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ლოგიკური მსჯელობა
17 ამოცანა

დრო - 70 წუთი

თითოეული ამოცანის პირობას ერთვის შეკითხვა სავარაუდო პასუხებით.
გაიაზრეთ ამოცანა და სავარაუდო პასუხებიდან აირჩიეთ ის, რომელიც
მართებულია პირობის მიხედვით.

ამოცანა 1.

მოცემულია:


ქვეყნის ისტორიაში იყო პერიოდი, როდესაც მამაკაცების რაოდენობა მეტი
იყო ქალების რაოდენობაზე.

ჩამოთვლილთაგან რომელია მოცემული წინადადების უარყოფის ტოლფასი?

(ა)

ქვეყნის ისტორიის არც ერთ პერიოდში ქალების რაოდენობა არ აჭარბებდა
მამაკაცებისას.

(ბ)

ქვეყნის ისტორიის ყველა პერიოდში მამაკაცების რაოდენობა მეტი იყო
ქალების რაოდენობაზე.

(გ)

ქვეყნის ისტორიაში არსებობდა პერიოდები, როცა ქალების რაოდენობა
აჭარბებდა მამაკაცებისას.

(დ)

ქვეყნის ისტორიის არც ერთ პერიოდში მამაკაცების რაოდენობა არ ყოფილა
ქალების რაოდენობაზე მეტი.

(ე)

ქვეყნის ისტორიაში მამაკაცთა და ქალთა რაოდენობების თანაფარდობა
პერიოდულად იცვლებოდა.
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ამოცანა 2.
მოცემულია:


ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში არის საბაზრო ეკონომიკა.



ყველა ქვეყანაში, სადაც არის საბაზრო ეკონომიკა, ნებადართულია ვალუტის
კონვერტაცია.



იმ

ქვეყნებიდან,

სადაც

ნებადართულია

ვალუტის

კონვერტაცია,

საკონვერტაციო თანხის ლიმიტებს მხოლოდ არასაბაზრო ეკონომიკის მქონე
ქვეყნებში აწესებენ.
თუ ეს დებულებები ჭეშმარიტია, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია
აუცილებლად ჭეშმარიტი?

(ა)

ყველა ქვეყანა, სადაც არის საბაზრო ეკონომიკა, დემოკრატიულია.

(ბ)

არც ერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში არ არის დაწესებული საკონვერტაციო
თანხის ლიმიტები.

(გ)

ზოგიერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში დაწესებულია საკონვერტაციო თანხის
ლიმიტები.

(დ) არადემოკრატიულ ქვეყნებში, სადაც საბაზრო ეკონომიკაა, არ არის ნებადართული ვალუტის კონვერტაცია.
(ე)

ყველა ქვეყანაში, სადაც ნებადართულია ვალუტის კონვერტაცია, დაწესებულია
საკონვერტაციო თანხის ლიმიტები.
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ამოცანა 3.
ოთხმა მეგობარმა – მაიამ, კოტემ, ელენემ და ზაქრომ – საჭადრაკო ამოცანის ამოხსნის
შემდეგ მასწავლებელს უთხრა:


მაია – ელენემ პირველმა ამოხსნა ამოცანა. მე მეორე ვიყავი.



კოტე – მე უფრო ადრე ამოვხსენი ამოცანა, ვიდრე მაიამ. პირველი ელენე იყო.



ელენე – მე პირველმა ამოვხსენი ამოცანა. ზაქრო მესამე იყო.



ზაქრო – ელენეს არ ამოუხსნია ამოცანა პირველს. მაიამ კოტეზე ადრე ამოხსნა.

თუ ცნობილია, რომ თითოეულის ნათქვამიდან მხოლოდ ერთი წინადადება
შეესაბამება სიმართლეს და არც ერთ ორ მეგობარს ერთდროულად არ ამოუხსნია
ამოცანა, მაშინ ჩამოთვლილთაგან რომელია აუცილებლად მცდარი?

