


 

 

 

ლოგიკური მსჯელობა 

II ვარიანტი  

 

17 ამოცანა  

დრო  −  1 სთ  10 წთ  

  



ამოცანა 1.  

მოცემულია წინადადება: 

„თუ ნავთობის ფასი შემცირდება, მაშინ ფინანსური კრიზისიც დაიწყება და ვალუტის ინფლაციაც.“ 

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ეწინააღმდეგება მოცემულ წინადადებას? 

(ა)  ფინანსური კრიზისი არ დაიწყება და ნავთობის ფასი შემცირდება. 

(ბ) ნავთობის ფასი გაიზრდება და ფინანსური კრიზისი არ დაიწყება. 

(გ)  არ დაიწყება არც ფინანსური კრიზისი და არც ვალუტის ინფლაცია.  

(დ)  დაიწყება ფინანსური კრიზისიც და ვალუტის ინფლაციაც. 

(ე)  ნავთობის ფასი გაიზრდება და ვალუტის ინფლაცია დაიწყება. 

 

 

 

 

  



ამოცანა 2.  

მოცემულია დებულება: 

• მფრინავებს სიმაღლის შიში არ აქვთ. 

სავარაუდო პასუხებიდან რომელი გამოდგება დამატებით დებულებად, რომ ამ ორი დებულებიდან გამომდინარეობდეს დასკვნა: 

 მთამსვლელთა სამაშველო რაზმის ზოგიერთ წევრს არ აქვს სიმაღლის შიში.    

(ა) მფრინავებს უყვართ ალპინიზმი და ბევრი მათგანი მთამსვლელიც არის ამავე დროს. 

(ბ) მთამსვლელთა სამაშველო რაზმში სამუშაოდ მიღებისას პრიორიტეტი ენიჭება იმას, ვისაც სიმაღლის შიში არ აქვს. 

(გ) მთამსვლელთა სამაშველო სამსახურებში ხშირად ყოფილი მფრინავები მუშაობენ. 

(დ) მთამსვლელთა სამაშველო რაზმის შემადგენლობაში სამაშველო შვეულმფრენის რამდენიმე მფრინავია. 

(ე) მთამსვლელთა სამაშველო სამსახურებში მომუშავე გამოცდილ თანამშრომლებს სიმაღლის შიში არ აქვთ.  

  



ამოცანა 3.  

რიგში სულ დგას 5 ახალგაზრდა: ანა, ბენო, გელა, დოდო და ეროსი. ცნობილია, რომ:  

 ანა გელაზე წინაა რიგში, მაგრამ დოდოზე უკან;  

 ბენოსა და დოდოს შორის რიგში ერთი ადამიანი მაინცაა; 

 ეროსი რიგში არ დგას არც დოდოს, არც გელას და არც ანას არც უშუალოდ წინ და არც უშუალოდ უკან.  

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან: 

I. ეროსი რიგში ბოლოა. 

II. დოდო რიგში მეორეა. 

III. ბენო რიგში ანაზე უკანაა. 

აუცილებლად ჭეშმარიტია 

(ა) მხოლოდ I 

(ბ)  მხოლოდ II 

(გ)  მხოლოდ III 

(დ)  მხოლოდ I და II 

(ე)  მხოლოდ I და III 

  



ამოცანა 4.  

A და B უბნის მოსახლეობას რაიონულმა გამგეობამ საბავშვო სპორტული მოედნები მოუწყო. სპორტული ჟურნალისტი რამდენიმე 

კვირის განმავლობაში აკვირდებოდა ორივე მოედანს. მან შენიშნა, რომ A უბნის მოედანი თითქმის ყოველთვის ცარიელი იყო, ხოლო B 

უბნის მოედანზე ბავშვები აქტიურად ერთობოდნენ სხვადასხვა სპორტული თამაშებით. ამის საფუძველზე ჟურნალისტმა ივარაუდა, 

რომ A უბნის ბავშვებს სპორტი არ აინტერესებთ. 

