øëîò èïíûòäòæïí ìëôåä ÷åêóîïïíàãëîåäò îïèæåíòèå èëìùïâäå æïæòì. èïàò ìëôåäò 10 êòäëèåüîòàïï æïøëîåþóäò õåâìóîàìëôäòæïí æï, ñâåäïçå
êïîã øåèàõâåâïøò, èëìùïâäååþò èåëîå ãïêâåàòäòìàâòì ïõåîõåþåí ìêëäïøò èòìâäïì. èïîüòæïí åì ðîëþäåèï àòïíåàòì 30
ìëôäòìïàâòì ïéïî òïîìåþåþì. îëãëîú èëìïõäåëþï èòò÷íåâì,
ìêëäòì õåäèòìïùâæëèëþï ìëôäåþòæïí ïõïäãïçîæåþòì ãïæòíåþòì ðîëþäåèïìïú ãïæïÿîòì. èøëþäåþò ïéïî òáíåþòïí òûóäåþóäíò, øâòäåþò æåæïáïäïáòì ïí îïòëíóäò úåíüîåþòì ìêëäåþøò ãïæïòñâïíëí.

ãòëîãò èïîãâåäïøâòäò æéåì ãäæïíòì 69-å ìïöïîë ìêëäïìïú åùâòï, ìïæïú òè 40-èæå ìëúòïäóîïæ æïóúâåä èëìùïâäåì
øåõâæï, îëèäåþòú 2013 ùäòì òïíâîòæïí ìïìêëäë ïâüëþóìòà
ñëâåäæéòóîïæ ìïîãåþäëþåí.
èëìùïâäååþò ìêëäòæïí 6 êòäëèåüîòà æïøëîåþóä æïìïõäåþï „ãòëîãòùèòíæïøò“ úõëâîëþåí. æïìïõäåþïøò ìïçëãïæëåþîòâò üîïíìðëîüò òøâòïàïæ èëûîïëþì, ïî ïîìåþëþì ëôòúòïäóîò ìïüîïíìðëîüë õïçò, ïâïîòóäòï ãçï, îòì ãïèëú èëìùïâäååþì ôåõòà óõæåþëæïà ïè èëíïêâåàòì ãïâäï. æéåì åì
ðîëþäåèï óêâå ãïæïÿîòäòï. èëìùïâäååþò æïàáèóäò ïæãòäåþòæïí ìêëäïèæå æï ìêëäòæïí óêïí ìïìêëäë ïâüëþóìòà
óìïôîàõëà ãïæïïæãòäæåþòïí.
ìïèòíòìüîëì òíòúòïüòâòà, 2013 ùäòì òïíâïîøò ïõïäò ðîëåáüò „ìêëäåþòì õåäèòìïùâæëèëþï“ ïèëáèåææï. ðîëãîïèïøò
190 ìïöïîë ìêëäïï ÷ïîàóäò æï 9000-çå èåüò èëìùïâäåï ìïìêëäë ïâüëþóìòà óçîóíâåäñëôòäò. ìêëäåþòì ìïüîïíìðëîüë èëèìïõóîåþïì üåíæåîøò ãïèïîöâåþóäò êëèðïíòåþò óçîóíâåäñëôåí. 6 èïîüòæïí ðîëåáüøò æïèïüåþòà êòæåâ 140
ìêëäï ÷ïåîàâåþï æï ìóä 16000 èëìùïâäòì üîïíìðëîüòîåþï
ãïíõëîúòåäæåþï.

***
èëçïîæàï øëîòì ÿïæîïêòì ðëðóäïîòçïúòòì èòçíòà, ìïáïîàâåäëì ìêëäåþøò êëèðòóüåîóäò ðîëãîïèï — KCFE æïòíåîãåþï. àþòäòìòì ðòîâåä åáìðåîòèåíüóä ìêëäïøò ðîëãîï-

èòì ðîåçåíüïúòï æï ìï÷âåíåþåäò ãïêâåàòäò àïâïæ ïâüëîèï,
èìëôäòëì àåîàèåüãçòì ÷åèðòëíèï ÿïæîïêøò ãïîò êïìðïîëâèï
÷ïïüïîï.
ìïáïîàâåäë ðòîâåäò áâåñïíïï èìëôäòëøò, ìïæïú ÿïæîïêòì
ìùïâäåþòì ïõïäò èåàëæò æïòíåîãåþï. ïõïäò ðîëãîïèï, óïõäëåì èëèïâïäøò, ìïáïîàâåäëì èïìøüïþòà, 100 ìïðòäëüå ìêëäïøò ïèëáèåææåþï æï, ÿïæîïêòì ðëðóäïîòçïúòòì ãïîæï, ìùïâäåþòì õïîòìõòì ãïóèöëþåìåþïìïú øåóùñëþì õåäì. îëãëîú æòæëìüïüò ãïíèïîüïâì, ÿïæîïêò ïîòì ïîï ìðëîüòì ìïõåëþï, ïîïèåæ ãïíïàäåþòì ìòìüåèòì ãïóèöëþåìåþòì ïõïäò æï òïôò ìïøóïäåþï, èëçïîæåþøò òíüåäåáüóïäóîò ïçîëâíåþòìï æï äëãòêòì ãïíâòàïîåþïì åèìïõóîåþï.
ðòîæïðòîò ÷ïîàâòì îåýòèøò ãïîò êïìðïîëâèï áóàïòìòìï æï
ôëàòì ìïöïîë ìêëäòì èëìùïâäååþìïú ÷ïóüïîï ãïêâåàòäò.
ðîëãîïèï ÿïæîïêòì ìùïâäåþòì þåâî òíëâïúòóî èåàëæì èëòúïâì.
àïâïæ ïêåàåþì ñâåäï, èïà øëîòì îåãòëíåþòæïí ÷ïîàóäò èëàïèïøååþòì, øåôïìåþïì, îïú åäåáüîëíóä æïôïçå àïèïøòì æïìîóäåþòìàïíïâå ãïèëòìïõåþï. üåäåõòæò ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï
æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëì ãïíïàäåþòì èïîàâòì ìïòíôëîèïúòë ìòìüåèòì àïíïèøîëèåäàï æïõèïîåþòà ãïíõëîúòåäæï.
ðîåçåíüïúòïì ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì
èòíòìüîòì èëïæãòäå æïâòà çóîïþòøâòäò, ìðëîüòìï æï ïõïäãïçîæëþòì ìïáèåàï èòíòìüîòì ðòîâåäò èëïæãòäå çóîïþ ïçèïòôïîïøâòäò æï ìïáïîàâåäëì ÿïæîïêòì ôåæåîïúòòì ðîåçòæåíüò ãòëîãò ãòëîãïûå æïåìùîíåí.

21-27 àåþåîâïäò 2013
åîàòïíò åîëâíóäò ãïèëúæåþò - 2013

èïàåèïüòêï

ÎËÃËÎ ÈËÂÅÈÇÏÆËÀ 2013 ÙÄÒÌ ÅÎÀÒÏÍÒ ÅÎËÂÍÓÄÒ ÃÏÈËÚÆÅÞÒÌÏÀÂÒÌ
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

N

საკითხთა ჩამონათვალი

12

რამდენიმე რიცხვის
არითმეტიკული საშუალო.

13

ხარისხი ნატურალური და მთელი
მაჩვენებლით.

2013 წლის საგამოცდო პროგრამა მათემატიკაში

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

14 ერთწევრი და მრავალწევრი.

მრავალწევრების შეკრება, გამოკლება და გამრავლება.

შემოკლებული გამრავლების
15
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.

17 რაციონალური გამოსახულება.

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

21 რიცხვის ლოგარითმი.

ნამრავლის, შეფარდებისა და ხარისხის ლოგარითმი.
ლოგარითმში ფუძის შეცვლის ფორმულა.

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.

მოთხოვნები და დაზუსტება

22

23

მართკუთხა კოორდინატთა
სისტემა სიბრტყესა და სივრცეში.

ფუნქცია. ფუნქციის გრაფიკი.
ფუნქციათა კომპოზიცია.

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

ალგებრა

კავშირი კუთხის რადიანულ და გრადუსულ ზომებს
შორის.
სინუსის, კოსინუსის და ტანგენსის: მნიშვნელობები

0, π/6, π/4, π/3, π/2, π, 3π/2,
N
1

საკითხთა ჩამონათვალი
სიმრავლეები. ოპერაციები
სიმრავლეებზე.

არგუმენტებისთვის; ნიშნები მეოთხედების მიხედვით;
პერიოდულობა, ლუწობა და კენტობა.

მოთხოვნები და დაზუსტება
სიმრავლეთა თანაკვეთა, გაერთიანება, სიმრავლის
დამატება; ვენის დიაგრამები.

25

ტრიგონომეტრიული ფუნქციები:
სინუსი, კოსინუსი და ტანგენსი.

დაყვანის ფორმულები.

არითმეტიკული მოქმედებები ნატურალურ
რიცხვებზე.
ნატურალური რიცხვები.

რიცხვის დაშლა მარტივ მამრავლებად.

გამყოფი და ჯერადი.

უმცირესი საერთო ჯერადის პოვნა.

ტრიგონომეტრიული ფუნქციების მნიშვნელობების
გამოსათვლელი ფორმულები ორი არგუმენტის ჯამისა
და სხვაობისათვის.

2 მარტივი და შედგენილი რიცხვები. რამდენიმე რიცხვის უდიდესი საერთო გამყოფისა და
2-ზე, 3-ზე, 5-ზე, 9-ზე და 10-ზე გაყოფადობის ნიშნები.
ნაშთიანი გაყოფა.

3 მთელი რიცხვები.
4

რაციონალური რიცხვები.
წილადები და ათწილადები.

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

ირაციონალური რიცხვები.
5
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.

ნატურალური რიცხვების
ათობით პოზიციურ სისტემაში მოცემული რიცხვების
9 წარმოდგენა სხვადასხვა პოზიციურ
ჩაწერა ორობითში და პირიქით.
სისტემაში.

10 პროპორცია.

11 რიცხვის პროცენტი და ნაწილი.

პროპორციის ძირითადი თვისება, პროპორციის
უცნობი წევრის პოვნა, რიცხვის დაყოფა მოცემული
შეფარდებით. პირდაპირპროპორციული და
უკუპროპორციული დამოკიდებულება სიდიდეებს
შორის.
რიცხვის პროცენტისა და ნაწილის პოვნა.
რიცხვის პოვნა მისი პროცენტით ან ნაწილით.
ორი რიცხვის ფარდობის პროცენტული გამოსახვა.