(ა)

კოტემ ელენეზე ადრე ამოხსნა ამოცანა.

(ბ)

ელენემ ბოლომ ამოხსნა ამოცანა.

(გ)

ზაქრომ ბოლომ ამოხსნა ამოცანა.

(დ)

ზაქრომ მაიაზე ადრე ამოხსნა ამოცანა.

(ე)

მაიამ ზაქროზე ადრე ამოხსნა ამოცანა.
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ამოცანა 4.
A ქვეყანაში ეკოლოგები მიიჩნევდნენ, რომ ტორფის მოპოვებას ჭაობიან მიდამოში
შეიძლებოდა გამოეწვია ეკოლოგიური ბალანსის დარღვევა. ამ შემთხვევაში ქვეყნის
წყალმომარაგების სისტემა დაბინძურების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდებოდა. თუმცა
ცნობილია, რომ ირლანდიაში საუკუნეების განმავლობაში მიმდინარეობს ტორფის
მოპოვება, რაც წყალმომარაგების სისტემის დაბინძურებას არ იწვევს. აქედან
გამომდინარე, ეკოლოგებმა დაასკვნეს, რომ ტორფის მოპოვება უსაფრთხო იქნება A
ქვეყნის წყალმომარაგების სისტემისათვის.
ჩამოთვლილთაგან ყველაზე მეტად რომელი განამტკიცებს ეკოლოგების დასკვნას?

(ა)

საზოგადოდ, ყველანაირი მიდამოს ეკოლოგიური ბალანსი ასეულობით
წლების განმავლობაში ნელ-ნელა, მაგრამ მნიშვნელოვნად იცვლება; ხანდახან
ფლორის ან ფაუნის რომელიმე სახეობის სასარგებლოდაც.

(ბ)

ირლანდიის ტორფის საბადოების თავდაპირველი ეკოლოგია თითქმის
იდენტურია A ქვეყნის ჭაობიანი მიდამოს ეკოლოგიისა.

(გ)

შესაძლოა, მომავალში სხვა სამრეწველო აქტივობებმაც
უარყოფითად A ქვეყნის წყალმომარაგების სისტემაზე.

(დ)

A ქვეყანაში ტორფის მარაგი ბევრად მეტია, ვიდრე ტორფის მომპოვებელ სხვა
ქვეყნებში.

(ე)

ირლანდიაში ტორფის მრეწველობამ სათბობის უმეტესი ნაწილის ჩანაცვლება
შეძლო.
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ამოცანა 5.


ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში წარმოების მოცულობა მცირდება.



თუ წარმოების მოცულობა შემცირდება, მაშინ შემცირდება საბიუჯეტო
შემოსავლებიც.



თუ საბიუჯეტო შემოსავლები შემცირდა და მთავრობა სახელმწიფო სექტორში
დასაქმებულთა რაოდენობას არ ამცირებს, მაშინ იგი ამცირებს მათ ხელფასებს.



წინასაარჩევნო პერიოდში მთავრობა არასდროს ამცირებს დასაქმებულთა
რაოდენობას სახელმწიფო სექტორში.

თუ

ყოველივე

ეს

ჭეშმარიტია

და

ამასთანავე

ცნობილია,

რომ

ქვეყანაში

წინასაარჩევნო პერიოდია და ხელფასები საბიუჯეტო სექტორში არ შემცირებულა,
მაშინ შემდეგი დებულებებიდან:
I. ქვეყანაში არ არის ეკონომიკური კრიზისი,
II. წარმოების მოცულობა არ შემცირებულა,
III. შემცირდა საბიუჯეტო შემოსავლები,
ჭეშმარიტია:

(ა)

მხოლოდ I

(ბ)

მხოლოდ II

(გ)

მხოლოდ III

(დ)

მხოლოდ I და II

(ე)

მხოლოდ I და III
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ამოცანა 6.