ჩამოთვლილთაგან ყველაზე მეტად რომელი ფაქტი აყენებს ეჭვქვეშ ჟურნალისტის ვარაუდის მართებულობას? 

(ა)  იმ დროს, როდესაც ჟურნალისტი A და B უბნის მოედნებს აკვირდებოდა, ტელევიზიით ბავშვების საყვარელ ფილმებს 

უჩვენებდნენ. 

(ბ)  A უბნის მოედანს ორივე მხრიდან საავტომობილო გზა აკრავს, სადაც ბავშვებს ხშირად უვარდებათ ბურთი. ამიტომ A უბნის 

ბავშვები სხვა უბანში დადიან სათამაშოდ. 

(გ)  B უბნის ბავშვების უმეტესობა სპორტულ წრეებზე დადის.  

(დ) A უბნის ბავშვების უმრავლესობა შუადღის ცვლაში სწავლობს. შესაბამისად, მათ მხოლოდ საღამოობით აქვთ მოედნებზე თამაშის 

საშუალება. 

(ე) A უბანში უფრო ნაკლები ბავშვი ცხოვრობს, ვიდრე B უბანში. 

  



ამოცანა 5.  

ლია და გია მონეტის აგდებით თამაშობენ. თუ მონეტის აგდებისას „დაჯდება“ ავერსი, 1 ქულა ემატება ლიას, ხოლო თუ 

„დაჯდება“ რევერსი, მაშინ 1 ქულა ემატება გიას. როცა ორივეს ერთად ჯამში 20 ქულა დაუგროვდა, თამაში დასრულდა.  

ჩამოთვლილთაგან რომელია აუცილებლად მცდარი, თუ ლიამ უფრო მეტი ქულა დააგროვა, ვიდრე გიამ? 

(ა) როცა რომელიღაც აგდებაზე რევერსი  „ჯდებოდა“, შემდეგი აგდების შემთხვევაში ასევე რევერსი „ჯდებოდა“. 

(ბ) ყოველი ორი მომდევნო აგდებისას ერთხელ მაინც „დაჯდა“ ავერსი. 

(გ) ყოველი ორი მომდევნო აგდებისას ერთხელ მაინც „დაჯდა“ რევერსი. 

(დ) რომელიღაც სამი მომდევნო აგდების შედეგად ლიას სამი ქულა დაემატა. 

(ე)  რომელიღაც სამი მომდევნო აგდების შედეგად გიას სამი ქულა დაემატა. 

  

  



ამოცანა 6.  

მოცემულია: 

• ჩინოსანთა ნაწილი გარეულია კორუფციულ გარიგებებში და არ ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობას. 

• ჩინოსნებიდან მხოლოდ ისინი ემსახურებიან ქვეყანას კეთილსინდისიერად, ვინც ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობას. 

 თუ ეს დებულებები ჭეშმარიტია, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია აუცილებლად მცდარი?   

(ა) ჩინოსანთა ნახევარი კეთილსინდისიერად ემსახურება ქვეყანას. 

(ბ) ჩინოსანთა უმრავლესობა ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობას. 

(გ) ზოგიერთი ჩინოსანი არ არის გარეული კორუფციულ გარიგებებში, მაგრამ კეთილსინდისიერად არ ემსახურება ქვეყანას. 

(დ) ზოგიერთი ჩინოსანი არ ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობას, თუმცა კეთილსინდისიერად ემსახურება ქვეყანას. 

(ე) ზოგიერთი ჩინოსანი არ ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობას, თუმცა არ არის გარეული კორუფციულ გარიგებებში.  



ამოცანა 7.  

მოგზაური ცდილობს დაადგინოს, იცის თუ არა ხუთმა ადგილობრივმა − A-მ, B-მ, C-მ, D-მ და E-მ − ნაქალაქართან მიმავალი გზა. 