ძირითადი დამოკიდებულებები ერთი და იმავე
არგუმენტის ტრიგონომეტრიულ ფუნქციებს შორის.

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.

ერთუცნობიანი კვადრატული
28
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 სისტემის ამოხსნა, რომელშიც ერთი განტოლება წრფივია,
ხოლო მეორე განტოლების ხარისხი არ აღემატება ორს.

ამოცანები განტოლებისა და
31 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.

4
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35

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

მოთხოვნები და დაზუსტება
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

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.

გეომეტრიული პროგრესია.

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

კომბინატორიკის ელემენტები.

გადანაცვლებათა რიცხვი;
ჯუფდებათა რიცხვი;
წყობათა რიცხვი.

42

43

სახის განტოლებების ამოხსნა.

გეომეტრია

პლანიმეტრია
N

საკითხთა ჩამონათვალი

მოთხოვნები და დაზუსტება

საკითხთა ჩამონათვალი

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.

7

ორი პარალელური წრფის მესამეთი
წრფეთა პარალელობა. ორი წრფის მესამე გადაკვეთისას მიღებული კუთხეების
წრფით გადაკვეთისას მიღებული
თვისებები.
კუთხეები.
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.

სამკუთხედის კერძო სახეები:
მართკუთხა, მახვილკუთხა,
18
ბლაგვკუთხა, ტოლფერდა, ტოლგვერდა
სამკუთხედები.

19 ტოლფერდა სამკუთხედი.

მართკუთხა სამკუთხედების
ტოლობის ნიშნები.
მართკუთხა სამკუთხედში 30o -იანი
კუთხის მოპირდაპირე კათეტის თვისება.

20 მართკუთხა სამკუთხედი.

მოსაზღვრე კუთხეების ჯამი.
ვერტიკალური კუთხეების ტოლობა.

ამოზნექილი მრავალკუთხედის კუთხეების
ჯამი.

(h2=acbc , a2=cac , b2=cbc , ch=ab).
21 პითაგორას თეორემა.
22 თალესის თეორემა.
23 სამკუთხედის შუახაზი.

13 სამკუთხედების ტოლობა.

სამკუთხედების ტოლობის ნიშნები

სამკუთხედების მსგავსების ნიშნები.
24 სამკუთხედების მსგავსება.

მსგავსი სამკუთხედების პერიმეტრებისა და
ფართობების შეფარდება.

25 სინუსების თეორემა.
26 კოსინუსების თეორემა.

პარალელოგრამის დიაგონალების თვისებები
(პარალელოგრამის დიაგონალების გადაკვეთის
წერტილი პარალელოგრამის სიმეტრიის ცენტრია; პარალელოგრამის დიაგონალების სიგრძეების კვადრატების ჯამი მისი გვერდების
სიგრძეების კვადრატების ჯამის ტოლია).

29 რომბი.

რომბის დიაგონალების თვისებები.

30 მართკუთხედი, კვადრატი.

მართკუთხედის დიაგონალების ტოლობა.

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

ტრაპეციის შუახაზის თვისებები.

ტრაპეციის კერძო სახეები:
32 ტოლფერდა ტრაპეცია,
მართკუთხა ტრაპეცია.
33 ტოლფერდა ტრაპეცია.

ტოლფერდა ტრაპეციის თვისებები.

34 ბრტყელი ფიგურის ფართობი.

ბრტყელი ფიგურის ფართობი მისი შემადგენელი ნაწილების ფართობების ჯამის ტოლია;

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

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

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

რკალის გრადუსული და რადიანული ზომა.
რიცხვი π .
წრეწირის და მისი რკალის სიგრძის გამოსათვლელი ფორმულები.

37 ცენტრალური და ჩახაზული კუთხეები.

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

38 წრეწირის მხები და მკვეთი.

სამკუთხედის მედიანების თვისება
(სამკუთხედის სამივე მედიანა ერთ
წერტილში იკვეთება და თითოეული
მათგანი გადაკვეთის წერტილით 2:1
შეფარდებით იყოფა წვეროს მხრიდან).
სამკუთხედის ბისექტრისის თვისება (სამკუთხედის კუთხის ბისექტრისა ამ კუთხის
მოპირდაპირე გვერდს მიმდებარე გვერდების
პროპორციულ მონაკვეთებად ყოფს).

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

14 სამკუთხედის უტოლობა.

17 სამკუთხედის ბისექტრისა.

სამკუთხედის შუახაზის თვისებები.

ქორდის მართობული დიამეტრის თვისება.

12 სამკუთხედის კუთხეები.

16 სამკუთხედის მედიანა.

მართკუთხა სამკუთხედში კუთხეებსა და
გვერდებს შორის ტრიგონომეტრიული
თანაფარდობები.
თანაფარდობები ჰიპოტენუზაზე დაშვებულ
სიმაღლეს, კათეტებს, კათეტების გეგმილებსა
და ჰიპოტენუზას შორის

28 პარალელოგრამი.

სამკუთხედის კუთხეების ჯამი.
სამკუთხედის გარე კუთხის თვისება.

დამოკიდებულებანი სამკუთხედის
გვერდებსა და კუთხეებს შორის.

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

პარალელოგრამის გვერდებისა და
კუთხეების თვისებები.

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

15

მოთხოვნები და დაზუსტება

27 სამკუთხედების ამოხსნა.

1

10 ამოზნექილი მრავალკუთხედი.

N

39

სამკუთხედში ჩახაზული და
სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირები.

წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებული
ორი მხები მონაკვეთის ტოლობა.
ურთიერთგადამკვეთი ქორდების თვისებები.
წრეწირისადმი ერთი წერტილიდან
გავლებული მხებისა და მკვეთის თვისებები.
სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრის
მდებარეობა;
სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის
ცენტრის მდებარეობა.
სამკუთხედში ჩახაზული და სამკუთხედზე
შემოხაზული წრეწირების რადიუსების
გამოთვლა.მაგალითად, ფორმულებით:

21-27 àåþåîâïäò 2013
åîàòïíò åîëâíóäò ãïèëúæåþò - 2013
N

საკითხთა ჩამონათვალი

წესიერი მრავალკუთხედები. წესიერ
40 მრავალკუთხედებში ჩახაზული და
შემოხაზული წრეწირები.

41 წესიერი მრავალკუთხედების ფართობი.

42 წრიული სექტორისა და წრის ფართობი.

მოთხოვნები და დაზუსტება
წესიერი მრავალკუთხედის გვერდსა და
მასში ჩახაზული და შემოხაზული წრეწირის
რადიუსებს შორის დამოკიდებულება
(

საკითხთა ჩამონათვალი

N

მოთხოვნები და დაზუსტება

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

).

წესიერი მრავალკუთხედის ფართობის
გამოსათ- ვლელი ფორმულები მასში
ჩახაზული, მასზე შემოხაზული წრეწირების
რადიუსებისა და მრავალკუთხედის გვერდის
საშუალებით.
წრიული სექტორის და წრის ფართობის
გამოსათვლელი ფორმულები.
ცენტრული სიმეტრია. სიმეტრიის ცენტრი.
ფიგურის სიმეტრიულობა წერტილის
მიმართ.

43 გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე. ღერძული სიმეტრია. სიმეტრიის ღერძი.
ფიგურის სიმეტრიულობა ღერძის მიმართ.

23 ვექტორები სიბრტყესა და სივრცეში.

მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა
საკითხთა ჩამონათვალი

N

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

სტერეომეტრია

1

საკითხთა ჩამონათვალი

მოთხოვნები და დაზუსტება

წერტილი, წრფე და სიბრტყე სივრცეში.
ურთიერთგადამკვეთი, პარალელური და
აცდენილი წრფეები. წრფეთა პარალელობის
ნიშანი.

2

წრფეთა ურთიერთგანლაგება სივრცეში.

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.

ორწახნაგა კუთხე. ორწახნაგა კუთხის
ზომა.

12

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

3

ალბათობის თეორიის ელემენტები.

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

P (A)=1P(A) ;

10 კუთხე წრფესა და სიბრტყეს შორის.
11

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

ზომის ერთეულები
საკითხთა ჩამონათვალი

N
1

2

მოთხოვნები და დაზუსტება
მილიმეტრი (მმ), სანტიმეტრი (სმ),
დეციმეტრი (დმ), მეტრი (მ), კილომეტრი კმ).
კავშირი სიგრძის ერთეულებს შორის.

სიგრძის ერთეულები.

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

ფართობის ერთეულები.

კავშირი ფართობის ერთეულებს შორის.

პრიზმა და მისი ელემენტები (ფუძე,
13 გვერდითი წახნაგი, გვერდითი წიბო,
სიმაღლე, დიაგონალი).
პრიზმის კერძო სახეები (მართი პრიზმა,
წესიერი პრიზმა, მართი
14 პარალელეპიპედი, მართკუთხა
პარალელეპიპედი, კუბი).მართი
პრიზმის დიაგონალური კვეთა.

3

მოცულობის ერთეულები.

4

მასის ერთეულები.

კუბური მილიმეტრი (მმ3), კუბური
სანტიმეტრი (სმ3), კუბური დეციმეტრი
(დმ3), ლიტრი (ლ), კუბური მეტრი (მ3).
კავშირი მოცულობის ერთეულებს შორის.
გრამი (გ), კილოგრამი (კგ), ცენტნერი (ც),
ტონა (ტ).
კავშირი მასის ერთეულებს შორის.

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

5

დროის ერთეულები.

6

სიჩქარის ერთეულები.

წამი (წმ), წუთი (წთ), საათი (სთ).
კავშირი დროის ერთეულებს შორის
მეტრი წამში (მ/წმ), მეტრი წუთში (მ/წთ),
კილომეტრი საათში (კმ/სთ).
კავშირი სიჩქარის ერთეულებს შორის.

16 წესიერი პირამიდა. აპოთემა.
ცილინდრი და მისი ელემენტები
(რადიუსი, მსახველი, ფუძეები,
17
სიმაღლე, ცილინდრის
ღერძი).ცილინდრის ღერძული კვეთა.

საგამოცდო დავალებების ნიმუშები
ამოცანა 1

კონუსი და მისი ელემენტები (წვერო,
18 ფუძე, მსახველი, სიმაღლე). კონუსის
ღერძულიკვეთა.
19

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

20

ბირთვის მხები სიბრტყე. ბირთვის კვეთა
სიბრტყით.

სხეულის მოცულობა და ზედაპირის
ფართობი.