ბოლო წლებში ცნობილი გახდა ე.წ. „მსოფლიოს მესაათების შეთქმულების“ შესახებ.
ეს არის უცნაური ფენომენი, რომლის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ თითქმის ყველა
გასაყიდი საათი, რომლის სურათიც განთავსებულია ინტერნეტში, უჩვენებს 10 საათსა
და 10 წუთს. მარკეტოლოგების ვარაუდით, ისრების ასეთი განლაგება არის ღიმილის
() იმიტაცია, რაც რეკლამის ყურებისას მომხმარებელს დადებით განწყობას უქმნის,
რადგან საათი თითქოს იღიმის და დადებით ემოციას აგზავნის.
ჩამოთვლილთაგან რომელი შეასუსტებს მარკეტოლოგების ვარაუდს?

I.

ისრების სხვანაირი განლაგება დაფარავს კომპანიის ლოგოს, წარწერას ან
დამატებით აქსესუარს. იმისათვის, რომ არაფერი დაიფაროს, ისრების ყველაზე
ხელსაყრელი განლაგება თერთმეტის ათ წუთზეა.

II.

ისრების თერთმეტის ათ წუთზე განლაგება სპეციალურად არის შერჩეული
მწარმოებელთა სასარგებლოდ, პოტენციურ მყიდველებზე ფსიქოლოგიური
ზემოქმედებისათვის.

III.

წარმოების პროცესის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ახლადდამზადებული
საათი ზუსტად 10 საათს უჩვენებს. სარეკლამო სურათებს, უმრავლეს
შემთხვევებში, ახალთახალ საათებს უღებენ, რომელთა წარმოებაც სულ რაღაც
ათი წუთის დასრულებულია.

(ა)

მხოლოდ II

(ბ)

მხოლოდ III

(გ)

მხოლოდ I და III

(დ)

მხოლოდ II და III

(ე)

სამივე

7

653063

ამოცანა 7.
კოშკის საძებრად წასული რაინდი ტყეში წააწყდა გზაგასაყარს, საიდანაც 4 ბილიკი
იწყებოდა. თითოეულ ბილიკთან ეკიდა აბრა, რომლებზეც ეწერა:
აბრა
ეს ბილიკი კოშკისკენ მიდის. აბრაზე III ბილიკთან
I
ტყუილი წერია.
ბილიკთან
აბრა
ეს ბილიკი კოშკისკენ არ მიდის. აბრაზე IV ბილიკთან
II
ტყუილი წერია.
ბილიკთან
აბრა
ეს ბილიკი კოშკისკენ მიდის. აბრაზე II ბილიკთან
III
ტყუილი წერია.
ბილიკთან
აბრა
ეს ბილიკი კოშკისკენ არ მიდის. აბრაზე I ბილიკთან
IV
ტყუილი წერია.
ბილიკთან
რაინდს გაახსენდა ბრძენის ნათქვამი:


თითოეულ აბრაზე ან ორივე წინადადება მცდარია ან ორივე წინადადება
ჭეშმარიტია.



პირველ ორ აბრაზე დაწერილი ოთხი წინადადებიდან მინიმუმ ერთი მცდარია.

თუ ბრძენის ნათქვამი ჭეშმარიტია, მაშინ ჩამოთვლილთაგან რომელი ბილიკები
მიიყვანს რაინდს კოშკთან?
(ა)

პირველი და მეორე

(ბ)

პირველი და მესამე

(გ)

მეორე და მესამე

(დ)

მეორე და მეოთხე

(ე)

მესამე და მეოთხე
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ამოცანა 8.
გაყიდვაშია ხველების ორნაირი წამალი, ერთი – მძაფრი და უჩვეულო გემოს მქონე,
მეორე – ნეიტრალური გემოს მქონე. მეორე წამლის მომხმარებლებთან შედარებით,
პირველი წამლის მომხმარებელთა უფრო დიდი ნაწილი ირწმუნება, რომ წამალი,
რომელიც მათ მიიღეს, ეფექტურია. ეს გვიჩვენებს, რომ წამლის გემო ზეგავლენას
ახდენს მომხმარებელთა მიერ მისი ეფექტურობის შეფასებაზე.