ოთხმა მას შემდეგი პასუხი გასცა: 

A: მე ვიცი. B და C-ს შორის ერთმა მაინც იცის. 

B: მე ვიცი. C და D-ს შორის ერთმა მაინც იცის. 

C: მე ვიცი. D და E-ს შორის ერთმა მაინც იცის. 

D: მე ვიცი.  E და A-ს შორის ერთმა მაინც იცის. 

აღმოჩნდა, რომ ამ ოთხიდან თითოეულის მიერ გამოთქმული ორი წინადადებიდან ერთი იყო ჭეშმარიტი და ერთი − მცდარი. 

ჩამოთვლილთაგან რომელია ჭეშმარიტი?  

(ა) A-მ იცის ნაქალაქართან მიმავალი გზა, ხოლო C-მ − არა. 

(ბ) B-მ იცის ნაქალაქართან მიმავალი გზა, ხოლო E-მ − არა. 

(გ) C-მ იცის ნაქალაქართან მიმავალი გზა, ხოლო D-მ − არა. 

(დ) D-მ იცის ნაქალაქართან მიმავალი გზა, ხოლო E-მ − არა. 

(ე) E-მ იცის ნაქალაქართან მიმავალი გზა, ხოლო A-მ − არა. 

 

  



ამოცანა 8.  

მოცემულია მსჯელობა: 

ცნობილია, რომ წარმატებას ყოველთვის წინ უძღვის ბევრი შრომა.  

შესაბამისად, ვინც ბევრს შრომობს, ის აუცილებლად მიაღწევს წარმატებას. 

ჩამოთვლილთაგან რომელ მსჯელობაშია მსგავსი ლოგიკური შეცდომა, რაც მოცემულ მსჯელობაში? 

(ა) ამ კანონის მიღება, ექსპერტების აზრით, ქვეყნის მომავალი განვითარებისათვის აუცილებელია. შესაბამისად, იმ დეპუტატებს, 

რომლებიც ამ კანონის მიღებას მხარს არ უჭერენ, არ სურთ ქვეყნის განვითარება. 

(ბ) ზაფხულში დღე იზრდება და ღამე მცირდება, ასევე მატულობს ტემპერატურა. ე.ი. დღის ხანგრძლივობის მატება იწვევს 

ტემპერატურის მატებას. 

(გ) მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა იწვევს წარმოების მოცულობის ზრდას. რადგან წლების განმავლობაში წარმოების მოცულობა 

მუდმივად იზრდებოდა, მაშასადამე ამ წლებში მოსახლეობის რაოდენობაც იზრდებოდა. 

(დ) რადგან უკეთესი განათლება უფრო მაღალი შემოსავლის მიღების საშუალებას იძლევა, ამიტომ ვისაც უკეთესი განათლება აქვს, 

მას შემოსავალიც უფრო მეტი აქვს. 

(ე) პროდუქციის ცნობადობის ამაღლებისათვის ხშირად ტარდება აქტიური სარეკლამო კამპანია. შესაბამისად, რადგან ეს პროდუქტი 

საკმაოდ ცნობადია, მას აქტიური სარეკლამო კამპანია უძღოდა წინ.  



ამოცანა 9.  

 

დოღში პირველი ექვსი ადგილი შემდეგმა ცხენებმა დაიკავეს: თეთრონი, ლურჯა, წაბლა, ნისლა, ყორანა და საღარა. ამ დოღის 

შედეგების შესახებ ბუკმეიკერებმა შემდეგი ვარაუდები გამოთქვეს: 

ბუკმეიკერი A: ვერც თეთრონი იქნება 1-ლი და ვერც ლურჯა – მე-2. 

ბუკმეიკერი B: ვერც წაბლა იქნება მე-2 და ვერც ნისლა – მე-3. 

ბუკმეიკერი C: ვერც ყორანა იქნება მე-3 და ვერც საღარა – 1-ლი. 