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
სხეულის მოცულობა მისი შემადგენელი
ნაწილების მოცულობათა ჯამის ტოლია;

21

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

პარალელური გადატანა. ჰომოთეტია.
მობრუნება წერტილის გარშემო.

N

ამ ფიგურების აღდგენა მათი შლილების
საშუალებით.

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

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

6
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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?
ბ) 30O
გ) 45O
დ) 60O
ა) 22,5O

ამოცანა 6

1 ქულა

ამოცანა 16

1 ქულა

ქვემოთ ჩამოთვლილი უტოლობებიდან რომელია მცდარი, 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

ამოცანა 24

1 ქულა
g

g

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 პარალელური 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

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.
ბ) 6
გ) 7
დ) √41
ა) √30

ამოცანა 7

1 ქულა

იპოვეთ უდიდესი ნატურალური რიცხვი, რომელიც ნაკ3
ლებია √52 -ზე.
ბ) 3
გ) 4
დ) 5
ა) 2

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)

BAC= OEC.
ბ) (6; 6)
ა) (3; 6)

1 ქულა

გ) (6; 8)

დ) (6; 9)

ამოცანა 18

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?
ბ) 0,28

ა) 0,58

გ) 0,5

დ) 0,7

ამოცანა 19

1 ქულა

ბ) y=x2+x+5 გ) y=logx

დ) y =|x|3

ამოცანა 20

1 ქულა

ხოლო მათ შორის კუთხე 30O-ს უდრის. იპოვეთ პარალელოგრამის დიდი გვერდის სიგრძე.

ა) o

ბ) {1; 0; 5}

გ) {3; 1; 0; 2; 5; 9}

დ) {10;  3; 1; 0; 2; 5; 9; 11}

1 ქულა

იპოვეთ k , თუ კვადრატული სამწევრი x2+kx+5 იშლება
ნამრავლად (x +1)(x + c), სადაც k და c უცნობი რიცხვებია.
ბ) 5
გ) 6
დ) 2
ა) 0

ა) √61

ბ) √31

გ)

დ)

30 3

ამოცანა 21

1 ქულა

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 ღირებულება 20 თეთრია?
ა) 8 ლარი
ბ) 8 ლარი და 80 თეთრი
გ) 9 ლარი
დ) 9 ლარი და 60 თეთრი

ამოცანა 13

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

ამოცანა 29

დ) 51

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

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

1 ქულა

1 ქულა

a პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის ექნება
განტოლებებს

და

ამონახსნთა

ტოლი

გ) 9

ნატურალურ a რიცხვს მარჯვნიდან მიუწერეს ციფრი 2.
იპოვეთ მიღებული რიცხვი.
გ) a+2
დ) 10a+2
ა) (a+2)/10 ბ) 10a2

2

ბ) 9π√3 სმ2
დ) 24π√3 სმ2

ამოცანა 32
სურათზე დაყრდნობით დაადგინეთ, ქვემოთ ჩამოთვლილი უტოლობებიდან რომლის ამონახსნთა სიმრავლეა გამოსახული Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე დაშტრიხული არის
სახით.
ა) 7y3x≤21

ბ) 7y3x≥21

გ) 3y7x≤21

დ) 3y 7x≥21

1 ქულა

დ) 9

1 ქულა

ა) 18π√2 სმ2

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 23
ბ) 3

სიგრძე 3 სმ-ის ტოლია.

ამოცანა 31

1 ქულა

ამოცანა 14

კონუსის ფუძის ცენტრიდან მსახველზე დაშვებული OC
მართობი მსახველს შუაზე ყოფს. იპოვეთ ამ კონუსის
გვერდითი ზედაპირის F ფართობი, თუ OC მონაკვეთის

გ) 24π√2 სმ

რამდენჯერ მეტია ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის
ფართობი ამავე ცილინდრის ღერძული კვეთის ფართობზე?
ბ) 2 -ჯერ
გ)1/π- ჯერ
დ) π-ჯერ
ა) 4 -ჯერ

ამოცანა 15

, თუ log10a=2 და log10b=3?

1 ქულა

პარალელოგრამის დიაგონალების სიგრძეებია 6 და 12.
ერთ-ერთი დიაგონალი შუაზე ყოფს პარალელოგრამის
კუთხეს. იპოვეთ ამ პარალელოგრამის პერიმეტრი.
ბ) 12√5
გ) 36
დ) 16√2
ა) 24√3

სიმრავლეები?
ა) 3

ქულა

რას უდრის log10

1 ქულა

პარალელოგრამის დიაგონალები 10-ის და 12-ის ტოლია,

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

ამოცანა 26

ზე და

ა) y=x3

ამოცანა 9

ამოცანა 11

კოორდინატები, თუ E წერტილი მდებარეობს BC მონაკვეთ-

ქვემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომელია ლუწი
ფუნქცია?

d

ამოცანა 10

სურათზე გამოსახულია მართკუთხა კოორდინატთა
სისტემა. სურათზე დაყრდნობით იპოვეთ B წერტილის

გ) a და b წრფეები M სიბრტყეზე მდებარე წერტილში
გადაიკვეთება
დ) a და b წრფეები N სიბრტყეზე მდებარე წერტილში
გადაიკვეთება

ამოხსენით უტოლობა

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

ა) (16/5;+∞)

ბ) (3; 16/5)

იპოვეთ y=kx+b განტოლების k და b პარამეტრების
მნიშვნელობები, თუ ცნობილია, რომ ამ განტოლებით
განსაზღვრული წრფე Oxy მართკუთხა საკოორდინატო

გ) (∞;3)

დ) (∞;3)∪(16/5;+∞)

სისტემის ღერძებს გადაკვეთს (5; 0) და (0; 3) წერტილებში.
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ამოცანა 35

3 ქულა

ამოცანა 32

2 ქულა

ამოხსნა

ამოხსენით კვადრატული უტოლობა

x211x+4<0.
ამოხსნა

x211x+4=0 .
D=1214•4=105

ამიტომ
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

x211x+4<0

კვადრატული

უტოლობის

ამონახსნთა სიმრავლეა

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

პასუხი:

ცენტრიდან კვადრატის DE გვერდამდე ტოლია a/2. ამიტომ

ამოხსნის ეტაპები
ა) გამოთვალა დისკრიმინანტი: D=105;
ბ) პასუხი.
შეფასების სქემა
1 ქულა - ა.
2 ქულა - ა, ბ.

ამოცანა 33

საიდანაც

გამოვთვალოთ წესიერი

ექვსკუთხედის ფართობი გვერდის დახმარებით:

2 ქულა

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

ამოხსნა 1

პასუხი:

.

ამოსხნის ეტაპები
ა) გამოსახა PR მონაკვეთის სიგრძე ექვსკუთხედის გვერდის სიგრძის საშუალებით, ან დაწერა წესიერი ექვსკუთხედის გვერდის
საშუალებით მისი ფართობის გამოსათვლელი ფორმულა;
ბ) გამოთვალა ექვსკუთხედის გვერდის სიგრძე;
გ) პასუხი.
1 ქულა - ა.

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 გამარტივების შედეგად ვღებულობთ 3x=51 ⇒ x=17 .
პასუხი: 17

წრეწირის O ცენტრი მართკუთხედის დიაგონალების
გადაკვეთის წერტილზე მდებარეობს, ამიტომ AC=2r=12 სმ
(r - წრეწირის რადიუსია).
თუ AB=r=6, მაშინ
პასუხი:

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 სამBAO=60O ან
კუთხედი ტოლგვერდაა(მაგ. მიუთითა
O
BCA=30 );
ბ) პასუხი.

შეფასების სქემა

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.

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

1 ქულა: ა.
2 ქულა: ა, ბ.

შეფასების სქემა

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

სმ

1 ქულა: ა.
2 ქულა: ა, ბ.

შეფასების სქემა

2 ქულა - ბ.

ვთქვათ, ამ მოცემული სამი რიცხვის მედიანაა x. მაშინ უმცირესი მონაცემია x5, ხოლო უდიდესი მონაცემია x+9. რადგან

3 ქულა

საშუალო

-ის ტოლია, ამიტომ საშუალოსა

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 დასაშ-

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 კვადრატული განტოლების (ან მისი ტოლფასი კვადრატული
განტოლების) დაწერა;
გ) x1=24√5; x2=2+4√5
ფესვების პოვნა;
დ) პასუხი.

ამოხსნის ეტაპები

ა) საჭირო ცვლადების (მაგ. x, y) შემოტანა და მათ შორის
რაიმე კავშირის დამყარება (მაგ. x+y=28 ტოლობის ან გამოსახულებების: 28  x ან 2x და 5y დაწერა) ან ერთი ცვლადის
შემცველი განტოლების შედგენა (მაგ. 2x+5(28x)=89 ან
5y+2(28y)=89);
ბ) პასუხი.

ხოლო QR მანძილი კვადრატის

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.

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

შეფასების სქემა

8
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4 ქულა

პასუხები

ამიტომ
ამოვხსნათ განტოლებათა სისტემა

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

ამოხსნა

და
ამოცანის პირობებს აკმაყოფილებს მხოლოდ პირველი
ამონახსნი.
პასუხი:

კმ/სთ,

კმ/სთ.

ამოხსნის ეტაპები

ა) საჭირო უცნობების შემოტანა და მათი დამაკავშირებელი
რაიმე განტოლების შედგენა
)

(მაგ.

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

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

ხოლო

შეფასების სქემა

ამოცანა 40

4 ქულა

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

უტოლობათა

სისტემის

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

ამოხსნა

ამოხსნის ეტაპები
ა) ააგო წესიერი სამკუთხა პირამიდის ნახაზი და მიუთითა
საძიებელი AO სიმაღლე;
ბ) გამოთვალა AB (ან AB

2)

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

სისტემის ამონახსენთა სიმრავლე წარმოადგენს მართკუთხედს, რომლის გვერდებია a+5 და 2a. აღნიშნული მართკუთხედის ფართობია

S(a)=(a+5)(2a)=a23a+10.

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 მოტოციკლისტი y კმ-ს გადის. მაშინ ყოველ წუთში ველოსიპედისტი
მეტრს გაივლის.

მეტრს, ხოლო მოტოციკლისტი
ამოცანის პირობის თანახმად

y

52 კმ-ს გავლას ველოსიპედისტი
საათს ანდომებს.

x
საათს, ხოლო
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ა
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გ
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ა
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17

32

6√3 ìè

34

k=(3/5); b=3

35

12(3+2√3)

36

4/3

37

4√52

აღნიშნული კვადრატული სამწევრი უდიდეს მნიშვნელობას
38

პასუხი:

ამოცანა 39

მოტოციკლისტი

Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში უკანასკნელი

აღწევს, როცა

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

გ

33

ან დაწერა

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

1

კმ/სთ,

39

კმ/სთ.