ჩამოთვლილთაგან რომელი გააძლიერებდა ამ დასკვნას ყველაზე მეტად?

(ა)

ორი წამლის ძირითადი მოქმედი სამკურნალო ნივთიერება სხვადასხვაა,
მაგრამ ორივეს მოქმედება ლაბორატორიულად დადასტურებულია.

(ბ)

პირველი წამალი შეიცავს ანთების საწინააღმდეგო ნივთიერებას, მეორე კი –
არა.

(გ)

ორივე წამლის ძირითადი მოქმედი სამკურნალო ნივთიერება ერთი და იგივეა.

(დ)

პირველი წამლის სახელწოდება სატელევიზიო რეკლამებში გაცილებით
ხშირად მოიხსენიება, ვიდრე მეორე წამლის.

(ე)

მეორე წამალი უფრო მეტი რაოდენობით გაიყიდა, ვიდრე პირველი.
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ამოცანა 9.

მოცემულია ოთხი წინადადება:


გლუონის აღმოჩენა ლაბორატორიაში შემთხვევითმა გარემოებებმა გამოიწვია.



ლაბორატორია მუდმივად ზრუნავს აპარატურის გაუმჯობესებაზე.



გლუონის აღმოჩენა ლაბორატორიაში უნიკალური აპარატურის გამოყენებით
განხორციელდა.



თუ გლუონის აღმოჩენა ლაბორატორიაში უნიკალური აპარატურის გამოყენებით
განხორციელდა, მაშინ იგი შემთხვევით გარემოებებს არ გამოუწვევია.

ცნობილია, რომ ამ ოთხი წინადადებიდან მხოლოდ ერთია მცდარი, დანარჩენი კი –
ჭეშმარიტი. ასეთ პირობებში, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია აუცილებლად
ჭეშმარიტი?

(ა)

ლაბორატორია მუდმივად ზრუნავს აპარატურის გაუმჯობესებაზე.

(ბ)

გლუონის აღმოჩენა ლაბორატორიაში შემთხვევითმა გარემოებებმა გამოიწვია.

(გ)

გლუონის აღმოჩენა ლაბორატორიაში უნიკალური აპარატურის გამოყენებით
განხორციელდა.

(დ)

გლუონის აღმოჩენა არც შემთხვევით გარემოებებს გამოუწვევია და არც
უნიკალური აპარატურის გამოყენებით განხორციელებულა.

(ე)

გლუონის აღმოჩენა ლაბორატორიაში მხოლოდ შემთხვევითი გარემოებებით
არ გამოწვეულა და, ასევე, მხოლოდ უნიკალური აპარატურის გამოყენებით არ
განხორციელებულა.
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ამოცანები 10-11 შემდეგ მოცემულობას ეყრდნობა:
ექვს სტუდენტს – K, L, M, N, O, P – აქვს მოხსენება ერთსა და იმავე დღეს, სხვადასხვა
დროს. ცნობილია რომ:


K-ს აქვს მოხსენება P-ს შემდეგ.



N-ს აქვს მოხსენება L-მდე.



M - ს აქვს მოხსება O-ს შემდეგ.



P-ს აქვს მოხსენება L-ის შემდეგ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა P-ს არ აქვს
მოხსენება M-ის შემდეგ.



O არ არის მესამე მომხსენებელი.

ამოცანა 10.
თუ O არის მეხუთე მომხსენებელი, მაშინ რომელია პირველი?
(ა)

K

(ბ)

L

(გ)

M

(დ)

N

(ე)

P

ამოცანა 11.
ჩამოთვლილთაგან რომელი წინადადება არ შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი?
(ა)

O არის პირველი მომხსენებელი და K არის მეხუთე.