აღმოჩნდა, რომ სამივე ბუკმეიკერის ვარაუდი მცდარი იყო.   

ჩამოთვლილთაგან რომელი ვერ იქნება ჭეშმარიტი? 

(ა) თეთრონი 1-ლი იყო, ხოლო ნისლა – მე-5. 

(ბ) ნისლა მე-3 იყო, ხოლო ლურჯა – მე-6. 

(გ) ლურჯა მე-4 იყო, ხოლო წაბლა – მე-2. 

(დ) წაბლა მე-5 იყო, ხოლო საღარა – 1-ლი. 

(ე) ყორანა მე-5 იყო, ხოლო თეთრონი – მე-6. 

  



ამოცანა 10.  

მოცემულია: 

 არქიფოს ყველა ლექსი საპნის ბუშტების შესახებაა. 

 მხოლოდ თანამედროვე ლექსები არის საპნის ბუშტების შესახებ. 

 თანამედროვე ლექსებიდან ყველა შეიცავს მანერულობას. 

 მანერულობის შემცველი არცერთი ლექსი არ არის პოპულარული. 

 ყველა საინტერესო ლექსი პოპულარულია. 

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ყველა, ერთის გარდა, გამომდინარეობს ამ მოცემულობიდან. რომელი არ გამომდინარეობს? 

(ა) არცერთი საინტერესო ლექსი არ შეიცავს მანერულობას. 

(ბ) არქიფოს არცერთი ლექსი არ არის საინტერესო. 

(გ) ლექსი საპნის ბუშტების შესახებ მანერულობის შემცველია. 

(დ) ლექსი, თუ ის საინტერესოა, საპნის ბუშტების შესახებ არ არის. 

(ე) ყველა პოპულარული ლექსი საინტერესოა. 

 

  



ამოცანა 11.  

არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანისთვის ვიტამინების ყოველდღიური ნორმის შესავსებად საკმარისია ხილ-ბოსტნეულის ოთხ-ოთხი 

პორციის მიღება. მოსახლეობის უმრავლესობა ბევრად ნაკლები რაოდენობით მოიხმარს ხილ-ბოსტნეულს. შესაბამისად, მოსახლეობის 

უმრავლესობამ ვიტამინების დანაკლისი აბების საშუალებით უნდა შეივსოს. 

ჩამოთვლილთაგან ყველაზე მეტად რომელი შეასუსტებს პირობაში მოყვანილი დასკვნის მართებულობას? 

(ა) მოსახლეობის მიერ ხშირად გამოყენებული არა ხილ-ბოსტნეული საკვები საკმაოდ გაჯერებულია ვიტამინებით. 

(ბ) მოსახლეობის უმრავლესობა ხილ-ბოსტნეულს მცირე პორციებით მიირთმევს. 

(გ) აბების საშუალებით მიღებული ვიტამინები ორგანიზმის მიერ ისევე გადამუშავდება, როგორც ხილ-ბოსტნეულიდან მიღებული.   

(დ) ხილ-ბოსტნეული, აბებისაგან განსხვავებით, არა მხოლოდ ვიტამინების წყაროა, არამედ ბევრ სხვა ნუტრიენტსაც შეიცავს. 

(ე) ზოგიერთი სახეობის ხილ-ბოსტნეული ბევრად მეტ ნუტრიენტს შეიცავს, ვიდრე დანარჩენი. 

    

 

  



ამოცანები 12-14 შემდეგ მოცემულობას ეყრდნობა 

მენეჯერმა რვა კანდიდატიდან − ირმა, კალე, ლადო, მანანა, ნოდარი, ოთარი, პაპუნა და ჟუჟა − უნდა შეარჩიოს სულ მცირე ოთხი. 

შერჩევისას მან უნდა შეასრულოს შემდეგი პირობები: 

 თუ ირმას შეარჩევს, მაშინ ვერც კალეს შეარჩევს და ვერც ლადოს. 