ამოხსნის ეტაპები

ა) სისტემის ერთ-ერთი უტოლობის ამოხსნა
40

(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

ფორმულის დაწერა

გამოსათვლელი

,
ან აღნიშვნა, რომ მოცემული პერიმეტრის მართკუთხედებს
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.

smax
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

21-27 àåþåîâïäò 2013
êëíêóîìò

„ðòàïãëîïì àïìò — 2013“
æïóìùîåþåäò II üóîòì ïèëúïíåþò

ìêëäòì åîà-îàò èàïâïîò ïèëúïíïï þïâøâåþøò ìùïâäòìïæèò êåàòäìòíæòìòåîò æïèëêòæåþóäåþòì ôëîèòîåþï, îïú îëãëîú ãïêâåàòäåþçå ìïìùïâäë ðîëúåìòì æïõâåùòà, ïìåâå
êäïìãïîåøå èóøïëþòëìïì ñïäòþæåþï.
ìêëäòì êäïìãïîåøå èóøïëþòì ûòîòàïæ ôëîèïì èïàåèïüòêóîò ùîååþò ùïîèëïæãåíì,
îëèäåþòú èëìùïâäåàï èïàåèïüòêóîò àâïäàïõåæâòì ïîåïäòì ãïôïîàëåþïì, øåèëáèåæåþòàò íòÿòì ãïíâòàïîåþïì, æïèëóêòæåþäïæ êâäåâï-ûòåþòì óíïîòì øåûåíïìï æï ñëâåäòâå ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, øåèëáèåæåþòàò øîëèòà æïòíüåîåìåþïì æï èåúíòåîóäò êâäåâòì ÷âåâåþòì
÷ïèëñïäòþåþïì óùñëþì õåäì. ïè ìïáèåøò ìêëäòì æòæïæ åõèïîåþï èïàåèïüòêóîò ìïéïèëåþò,
âòáüëîòíåþò, ïìåâå ìêëäòì ãïîåà ëäòèðòïæåþò, èïàåèïüòêóîò ÿòæòäåþò, çëãòåîàò ìïãïíèïíïàäåþäë æïùåìåþóäåþòì èòåî ãïèëúõïæåþóäò êëíêóîìåþò æï ìõâï éëíòìûòåþåþò.
åîà-åîàò ïìåàò éëíòìûòåþïï „ðòàïãëîïì àïìòì“ ñëâåäùäòóîò èïàåèïüòêóîò éòï
üóîíòîò íòÿòåî þïâøâàïàâòì, îëèåäòú æïïîìæï ïîïìïèåùïîèåë ìïçëãïæëåþï ðòàïãëîïì èòåî, 2001 ùåäì. ìïçëãïæëåþòì àïâèöæëèïîåï çóîïþ ïéæãëèåäïøâòäò (2001-2007
ùäåþøò àþòäòìòì èïàåèïüòêòì ìùïâäåþòìï æï èåàëæòêòì äïþëîïüëîòòì ãïèãå; 2007
ùäòæïí æéåèæå øðì ìïáïîàâåäëì ðåæïãëãàï êâïäòôòêïúòòì ïèïéäåþòìï æï ãïæïèçïæåþòì úåíüîïäóîò òíìüòüóüòì èïàåèïüòêòì èòèïîàóäåþòì õåäèûéâïíåäò, ïìëúòîåþóäò
ðîëôåìëîò. èêòàõâåäòìïàâòì úíëþòäòï, îëãëîú ïîïåîàò æïèõèïîå êäïìãïîåøå ìïõåäèûéâïíåäëì ïâüëîò.
îëãëîú ïéâíòøíåà, ñëâåäùäòóîò èïàåèïüòêóîò üóîíòîò „ðòàïãëîïì àïìò“ øåæãåþï 2 æïóìùîåþåäò æï 1 æïìùîåþóäò (æïìêâíòàò) üóîòìïãïí.
ãïèïîöâåþóäåþò ìï÷óáîæåþòïí ùòãíåþòàï æï ôïìòïíò ìï÷óáîåþòà.
II æïóìùîåþåä üóîøò æïøâåþóäíò ïîòïíò òìòíò, âòíú I üóîøò èòòéë èëíïùòäåëþï.
àó ãìóîà üóîíòîøò II üóîøò èëíïùòäåëþï, óíæï ïèëõìíïà áâåèëà èòàòàåþóäò àáâåíò
êäïìòì ïèëúïíåþò, ìïàïíïæë èìöåäëþòàï æï æïìïþóàåþòà ãïïôëîèëà óöîåþòïí îâåóäøò,
àòàëåóä ïèëõìíòä ïèëúïíïì æïóàèåà îâåóäòì åîàò ôóîúåäò, ïíó îâåóäòì 2 ãâåîæò.
øåèæåã üóîøò ãïìâäòìïàâòì ïóúòäåþåäòï, æïïãîëâëà áóäïàï îïëæåíëþòì èïáìòèóèòì 90% èïòíú. îâåóäòì ãïîå êïíçå æïïùåîåà
„ÐÒÀÏÃËÎÏÌ ÀÏÌÒ — 2013“ ÆÏÓÌÙÎÅÞÅÄÒ II ÜÓÎÒ
ãâïîò ìïõåäò ———————————————————————————————————————————————————

åîàò óöîï æï íïõ.1-çå ãïèëìïõóäò ôòãóîòì åîàò óöîï üëäòï).
7-2-3. èëúåèóäòï ùîå AB æòïèåüîòà æï ïè ùîòì ãïîåà èæåþïîå M ùåîüòäò. èõëäëæ
ìïõïçïâòì ãïèëñåíåþòà æïóøâòà M ùåîüòäòæïí èïîàëþò AB ùîôòìïæèò.
7-2-4. ïâïãëà ìïèêóàõåæò èòìò ìïèò èåæòïíòà.
7-2-5. øåòûäåþï àó ïîï, îëè 200-íòøíï îòúõâò, îëèåäòú ÷ïùåîòäòï 100 úïäò 1-òïíòàï
æï 100 úïäò 2-òïíòà òñëì ìîóäò êâïæîïüò?

VIII ÊÄÏÌÒ (ÆÏÓÌÙÎÅÞÅÄÒ) II ÜÓÎÒ
8-2-1. òðëâåà ñâåäï ùñâòä-ùñâòäïæ ãïíìõâïâåþóäò íïüóîïäóîò îòúõâåþò, îëèåäàïãïí íåþòìèòåîò ëîòì öïèò óíïøàëæ òñëôï èåìïèåçå.
8-2-2. ìòþîüñåçå èëúåèóäòï ùåîüòäåþò A, B, C æï ìïèò êóàõå ∠H, ∠K æï ∠M. àòàëåóäò êóàõòì ìòæòæå íïêäåþòï 180O-çå, õëäë èïàò öïèò üëäòï 360O-òì. ïâïãëà èõëäëæ ìïõïçïâòìï æï üîïíìðëîüòîòì ãïèëñåíåþòà òìåàò O ùåîüòäò, îëèäòìàâòìïú
^

^

^

^

^

^

∠AOB=∠H, ∠BOC=∠K, ∠COA=∠M (üîïíìðëîüòîòì èåøâåëþòà øåìïûäåþåäòï èëúåèóä
ìõòâçå, èëúåèóä íïõåâïîìòþîüñåøò èëúåèóäò êóàõòì üëäò êóàõòì ãïæïæåþï).
8-2-3. ìòþîüñåçå èëúåèóäòï n>3 ùåîüòäò, îëèåäàïãïí ïîú åîàò ìïèò ïî èæåþïîåëþì åîà ùîôåçå. ñëâåäàâòì èëòûåþíåþï àó ïîï òìåàò ùîåùòîò, îëèåäòú ãïæòì èëúåèóäò ùåîüòäåþòæïí ïîïíïêäåþ ìïè ùåîüòäçå æï îëèäòì øòãíòàïú ïî èæåþïîåëþì ïîú åîàò ùåîüòäò èëúåèóäò n ùåîüòäòæïí?
8-2-4. æïïèüêòúåà, îëè ùòäïæò

— óêâåúòï.

8-2-5. èëúåèóäòï 51 ãïíìõâïâåþóäò îòúõâò, îëèåäàïãïí àòàëåóäò ïí åîàíòøíï ïí
ëîíòøíïï. æïâïèüêòúëà, îëè èïàãïí øåãâòûäòï ïâòî÷òëà 6 òìåàò îòúõâò, îëèåäàïàâòìïú ïîú åîà ëîì ïî ãïï÷íòï îëèåäòèå àïíîòãøò åîàò æï òãòâå úòôîò.

IX ÊÄÏÌÒ (ÆÏÓÌÙÎÅÞÅÄÒ) II ÜÓÎÒ
9-2-1. âàáâïà □ABCD æï □BKMN ëîò êâïæîïüòï (òõ. íïõ). æïïèüêòúåà, îëè ΔABN-òì
BE èåæòïíòì øåèúâåäò ùîôå [CK]-ì ðåîðåíæòêóäïîóäòï.