(ბ)

O არის პირველი მომხსენებელი და K არის მეოთხე

(გ)

K არის მეოთხე მომხსენებელი და O არის მეხუთე.

(დ)

K არის მეოთხე მომხსენებელი და N არის მეხუთე.

(ე)

O არის მეორე მომხსენებელი და K არის მეოთხე.
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ამოცანები 12-14 შემდეგ მოცემულობას ეყრდნობა:
ფოტოტექნიკის გამოფენაზე წარმოდგენილია 8 კომპანია: ოთხი იაპონური (ქენონი,
ნიკონი, პენტაქსი, ოლიმპუსი), ერთი შვედური (ჰასელბლადი), ერთი შვეიცარიული
(ალპა) და ორი გერმანული (ლაიქა, ცაისი).
საგამოფენო

1

3

5

7

4

8

დაყოფილი,

დერეფანი

2

ტიხრებით

სივრცე
დარბაზადაა
აქედან

4

დერეფნის ერთ მხარესაა და

6

8

დანარჩენი

4

–

დერეფნის

მეორე მხარეს (იხ. ნახაზი).

ფოტოაპარატებს აქვთ შემდეგი მახასიათებლები:




ტიპი (ციფრული ან ანალოგური)
ფორმატი (ფართოფორმატიანი ან ვიწროფორმატიანი)
კლასი (ორი ფოტოაპარატი ერთი და იმავე კლასისაა, თუ მათ ერთნაირი ტიპი
და ფორმატი აქვთ).

რვავე მწარმოებელი აწარმოებს ფოტოაპარატებს, თუმცა:


მხოლოდ ჰასელბლადი, ცაისი და პენტაქსი აწარმოებენ ფართოფორმატიან
ფოტოაპარატებს.



პენტაქსისა

და

ოლიმპუსის

გარდა,

ყველა

აწარმოებს

ანალოგურ

ფოტოაპარატებს.


ალპასა და ცაისის გარდა, ყველა აწარმოებს ციფრულ ფოტოაპარატებს.



ჰასელბლადის გარდა, ყველა აწარმოებს ვიწროფორმატიან ფოტოაპარატებს.

მონაწილეებმა საგამოფენო სივრცის გადანაწილებისას უნდა დაიცვან შემდეგი
პირობები:


თითოეულ დარბაზში მხოლოდ ერთი მწარმოებელია წარმოდგენილი.



ერთი ქვეყნის წარმომადგენლები არ უნდა მოხვდნენ ისეთ დარბაზებში,
რომლებიც

უშუალოდ ერთმანეთის პირდაპირ (მაგალითად, 1 და 2

დარბაზები) ან ერთმანეთის გვერდით (მაგალითად, 3 და 5 დარბაზები) არის
განლაგებული.


ორი მწარმოებელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება მოხვდეს ერთმანეთის
გვერდით მდებარე დარბაზებში, თუ ორივე აწარმოებს ერთი და იმავე კლასის
ერთ ფოტოაპარატს მაინც.
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ამოცანა 12.
საგამოფენო სივრცის განაწილებისას, ჩამოთვლილთაგან რომელ ორ დარბაზში
შეიძლება მოხვდნენ გერმანელი მწარმოებლები?
(ა)

პირველსა და მეექვსეში

(ბ)

მეორესა და მერვეში

(გ)

მესამესა და მერვეში

(დ)

მეოთხესა და მეშვიდეში

(ე)

მეექვსესა და მეშვიდეში

ამოცანა 13.
თუ ჰასელბლადის ფოტოტექნიკა მერვე დარბაზშია გამოფენილი, მაშინ რომელ
დარბაზშია გამოფენილი ლაიქას ფოტოტექნიკა?
(ა)

პირველში

(ბ)

მეორეში

(გ)

მეოთხეში

(დ)

მეხუთეში

(ე)