 თუ მანანას შეარჩევს, მაშინ ლადოც უნდა შეარჩიოს და ნოდარიც. 

 თუ ოთარს შეარჩევს, მაშინ ირმაც უნდა შეარჩიოს და პაპუნაც. 

  

ამოცანა 12.  

თუ მენეჯერი შეარჩევს მანანას, მაშინ ჩამოთვლილთაგან რომელს ვერ შეარჩევს? 

(ა) ირმას 

(ბ) კალეს 

(გ) ლადოს 

(დ) ჟუჟას 

(ე) პაპუნას 

 

  



ამოცანა 13.  

ჩამოთვლილთაგან რომელია ის ორი კანდიდატი, რომლებსაც ერთად ვერ შეარჩევს მენეჯერი? 

(ა) ირმა და ნოდარი 

(ბ) კალე და პაპუნა 

(გ) ლადო და ჟუჟა 

(დ) მანანა და ოთარი 

(ე) ოთარი და პაპუნა 

 

ამოცანა 14.  

მენეჯერი აუცილებლად შეარჩევს ერთ-ერთ კანდიდატს შემდეგი წყვილიდან: 

(ა) კალე და მანანა 

(ბ) ნოდარი და პაპუნა 

(გ) ლადო და მანანა 

(დ) კალე და ოთარი 

(ე) პაპუნა და ჟუჟა 

  



ამოცანები 15-17 შემდეგ მოცემულობას ეყრდნობა 

კლუბმა მოსამზადებელ შეკრებაზე ოთხი დღის განმავლობაში, ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით, სულ რვა მატჩი ჩაატარა, 

თითოეულ დღეს − ორი მატჩი: დილით და საღამოს. ცნობილია, რომ: 

 ჩატარებული რვა მატჩიდან სამში დამარცხდა, ხოლო დანარჩენში გაიმარჯვა. 

 არცერთ დღეს არ დამარცხებულა ორივე მატჩში. 

 თუ ორშაბათს საღამოს გაიმარჯვა, მაშინ სამშაბათს დილით დამარცხდა. 

 ოთხშაბათს და ხუთშაბათს დილით გაიმარჯვა. 

 

ამოცანა 15.  

ჩამოთვლილთაგან რომელია შეუძლებელი? 

(ა) კლუბმა გაიმარჯვა ორშაბათს დილითაც და სამშაბათს საღამოსაც. 

(ბ) კლუბმა გაიმარჯვა ორშაბათს დილითაც და ოთხშაბათს საღამოსაც. 

(გ) კლუბმა გაიმარჯვა სამშაბათს საღამოსაც და ოთხშაბათს საღამოსაც. 

(დ) კლუბმა გაიმარჯვა სამშაბათს საღამოსაც და ხუთშაბათს საღამოსაც. 

(ე) კლუბმა გაიმარჯვა ოთხშაბათს საღამოსაც და ხუთშაბათს საღამოსაც. 



ამოცანა 16.  

თუ კლუბმა ორშაბათს ორივე მატჩში გაიმარჯვა, მაშინ  

(ა) სამშაბათსაც ასევე ორივე მატჩში გაიმარჯვა. 

(ბ) სამშაბათს დილით გაიმარჯვა, საღამოს კი დამარცხდა. 

(გ) სამშაბათს დილით და ოთხშაბათს საღამოს დამარცხდა. 

(დ) სამშაბათს საღამოსაც და ხუთშაბათს საღამოსაც გაიმარჯვა.  

(ე) სამშაბათს საღამოსაც და ხუთშაბათს საღამოსაც დამარცხდა. 

 

ამოცანა 17.  

თუ კლუბმა ხუთშაბათს საღამოს გაიმარჯვა, მაშინ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ დამარცხდა 

(ა) ორშაბათს დილით. 

(ბ) ორშაბათს საღამოს. 

(გ) სამშაბათს დილით. 

(დ) სამშაბათს საღამოს. 

(ე) ოთხშაბათს საღამოს. 
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