ìêëäï ——————————————————————————————————————————————————----—
êäïìò ——————————————————————————————————————————————————
îâåóäò, 2013 ùäòì 31 èïîüïèæå, ÷ïïþïîëà ðòàïãëîïì ìïçëãïæëåþòì ëôòìøò, îëèäòì èòìïèïîàòï: àþòäòìò, óçíïûòì á ¹77, êóäüóîòì ìïõäò „òèåæò“, úåíüîïäóî øåìïìâäåäøò îëèåäòèå èëèìïõóîå ðåîìëíïäàïí ïí ãïèëïãçïâíëà E-mail -çå diophant_zura@rambler.ru
ÌÏÊËÍÜÏÁÜË ÜÅÄÅÔËÍÅÞÒ:
577 72-30-49; 2-79-36-93 (18:00-24:00)

V ÊÄÏÌÒ (ÆÏÓÌÙÎÅÞÅÄÒ) II ÜÓÎÒ
5-2-1. ôåîèåîèï èòñòæï ðòîâåä èñòæâåäì ãïìïñòæò âïøäåþòì íïõåâïîò æï êòæåâ íïõåâïîò âïøäò, èåëîåì — æïî÷åíòäò âïøäåþòì íïõåâïîò æï êòæåâ íïõåâïîò âïøäò æï ï.ø. èååáâìå èñòæâåäì èïí èòñòæï æïî÷åíòäò âïøäåþòì íïõåâïîò æï êòæåâ íïõåâïîò âïøäò. ïèïìàïí
ïéèë÷íæï, îëè ôåîèåîì ñâåäï âïøäò ãïóñòæòï. îïèæåíò âïøäò ãïóñòæòï ôåîèåîì?
5-2-2. ëàõèï èåãëþïîèï åîàïæ òñòæï íïâò. ðòîâåäèï ãïæïòõïæï æïíïî÷åíåþòì èòåî øåèëüïíòäò èàåäò àïíõòì íïõåâïîò; èåëîåè ãïæïòõïæï æïíïî÷åíåþòì èòåî øåèëüïíòäò
èàåäò àïíõòì èåìïèåæò; èåìïèåè — èåëàõåæò æïíïî÷åíåþòì èòåî ãïæïõæòäò àïíõòìï, õëäë èåëàõåè ãïæïòõïæï 130 äïîò. îï éòîæï íïâò æï îï àïíõï ãïæïòõïæï àòàëåóäèï?
5-2-3. ãòëîãòì ïáâì åîàíïòîò îïëæåíëþòì 1-äïîòïíåþò æï 50-àåàîòïíåþò. åì àïíõï,
öïèøò, üëäòï 157 äïîòìï æï 50 àåàîòì. îïèæåíò 50-àåàîòïíò ïáâì ãòëîãòì?
5-2-4. æïñïâòà 46 äïîò 8 íïùòäïæ òìå, îëè àòàëåóäò íïùòäò, þëäëì ãïîæï ùòíïçå 50
àåàîòà èåüò òñëì.
5-2-5. âïîìêâäïâåþòì íïúâäïæ æïìâòà øåìïþïèòìò úòôîåþò.

9-2-2. æïïèüêòúåà, îëè ÿïæîïêòì æïôï, çëèòà 4 x n, øåóûäåþåäòï øåèëòïîëà èõåæîòà òìå, îëè àòàëåóä óöîïçå èëõâæåà èõëäëæ åîàõåä æï þëäë ìâäòà æïþîóíæåà
ìïùñòì óöîïçå.
9-2-3. òðëâåà ñâåäï èïîüòâò îòúõâò, îëèåäòú 30-çå ãïñëôòìïì íïøàøò òûäåâï øåæãåíòä îòúõâì.
9-2-4. òðëâåà ñâåäï òìåàò æïæåþòàò a, b æï c îòúõâåþò, îëèåäàïàâòìïú åîàæîëóäïæ
ìîóäæåþï óüëäëþåþò:
.
9-2-5. ìòþîüñå æïñëôòäòï êâïæîïüóä óöîåþïæ, óöîòïíò îâåóäòì èìãïâìïæ. àòàëåóä óöîïøò ÷ïùåîòäòï æïæåþòàò îòúõâò. úíëþòäòï, îëè àòàëåóäò îòúõâò üëäòï ìïøóïäë ïîòàèåüòêóäòìï òè ëàõò îòúõâòìï, îëèäåþòú ÷ïùåîòäòï 4 óöîïøò: èïéäï, áâåâòà, èïîöâíòâ æï èïîúõíòâ (a, b, c æï d îòúõâåþòì ìïøóïäë ïîòàèåüòêóäò üëäòï
-òìï). æïïèüêòúåà, îëè ïè ìòþîüñòì àòàëåóä óöîïøò ÷ïùåîòäò ñëôòäï

69* : * = *7.
åîàò æï òãòâå îòúõâò.

VI ÊÄÏÌÒ (ÆÏÓÌÙÎÅÞÅÄÒ) II ÜÓÎÒ
6-2-1. úíëþòäòï, îëè ìïïàòì ùóàåþòìï æï ìïïàòì òìîåþò åèàõâåâï åîàèïíåàì æï èæåþïîåëþåí 9 æï 10 ìïïàì øëîòì. îëèåäò ìïïàòï ïè èëèåíüøò?
6-2-2. ôåîèåîèï 48 äïîïæ þïçïîçå òñòæï 20 ôîòíâåäò (òíæïóîòì ÿóêåþò, òõâòì ÿóÿóäåþò æï ùòùòäåþò). àòàëåóä ÿóêøò ãïæïòõïæï 3 äïîò, àòàëåóä ÿóÿóäøò — 1 äïîò, õëäë àòàëåóä ùòùòäøò — 50 àåàîò. îïèæåíò ÿóêò, îïèæåíò ÿóÿóäò æï îïèæåíò ùòùòäï
óñòæòï ôåîèåîì?
6-2-3. ùïîèëïæãòíåà îòúõâò 99 22 îòúõâòì öïèòì ìïõòà, îëèåäàïãïí àòàëåóäò
ïîòì: 2, 3 ïí 5. ïèïìàïí ïóúòäåþåäòï 2, 3 æï 5 àòàëöåî èïòíú òáíåì ãïèëñåíåþóäò øåìïêîåþïæ.
6-2-4. èïèïì ¸ñïâì 7 øâòäò. ðòîâåäò æï èåëàõå øâòäåþòì ùäëâïíåþïàï öïèò ïîòì 9 ùåäò, ðòîâåäòìï æï èååáâìòì — 8 ùåäò, èåëîòìï æï èåõóàòì — 8 ùåäò, èåëîòìï æï èåìïèòì — 9
ùåäò, èåìïèòìï æï èååáâìòì — 6 ùåäò, èåëàõòìï æï èåøâòæòì — 4 ùåäò, õëäë èåøâòæåìï æï
èåõóàòì — ïìåâå 4 ùåäò. îïèæåíò ùäòìïï àòàëåóäò øâòäò.
6-2-5. âïîìêâäïâåþòì íïúâäïæ ÷ïìâòà øåìïþïèòìò úòôîåþò.

X ÊÄÏÌÒ (ÆÏÓÌÙÎÅÞÅÄÒ) II ÜÓÎÒ
10-2-1. æïïèüêòúåà, îëè ñëâåäò íïüóîïäóîò n îòúõâòìïàâòì 10n+18n1 òñëôï
óíïøàëæ 27-çå.
10-2-2. æïïèüêòúåà, îëè èëòûåþíåþï óìïìîóäëæ þåâîò íïüóîïäóîò îòúõâò, îëèåäàï ùïîèëæãåíïú ìïèò íïüóîïäóîò îòúõâòì êóþåþòì öïèòì ìïõòà øåóûäåþåäòï.
10-2-3. ÿïæîïêòì ìïåîàïøëîòìë üóîíòîøò èëíïùòäåëþæíåí èõëäëæ ëìüïüåþò æï
æòæëìüïüåþò. ëìüïüåþèï åîàèïíåààïí àïèïøøò æï æòæëìüïüåþèï åîàèïíåààïí (àòàëåóäò øåõâæï àòàëåóäì èõëäëæ åîàõåä) àïèïøøò æïïãîëâåì òèæåíòâå áóäï, îïèæåíò
áóäïú æïïãîëâåì ëìüïüåþèï æï æòæëìüïüåþèï åîàèïíåààïí àïèïøøò. ìóä îïèæåíò èëÿïæîïêå èëíïùòäåëþæï ïè üóîíòîøò, àó èïàò îïëæåíëþï 10-çå èåüòï æï íïêäåþòï 23-çå.
10-3-4. ïèëùåîòäòï èòèæåâîëþòà ñâåäï íïüóîïäóîò îòúõâò 1-òæïí 1 000 000-òì ÷ïàâäòà. îëãëîò îòúõâåþòï ïè èòèæåâîëþïøò èåüò: òìåàåþò, îëèäåþòú øåòúïâåí ÷ïíïùåîøò
àóíæïú åîà åîàòïíì àó òìåàåþò, îëèäåþòú ïî øåòúïâåí ÷ïíïùåîøò ïîú åîà åîàòïíì?
10-2-5. æïïèüêòúåà, îëè àó îëèåäòèå ìïèêóàõåæòì ëîò þòìåáüîòìï üëäòï, èïøòí òì
ïóúòäåþäïæ üëäôåîæïï.

XI ÊÄÏÌÒ (ÆÏÓÌÙÎÅÞÅÄÒ) II ÜÓÎÒ
11-2-1. n ùåîüòäò (n>3) ìòþîüñåçå òìåï ãïíïäïãåþóäò, îëè íåþòìèòåîò èïàãïíò ùïîVII ÊÄÏÌÒ (ÆÏÓÌÙÎÅÞÅÄÒ) II ÜÓÎÒ
7-2-1. êâïæîïüóäò úõîòäò øåæãåþï 25X25 óöîòìïãïí. 625 óöîòì àòàëåóä óöîïøò
÷ïùåîòäòï åîà-åîàò ðòîâåäò 25 íïüóîïäóîò îòúõâòæïí: 1,2,...,25. ïèïìàïí: ï) èàïâïîò
æòïãëíïäòì èòèïîà ìòèåüîòóä óöîåþøò ÷ïùåîòäòï üëäò îòúõâåþò; þ) ëîò åîàíïòîò
îòúõâò ïî øåòûäåþï åùåîëì ïîú åîà ìüîòáëíøò æï ïîú åîà ìâåüøò. æïïèüêòúåà, îëè
èàïâïî æòïãëíïäçå ñâåäï îòúõâò ùñâòä ùñâòäïæ ãïíìõâïâåþóäòï.
7-2-2. æïïèüêòúåà, îëè øåóûäåþåäòï æïâôïîëà ÿïæîïêòì æïôï 10X10 èàäòïíïæ.