მეშვიდეში

ამოცანა 14.
თუ ალპას ფოტოტექნიკა მეორე დარბაზშია გამოფენილი, მაშინ რომელ დარბაზშია
გამოფენილი ოლიმპუსის ფოტოტექნიკა?
(ა)

პირველში

(ბ)

მეოთხეში

(გ)

მეხუთეში

(დ)

მეექვსეში

(ე)

მერვეში
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ამოცანები 15-17 შემდეგ მოცემულობას ეყრდნობა:
წვეულებაზე პირველი ცეკვა თორმეტმა ახალგაზრდამ და მხოლოდ მათ უნდა
იცეკვონ. მათგან,
გოგონებიდან:




ნინო და ეკა ერთმანეთის გარდა მხოლოდ ანას ნაცნობებია,
ქეთი და თეა მხოლოდ სოფოს ნაცნობებია, ერთმანეთს კი არ იცნობენ,
ანა სოფოს ნაცნობია,

ხოლო ვაჟებიდან:





ვაჟა და კოკა ერთმანეთის გარდა მხოლოდ ზურაბის ნაცნობებია,
დიტო და გიორგი მხოლოდ ბექას ნაცნობებია, ერთმანეთს კი არ იცნობენ,
ზურაბი ბექას ნაცნობია.

ცეკვისას თითოეული ვაჟი გოგონასთან ისე უნდა დაწყვილდეს, რომ ერთმანეთის
ნაცნობი გოგონების პარტნიორი ვაჟები ერთმანეთის

ნაცნობები იყვნენ, ხოლო

ერთმანეთისათვის უცნობი გოგონების პარტნიორი ვაჟები კი – ერთმანეთისათვის
უცნობები.

ამოცანა 15.
ჩამოთვლილთაგან რომელია ის ექვსი წყვილი, რომელმაც შეიძლება შეასრულოს
პირველი ცეკვა?
(ა)
ნინო - კოკა
ეკა - ვაჟა
ანა - ზურაბი
სოფო - დიტო
ქეთი - გიორგი
თეა - ბექა

(ბ)
ნინო - ზურაბი
ეკა - კოკა
ანა - ვაჟა
სოფო - ბექა
ქეთი - დიტო
თეა - გიორგი

(გ)
ნინო - ვაჟა
ეკა - ზურაბი
ანა - კოკა
სოფო - ბექა
ქეთი - გიორგი
თეა - დიტო
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(დ)
ნინო - კოკა
ეკა - ვაჟა
ანა - ზურაბი
სოფო - ბექა
ქეთი - გიორგი
თეა - დიტო

(ე)
ნინო - კოკა
ეკა - ვაჟა
სოფო - ზურაბი
ანა - ბექა
ქეთი - გიორგი
თეა - დიტო
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ამოცანა 16.
ჩამოთვლილთაგან,

რომელი

პარტნიორული

წყვილი

მიიღებს

აუცილებლად

მონაწილეობას პირველ ცეკვაში?
I.

ნინო და ვაჟა

II.

ანა და ზურაბი

III.

სოფო და ბექა

(ა)

მხოლოდ II

(ბ)

მხოლოდ III

(გ)

მხოლოდ I და II

(დ)

მხოლოდ II და III

(ე)

სამივე

ამოცანა 17.
ჩამოთვლილთაგან

რომელია

ის

წყვილები,

რომლებსაც

პირველ

ცეკვაში

მონაწილეობა არ შეუძლიათ, თუმცა შეძლებდნენ იმ შემთხვევაში, თუ თეა და ქეთი,
და ასევე გიორგი და დიტო ერთმანეთის ნაცნობები იქნებოდნენ?
I.

ნინო და ბექა

II.

სოფო და ზურაბი

III.

ქეთი და ვაჟა

IV.

თეა და დიტო

(ა) I და II

(ბ) I და IV

(გ) II და III
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(დ) II და IV

(ე) III და IV
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