íïõ.1
íïõ.1-çå ãïèëìïõóäò ôòãóîåþòà òìå, îëè ôòãóîåþòì ãïæïôïîâïì ïî ¸áëíæåì ïæãòäò;
íïõ.1-çå èëúåèóäò ìïõòì ôòãóîåþòæïí àòàëåóäò ôïîïâæåì æïôòì ëàõ óöîïì (æïôòì

èëïæãåíì ïèëçíåáòäò ëàõêóàõåæòì ùâåîëåþì. æïïèüêòúåà, îëè åì ùåîüòäåþò ùïîèëïæãåíåí ïèëçíåáòäò n-êóàõåæòì ùâåîëåþì.
11-2-2. àó îëèåäòéïú ëàõíòøíï îòúõâì ãïâïèîïâäåþà îòúõâçå, îëèåäòú èòùåîòäòï
òèïâå úòôîåþòà, èïãîïè øåþîóíåþóäò îòãòà, èïøòí èòâòéåþà îâïíòøíï îòúõâì, îëèäòì
þëäë ìïèò úòôîò íóäòï. âòðëâëà ñâåäï ïìåàò îòúõâò.
11-2-3. æïôïçå, çëèòà 4x100 (ðïüïîï êâïæîïüåþò), æïäïãåþóäòï æëèòíëì èïîàêóàõï
áâåþò òìå, îëè àëàëåóäò èïàãïíò ôïîïâì çóìüïæ ëî óöîïì. ïîï ïáâì ïæãòäò ãïæïôïîâïì æï æïôòì ñâåäï óöîï æïôïîóäòï ìîóäïæ. æïïèüêòúåà, îëè ïè øåèàõâåâïøò øåìïûäåþåäòï æïôòì ãïõåîõâï èïìçå æïõïçóäò çëäòì ãïìùâîòâ ãïíòâïæ ïí ãîûòâïæ ùîôåçå
òìå, îëè ïî ãïæïâïïæãòäëà æï ïîú ãïâõåîõëà æëèòíëì ïîú åîàò áâï.
11-2-4. ðïîïäåäåðòðåæòì ñâåäï ùïõíïãò üëäò ðïîïäåäëãîïèåþòï. ãâåîæòàò ùòþëì
ìòãîûå 5ìè-òï. òðëâåà ôóûòì ðåîòèåüîò.
11-2-5. æïïèüêòúåà, îëè ùåìòåî üåüîïåæîøò èëðòîæïðòîå ùòþëåþòì øóï ùåîüòäåþçå
ãïèïâïäò ùîôååþò òêâåàåþï èïîàò êóàõòà.
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îï õïíòï, àáâåíêåí èëâò÷áïîëæò
åì ìòüñâåþò ðîëåáü „íòÿòåîòì“ íïõåâïîôòíïäòìü ïíï áïøòþïûåì åêóàâíòì, îëèäòàïú èïí ÷âåóäò åèëúòòàï æï ìóäòæïí ùïèëìóäò ãîûíëþòà òïøâòäòì êäòíòêòì ëíêë-¸åèïüëäëãòòì ãïíñëôòäåþïøò äåòêåèòòà æïïâïæåþóä ðïüïîï ðïúòåíüåþì èòèïîàï æï óèïä èòòáúòï èïàò ñóîïæéåþï.
ïâïæèñëôëþòà ãïéòçòïíåþóäò ðïüïîåþò ìóäãïíïþóäåþò óìèåíæíåí ðïüïîï èìïõòëþì, îëèåäòú ãïèëèìïõâåäëþòàò, ãïíìïêóàîåþóäò íòÿòà àòàëåóäò èïàãïíòì
„æïðñîëþïì“ øååúïæï æï ãïèëóâòæï êòæåú.
ìïïõïäùäëæ ãïàâïäòìùòíåþóä éëíòìûòåþïì, „÷óüñâïâòäïì“ êïîïíüòíòì ãïèë,
æïïãâòïíæï. ïè øåõâåæîïì êò ìóäèëóàèåíäïæ åäëæåþëæíåí ìõâïæïìõâï êëíêóîìåþøò ãïèïîöâåþóäò àó èëíïùòäå ðïüïîï øå-

èëáèåæåþò — ðîëåáü „ïíï-þïíïøò“ ãïèïîöâåþóäò ãòëîãò âïîæïíòï, íòíë èïòìóîïûå,
èïîòïè åäòïøâòäò æï òîïêäò òâïíòøâòäò,
ãòëîãò ôåîïûå, ïíï áïøòþïûå, éëíòìûòåþòì
ìóäòì÷ïèæãèåäò ïíïíë êóõïäïøâòäò æï
èòìò öãóôò, ïíï äëíæïîòûå, ïíï èëùëíåäòûå, ïìåâå, äïçïîå èïòìóîïûå.
ðïúòåíüåþàïí øåõâåæîï êäòíòêïøò ìëõóèòì èëçïîæ èïñóîåþåäàï ìïõåäèùòôë
àåïüî „àåàîò üïäéòì“ òíòúòïüòâòà øåæãï. èïì øåèëóåîàæíåí êåàòäò íåþòì ïæïèòïíåþò — ìïèëáïäïáë ãïíïàäåþòìï æï ðåæïãëãàï ãïæïèçïæåþòì ðîëãîïèòì àþòäòìòì
ðïîüíòëîò ëîãïíòçïúòòì ùïîèëèïæãåíäåþò — þåäï êëðïäòïíò, íïíï æëäòïøâòäò
æï ìïèëáïäïáë ãïíïàäåþòì êäóþåþòì äòæåîò èëçïîæåþò, êòíëúåíüîò „ïôõïçåàò“.
ðïüïîï èåãëþîåþòì, äåòêåèòòà æïïâïæåþóäåþòì æïìïõèïîåþäïæ, Facebook-òì
èåøâåëþòà, ãï÷ïéæï êïèðïíòï, ãïòõìíï éëíòìûòåþòì ãâåîæò — „ïáüòóîò èëáïäïáåëþï
— æïâåõèïîëà åîàèïíåàì“. ïè éëíòìûòåþïè
4000 ïæïèòïíòì ñóîïæéåþï èòòáúòï æï ãâò÷âåíï ìïçëãïæëåþòì ìïèëáïäïáë úíëþòåîåþòì ìòûäòåîå. øåèëâòæï óïèîïâò øåèëùòîóäëþï: ìóîìïàòì, üïíìïúèäòì, ôåõìïúèäòì, ìïàïèïøëåþòì, ùòãíåþòì (þïêóî ìóäïêïóîòì ãïèëèúåèäëþòì), ôóäïæò àïíõòì,
õòäòì ôåîïæò ïìëîüòèåíüòì ìïõòà.
ìïìòõïîóäëï, îëè èìãïâì òíòúòïüòâåþøò
èëçïîæåþò õïäòìòà åîàâåþòïí. êäóþåþòì
ùåâîåþò, øåèëáèåæò þïâøâåþò ãóäùîôåäïæ
úæòäëþæíåí ãïåîàëà øåùóõåþóäò, ÿòîâåóäò ðïüïîåþò æï èòïéùòåì êòæåú èòçïíì — èïà
øëîòì íæëþòìï æï èåãëþîëþòì õòæò ãïòæë.
òïøâòäòì êäòíòêïøò ïîìåþëþì èøëþåäàï úåíüîò — å.ù. „èòíò-ìïìüóèîë“ îåãòëíåþòæïí ÷ïèëìóäàïàâòì, æïèôóûíåþåäò —

èïîòêï øåíãåäòï.
êòíëúåíüîòì àïíïèøîëèäåþèï, áïäþïüëíåþèï — äåòäï þïéþïòïè, äåòäï àëîòïè
æï èåæåï çóõþïòïè ðåîìëíïäóîïæ æïóîòãåì þïâøâåþì æòæò îïëæåíëþòà õòäò, ùòãíåþò, ìïàïèïøëåþò.
ðîëåáüòì õåäèûéâïíåäåþò âôòáîëþæòà,
èòíò-êëíúåîüòà ãïãâåõïäòìåþòíï ðïüïîåþò
æï èïàò èøëþäåþò, èïãîïè éëíòìûòåþòì
èìâäåäëþòìïì ãïæïâùñâòüåà, æïãâåèïüåþòíï ïõïäò íëèîåþò — ïèòì èòçåçò þïâøâåþòì
îåïáúòï æï åèëúòåþò ãïõæï. ìïèò ùäòì ìïíæîë íïêïøòûå êäòíòêòì ìïêëíúåîüë æïîþïçøò æåæïè ïüòîåþóäò øåèëòñâïíï, ðïüïîï
èìïõòëþåþèï ïîïàó æïïèøâòæåì, ïîïèåæ òìå
ãïïõïäòìåì, æïîþïçòì øóïãóäøò úåêâï æïòùñë. æåæïèòìò ãïëúåþóäò ãâåóþíåþëæï —
ïîïìæîëì óúåêâòïë. þïâøâì ìòõïîóäòà óþîùñòíïâæï àâïäåþò. ìõâåþòú úæòäëþæíåí,
øåûäåþòìæïãâïîïæ, èòåþïûïà èòìàâòì. èúòîå æîëòà òìòíò þåæíòåîåþò ãïõæíåí.

30 ðïúòåíüøò åîà-åîàò ìëõóèåäò õóàò
ùäòì ïôõïçò äåâïí öëðóïï. ãïâåìïóþîåà èòì
èøëþäåþì. òìòíò êèïñëôòäåþò ïîòïí èêóîíïäëþòà, èåãëþîóäò æï ãóäòìõèòåîò æïèëêòæåþóäåþòà, îïú ëîò åîòì óîàòåîàëþïøò
åîàò ðïüïîï æòðäëèïüòóîò íïþòöòúïï. ÷âåí
øëîòì ãóäàþòäò ìïóþïîò ãïòèïîàï. èëâòãëíåà ìëõóèò. æåíòìò ÷âåíì êòàõâåþì æïóéïäïâïæ ðïìóõëþæï. ìëõóèøòú èòãâòðïüòýï æï
èïìðòíûäëþïìïú øåãâðòîæï.
îåãäïèåíüòì èòóõåæïâïæ, êäòíòêïøò þïâøâåþàïí æï èøëþäåþàïí øåõâåæîï êïîãï õïíì
ãïãîûåäæï. ìïåîàë ìïèïõìëâîë ìóîïàò ãïæïâòéåà. þåæíòåîåþò æïâøëîæòà åîàèïíåàì òè òèåæòà, îëè èïäå êâäïâ âåìüóèîåþòà. øåâåúæåþòà, ðòîëþï øåâïìîóäëà, ïìåàòï øåèëáèåæò èëçïîæåþòì æòæò ìóîâòäòú.

âòì. åì óíæï íïõëì ñâåäïè, âòíú èøëþäòóî
êóàõåìïï èëùñâåüòäò æï ïîï èïîüë èïí.
ïôõïçåàò èøâòæëþòïíò ãçòà óíæï æïâòþîóíëà æï òá èëèïâïäèï àïëþåþèï ïõïäò ìòúëúõäå óíæï ïøåíëí“.
èåæåï çóõþïòï: „ëúò ùåäò ãïâòæï ïôõïçåàòì üîïãåæòòæïí. ìïèùóõïîëæ, æîëòì ôïáüëîèï èëïæóíï ïôõïçåàòì èêâòæîò èëìïõäåëþòì ìùîïôâï èøëþäòóîò êóàõòìïêåí, îòì ãïèëú ëèòì øåèæãëè æïþïæåþóäò èëçïîæåþòì
óèåüåì íïùòäì ùïîèëæãåíïú ïîï ïáâì èòì
èøëþäòóî êóàõåçå. òìòíò âåî ïúíëþòåîåþåí,
îïëæåí èíòøâíåäëâïíòï èïààâòì ìïèøëþäë.
ïôõïçåàòì ï/î ãïíïàäåþòìï æï êóäüóîòì ìïèòíòìüîëì èõïîæïÿåîòà, êòíëúåíüîò „ïôõïçåàò“ èîïâïä ðîëåáüì ïõëîúòåäåþì. ÷âåí ïî
ãâïáâì èëæóíåþòì óôäåþï. êòæåâ åîàõåä øåâïõìåíåà èïà, îëè ïáâà óäïèïçåìò ìïèøëþäë
— êóàõå óæòæåìò òìüëîòòà, æéåì íïüñâòïîò,
ãïæïèùâïîò, èïãîïè èïòíú èøëþäòóîò“.
äåòäï þïéþïòï: „÷âåí æòæò ðïìóõòìèãåþäëþòà èëâåêòæåà ðîëåáüì, æåâíòäò ìïçëãïæëåþòì èåüïæ ìïàóà, èüêòâíåóä æï ïõäëþåä àåèïì. ãâïòíüåîåìåþæï, îëãëî èòòüïíæï
èëìùïâäå ïõïäãïçîæëþï æï ðîëôåìëî èïìùïâäåþäëþï ãóäàïí èïààâòì èåüïæ èíòøâíåäëâïí ôëüë æï âòæåëèïìïäïì. èïà æòæò òíüåîåìòà æïïàâïäòåîåì ôëüëãïèëôåíï, âòæåëèïìïäï, çëãòåîàèï æïíãîåóäò ìïõäò
ïéèëï÷òíï, ìïæïú þïâøâëþïè æï ñîèëþïè ãïòîþòíï, çëãòì åçëøò êò, þîëùåóäòì æïõåàáòäò íïñëôò, ìïêóàïîò õåäòà æïîãóäò, íïôåîåþò, îëèåäòú æéåì óðïüîëíëæ èòüëâåþóäò, ðïüîëíì åäëæåþëæï. ûïäòïí êèïñëôòäò
âïîà ðîëåáüòì ìïòíüåîåìë ùïîèïîàâòà“.
äåòäï àëîòï: „ïôõïçåàòì ìïöïîë ìêëäòì
èëìùïâäååþìï æï èïìùïâäåþäåþøò æòæò òíüåîåìò ãïèëòùâòï íïíïõèï æï ãïíúæòäèï. òìòíò ïàâïäòåîåþæíåí èïààâòì óúíëþ, èïãîïè ãïíìïêóàîåþòà ìïòíüåîåìë ìóîïàåþì ïôõïçåàòìï, èìöå-

äëþæíåí, åîàèïíåàì øàïþåÿæòäåþåþì óçòïîåþæíåí. ãóäò èüêòâï, îëè øëîòæïí øåâñóîåþà
ùòíïðïîàï æï ïõäëþåäàï ìïôäïâåþì. èëçïîæåþòìàâòì êò ïôõïçåàò ìïåîàëæ óúõëï“.
äåâïí ôï÷óäòï, åîëâíåþòà ïôõïçò, ïôõïçåàòì ¹3 ìïöïîë ìêëäòì èëìùïâäå: „ãïæèëúåèòà âòúò, îëè áïîàâåäò æï ïôõïçò ìïóêóíååþòì ãïíèïâäëþïøò åîàïæ ïøåíåþæï ïôõïçåàì, åîàïæ úõëâîëþæï æï áèíòæï èòì èëèïâïäì. èïòíüåîåìåþì èòçåçò êëíôäòáüòìï,
îëèåäèïú ãïæïïèüåîï áïîàâåäò æï ïôõïçò
åîò åîàèïíåàì. èöåîï, îëè ÷âåí åîàïæ æïâþîóíæåþòà æï ïéâïæãåíà èïì“.
ãòëîãò îïüòïíò, ìëõóèòì èëçïîæ èïñóîåþåäàï àåïüîòì æòîåáüëîò: „æéåì ïá ùïîèëæãåíòäò ôëüë æï âòæåëèïìïäï ÷âåíò ðïìóõòìèãåþäëþïï èëèïâïäò àïëþåþòì ùòíïøå.
ñâåäïôåîò óíæï âòéëíëà ïôõïçåàòì èøâòæëþòïíò æïþîóíåþòìïàâòì. ïè ìïõòì ðîëåáüåþòà èëçïîæåþì øåâïõìåíëà, îëè òìòíò óíæï
ïéòçïîæëí æï ÷ïèëñïäòþæíåí éòîìåóä èëáïäïáååþïæ, ïõìëâæåà ïôõïçåàò æï èçïæ òñâíåí òá æïìïþîóíåäïæ, îëè êâäïâ ïïéëîûòíëí
èøëþäòóîò èõïîå. æòæò èïæäëþï ìüóèîåþì,
âòíú ÷âåíïèæå èëòüïíï ÷âåíàâòì åìëæåí
ûâòîôïìò ôëüëèïìïäï, „ãâïèëãçïóîï“ ïôõïçåàøò æï êòæåâ åîàõåä ÷ïãâïôòáîï ÷âåíì
õâïäòíæåä æéåçå“.
ìïòíüåîåìë òñë ïôõïçåàòì ¹2 ìïöïîë
ìêëäòì èïìùïâäåþäòì èçòï àëæîòïì ãïèëìâäï — „èå ñëâåä ãïêâåàòäì âòùñåþ ïôõïçåàòà,
åì èå èåõèïîåþï èëìùïâäååþò ãïíâïùñë èòìæïèò
ìòñâïîóäòà“. èïí ìïëúïîò æåêäïèïúòòà ùïòêòàõï äåáìò ïôõïçåàçå æï éëíòìûòåþï óôîë
øòíïïîìòïíò ãïõïæï.
ðîåçåíüïúòòì øåèæåã þïüëíèï öëíò ïôïáòûåè óúõëåä ìüóèîåþì ìïèïõìëâîë ìï÷óáîåþò ãïæïìúï.

ÄÅÒÄÏ ÃËÄÅÀÒÏÍÒ
„àåàîò üïäéòì“ ìïçëãïæëåþïìàïí
óîàòåîàëþòì èåíåöåîò

„èëãçïóîëþï ïôõïçåàøò“

èàåäò èìëôäòë, èàåäò áâåñïíï ïôõïçåàòì èêâòæîò èëìïõäåëþòìïàâòì ïôõïçåàòï —
÷âåíì óæòæåì üêòâòäàïí ùòäíïñïîò èøëþäòóîò êóàõå.
ìïêóàïî ìïèøëþäëøò ìïèøëþäëèëíïüîåþóäò àïëþåþò, óêâå ëúò ùåäòï, øëîòæïí âåôåîåþòà ìïêóàïî êåîïì, èëøäòä ôóûåì, èòìò
æïêïîãâòà ãïèëùâåóä èûòèå ãïíúæïì æï èòìïæèò óìïçéâîë ìòñâïîóäì ìõâïæïìõâï ôëîèòà ãïèëâõïüïâà: çëãò êïäèòà, çëãò ôóíöòà, çëãò êòæåâ ìõâïæïìõâï éëíòìûòåþåþòà.
èëíïüîåþïì þëäë ïî ó÷ïíì, àïëþåþò êò — òúâäåþòïí... èëæòì àïëþï, îëèåäìïú þóíæëâíïæ ïí ìïåîàëæ ïî ïõìëâì ïôõïçåàò — êóàõå,
ìïæïú èòìò éîèïæãïæãèóäò ôåìâåþòï, ìïòæïíïú èòì ïèëûòîêâïì úæòäëþì èïâïíò...
èøëþäòóîò êóàõòì èëíïüîåþï, èòìò ïùèñë
æï èëèïâïäò ãïìæåâæï ìëõóèòì ìïõåäèùòôë
óíòâåîìòüåüøò ùïîèëæãåíòä ðîåçåíüïúòïì,
ìïæïú æéåâïíæåäò ïôõïçåàòì ïìïèæå ìóîïàò ãïèëòôòíï.
ïôõïçåàò èàåäò ìïáïîàâåäëì üîïãåæòïï, üêòâòäòï èëÿîòäò èïîöâåíòìï, îëèäòì
ãïèîàåäåþïì ëúò ùåäòï úæòäëþì áïîàâåäò.
ïè üêòâòäèï ãïæïïùñâåüòíï àìó åîëâíóäò
ìïèåúíòåîë þòþäòëàåêòì (æòîåáüëîò —
òîïêäò éïîòþïøâòäò) ìïçëãïæëåþïìàïí óîàòåîàëþòì èåíåöåîì ãâïíúï öòèøåäåòøâòäì,
ðîëåáüòà „èëãçïóîëþï ïôõïçåàøò“, ãïèëåõïüï íëìüïäãòï, üêòâòäò àòàëåóäò æåâíòäòìï æï ãïôîàõòäåþï — ãâïõìëâæåì ïôõïçåàò!
ãâïíúï öòèøåäåòøâòäò, ðîëåáüòì ëîãïíòçïüëîò: „ïôõïçåàò èëóøóøåþåäò üêòâòäòï
÷âåíò. ãïæïâùñâòüå, ïôõïçåàøò èòèïâïäò èëõïäòìåååþòìàâòì, ÷åèò óúõëåäò èåãëþîåþòìàâòì — ðëäòüëäëã üëèïø æóîïíïìï æï
ôîëäòïí øëíòìàâòì èåàõëâï, ãïæïåéëà âò-

æåë æï ôëüëçå ïéåþåÿæïà æéåâïíæåäò
ïôõïçåàò. èïà óïèîïâò èïìïäï æïïãîëâåì æï
æòæò øàïþåÿæòäåþåþòà æïþîóíæíåí àþòäòìøò.
ðîåçåíüïúòïè, îëèåäòú ùïîèëâïæãòíåà
àìó åîëâíóä ìïèåúíòåîë þòþäòëàåêïøò,
óæòæåìò æïòíüåîåìåþï ãïèëòùâòï. èïì æïåìùîë ìõâïæïìõâï áâåñíòì æòðäëèïüòóîò êëîðóìòì ïîïåîàò ùïîèëèïæãåíåäò. ïè ðîëåáüòà ûïäòïí æïòíüåîåìæï ïôõïçåàòì æåâíòäò ìïçëãïæëåþï. ïôõïçåàòì ï/î ãïíïàäåþòìï æï êóäüóîòì ìïèòíòìüîëì èõïîæïÿåîòà,
êòíëúåíüîèï „ïôõïçåàèï“ ãïæïùñâòüï, ìëõóèòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüàïí åîàïæ,
ïôõïçåàòì ìïöïîë ìêëäòì èëìùïâäååþòìï æï
ìüóæåíüåþòìïàâòì å÷âåíåþòíï ïôõïçåàòæïí
÷ïèëüïíòäò ôëüë æï âòæåëèïìïäï. èëõïîóäò âïî, îëè üëèïø æóîïíï æï ôîëäòïí øëíò
øòíïïîìòïíïæ ùïîæãíåí æåâíòäò ìïçëãïæëåþòì ùòíïøå æï àòàëåóä èïàãïíì æïêïîãóäò
ìïèøëþäëì èëíïüîåþï ãïóéîèïâåì“.
öëíò ïôïáòûå, ìëõóèòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüòì îåáüëîò: „èòóõåæïâïæ èàïâîëþåþòì ìõâïæïìõâï æëíåçå øåõâåæîåþòìï æï èëäïðïîïêåþåþòìï, ìïáïîàâåäë öåîöåîëþòà
âåî òþîóíåþì æïêïîãóä üåîòüëîòåþì. æîë
êò ìïëúïîò ìòìùîïôòà ãïîþòì. æåâíòäëþïøò
æïþïæåþóä ìüóæåíüåþì ïî ïõìëâà ïôõïçåàò, ïí úëüï îïè àó òúòïí èïìçå. ÷âåí èëâïäåíò âïîà èëèïâïäò àïëþåþòì ùòíïøå, ïõìëâæåà
ïôõïçåàò æï ïîïìëæåì øåóîòãæíåí èòì æïêïîãâïì. èòâåìïäèåþò æï èïæäëþïì âóõæò ïè
ðîëåáüòì ëîãïíòçïüëîåþì ÷âåíàâòì åìëæåí
ìïòíüåîåìë æï ìïÿòîë éëíòìûòåþòìïàâòì“.
òîïêäò éïîòþïøâòäò, àìó åîëâíóäò ìïèåúíòåîë þòþäòëàåêòì æòîåáüëîò: „ðîëåáüò „èëãçïóîëþï ïôõïçåàøò“ èåüïæ ìïòíüåîåìë æï æîëóäòï àòàëåóäò áïîàâåäòìà-

ÈÅÆÅÏ ÇÓÕÞÏÒÏ

21-27 àåþåîâïäò 2013

ùòãíòì
àïîë

èòèæòíïîåëþì
õåäèëùåîï

ÌÏ
ÜË ÈÒ
È
ÔÏ ÒÌ
ÌÒ
15
ÄÏ
ÎÒ

ÅÎ
ÚÏ ÀÒ
Ä
ÔÏ ÒÌ
6.5 ÌÒ
ÄÏ
ÎÒ

îåðîëæóáúòåþò õåäëâíåþòì êïþòíåüòìàâòì
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

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

ÅÎ
ÚÏ ÀÒ
Ä
ÔÏ ÒÌ
2.5 ÌÒ
ÄÏ
ÎÒ

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

àåèïüóîò
ðäïêïüåþò èïéïäò
êäïìåþòìàâòì
ôëîèïüò A1 (59.4X84.1 ìè)

ÅÎ
ÚÏ ÀÒ
Ä
ÔÏ ÒÌ
3 Ä ÌÒ
ÏÎ
Ò

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

áïîàóäò äòüåîïüóîòì êïþòíåüòìàâòì
èùåîïäàï ðëîüîåüåþò (34X47 ìè)
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

ÅÎ
ÚÏ ÀÒ
Ä
ÔÏ ÒÌ
4 Ä ÌÒ
ÏÎ
Ò

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

èòèæòíïîåëþì õåäèëùåîï. øåèëãâòåîàæòà!

„èìëôäòë äòüåîïüóîòì êäïìòêëìåþò“

•
•
•
•
•
•
•
•
•

\

ÈÏÎÃÏÎÅÜ ÆÒÓÎÏÌÒ - ÌÏÑÂÏÎÅÄÒ ÷ÎÆÒÄËÅÀ ÷ÒÍÅÀÒÆÏÍ
ÏÄÞÅÎ ÊËÅÍÒ - ÆÅÆÏ÷ÅÈÒ

ïõïäò

\
\

ÖËÍ ÃËÄÇÓËÎÀÒ - Î÷ÅÓÄÒ ÈËÀÕÎËÞÅÞÒ
ÐÎËÌÐÅÎ ÈÅÎÒÈÅ - ÒÄÅÄÒ ÂÅÍÅÎÏ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

\
ïõïäò

ïõïäò

ïõïäò

Ó. ÌËÈÅÎÌÅÜ ÈËÅÈÒ - ŸÎÅÄÒ ÌÏÞÓÎÂÅÄÒ
ÖËÍ ÞÎÅÒÍÒ - ÃÇÏ ÅÄÒÜÒÌÏÊÅÍ

ÖÅÊ ÄËÍÆËÍÒ - ÆÒÆÒ ÌÏÕÄÒÌ ÐÏÜÏÎÏ ÆÒÏÌÏÕÄÒÌÒ
ÃÓÌÜÏÂ ÔÄËÞÅÎÒ - ÈÏÆÏÈ ÞËÂÏÎÒ
ËÍËÎÅ ÆÅ ÞÏÄÇÏÊÒ - ÈÏÈÏ ÃËÎÒË

„ÁÏÎÀÓÄÒ ÅÍÒÌ
ÌÏÌÊËÄË
ÃÏÍÈÏÎÜÅÞÒÀÒ
ÄÅÁÌÒÊËÍÒ“

êëèåíüòîåþóäò
üåáìüò æï
ïíïäòüòêóîò
ãçïèêâäåâò

ÀÏÈÏÇ ÂÏÌÏÛÅ

11 ÄÏÎÒ

ÀÏÈÏÎ
ÞÅÎËÇÏØÂÒÄÒ

9 ÄÏÎÒ

10 ÄÏÎÒ

ÈÌËÔÄÒË ÒÌÜËÎÒÒÌ
ÅÍÚÒÊÄËÐÅÆÒÏ

45

35 ÄÏÎÒ

„îï ïîòì îï“
50-üëèåóäò
åîàò üëèòì ôïìò

íïúâäïæ 11 äïîòìï

9 äïîò

ÌÏÞÏÂØÂË ÚÕËÂÅÄÀÏ
ÅÍÚÒÊÄËÐÅÆÒÏ

30

26 ÄÏÎÒ

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

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

ãïèëèúåèäëþï „æòëãåíåìï“
æï ãïçåà „ïõïäò ãïíïàäåþòì“
ìðåúòïäóîò ðîëåáüò

ÕÅÄËÂÍÅÞÒÌ
ÒÄÓÌÜÎÒÎÅÞÓÄÒ ÒÌÜËÎÒÏ

40

30 ÄÏÎÒ

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

õåäèëùåîòì àïíõï ãïæèëîòúõåà îåêâòçòüåþçå:
èòèéåþò — øðì „ïõïäò ãïíïàäåþï“, ì/ê202058735
ï/ïGE93LB0113314052305000, ì/ì„äòþåîàò þïíêò“, þ/ê LBRTGE22

øåìïûäåþåäòï òíæòâòæóïäóîò õåäèëùåîåþò!

èàïâïîò
îåæïáüëîò:
ÈÏÎÒÊÏ ×ÒÁËÂÏÍÒ

ÂÒÁÜËÎ ¸ÒÓÃË - ÐÏÎÒÇÒÌ ÉÂÀÒÌÈØËÞÄÒÌ ÜÏÛÏÎÒ

àòàë üëèòì ôïìò - 12 äïîò

ùòãíòì
àïîë

ÒÄÒÏ ŸÏÂŸÏÂÏÛÅ,
ËÎÜËÈÅÓÄÒ

ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ
ÒÌÜËÎÒÓÄÒ ÏÜÄÏÌÒ

16 ÄÏÎÒ

5.70 ÄÏÎÒ

áïîàâåäò èùåîäåþò
v

ÂÏÝÏ-ÔØÏÂÅÄÏ (10-ÜËÈÅÓÄÒ), I-V ÜËÈÒ, — 11 ÄÏÎÒ

v ÈÒÕÅÒÄ ÖÏÂÏÕÒØÂÒÄÒ (7-ÜËÈÅÓÄÒ), I-VII ÜËÈÒ — 11 ÄÏÎÒ
v

ÄÅÂÏÍ ÃËÀÓÏ (7-ÜËÈÅÓÄÒ), I-II ÜËÈÒ — 16 ÄÏÎÒ

v

ÅÆÒØÅÎ ÑÒÔÒÏÍÒ (2-ÜËÈÅÓÄÒ), I-II ÜËÈÒ — 15 ÄÏÎÒ

v

ÊËÍÌÜÏÍÜÒÍÅ ÃÏÈÌÏÕÓÎÆÒÏ (10-ÜËÈÅÓÄÒ),
I, VI, VII,VIII ÜËÈÒ — 16 ÄÏÎÒ, IV-V ÜËÈÒ —18 ÄÏÎÒ

v

ÎÅÂÏÇ ÒÍÏÍÒØÂÒÄÒ (6-ÜËÈÅÓÄÒ), I-VI ÜËÈÒ — 12 ÄÏÎÒ

v

ÂÏÕÜÏÍÃ ŸÅÄÒÛÅ (9-ÜËÈÅÓÄÒ), I-VI ÜËÈÒ —12 ÄÏÎÒ

v

ÃÎÒÃËÄ ÏÞÏØÒÛÅ (6-ÜËÈÅÓÄÒ), I-V ÜËÈÒ — 12 ÄÏÎÒ

v

ËÜÒÏ ÒËÌÅÄÒÏÍÒ (10-ÜËÈÅÓÄÒ), I-X ÜËÈÒ — 12 ÄÏÎÒ

v

ÀÏÈÏÇ ŸÒÄÏÛÅ (6-ÜËÈÅÓÄÒ), I-VI ÜËÈÒ — 10 ÄÏÎÒ

v

ÃËÆÅÎÛÒ ÷ËÕÅÄÒ (5-ÜËÈÅÓÄÒ), I-V ÜËÈÒ — 13 ÄÏÎÒ

ÈÒÀÒÀÅÞÓÄÒÏ ÀÒÀË ÜËÈÒÌ ÔÏÌÒ

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,
îåæïáúòïøò øåèëìóäò õåäíïùåîåþò ïî îåúåíçòîæåþï æï ïâüëîåþì ïî óþîóíæåþïà.

CMYK

