
1

b

a

    raodenobrivi msjeloba

maTematikuri aRniSvnebi da formulebi: 

1. procenti: a ricxvis k% aris ;

2. xarisxi: an = a · a · a · ...· a  (n-jer)

3. siCqare: 
dro

manZili
siCqare

4. saSualo ariTmetikuli:  

raodenobamonacemTa

jamimonacemTa
saSualomonacemTa

5. Semoklebuli gamravlebis formulebi:

(a+b)
2
 = a

2
 + 2ab + b

2
;  (a - b)

2
 = a

2
 – 2ab + b

2
;

(a + b)(a – b)  =   a
2
 – b

2
 . 

6. naxazze kuTxe SeiZleba kuTxis 

gverdebs Soris Casmuli patara 

rkaliT iyos moniSnuli, 

marTi kuTxe ki — patara  kvadratiT. 

Canaweri: A aRniSnavs A kuTxis sidides.

7. samkuTxedi: 

samkuTxedis kuTxeebis sidideTa 

jami 180°-is tolia.  

piTagoras Teorema: 

marTkuTxa samkuTxedis 

hipotenuzis sigrZis kvadrati 

tolia kaTetebis sigrZeTa kvadratebis 

jamis: AB
2

= AC
2

+ BC
2

(ix. naxazi). 

samkuTxedis farTobi samkuTxedis  

gverdis sigrZisa da am gverdze 

daSvebuli simaRlis namravlis 

naxevaris tolia
2

ah
S

8. paraleluri wrfeebi: 

ori paraleluri wrfis mesame 

wrfiT gadakveTisas Siga 

jvaredina kuTxeebi tolia:  = .

9. oTxkuTxedi: 

marTkuTxedis 

farTobi misi sigrZisa da 

siganis namravlis tolia:

                           S = ab.

paralelogramis farTobi misi 

gverdis sigrZisa da am gverdze daSvebuli 

simaRlis namravlis tolia:  S = ah.

10. wre, wrewiri: 

wrewiris sigrZe L misi radiusis 

mixedviT gamoiTvleba formuliT: L = 2 r.

ricxvi measedis sizustiT 

3,14-is tolia. 

r radiusiani wris 

farTobi gamoiTvleba formuliT: S = r
2.

11. marTkuTxa paralelepipedi: 

marTkuTxa paralelepipedis 

moculoba misi sigrZis, siganisa 

da simaRlis namravlis tolia:

                          V = abc;

12. cilindri:

cilindris moculoba misi 

fuZis farTobisa da simaRlis 

namravlis tolia: V= r
2
h

        20 amocana dro - 70 wuTi

testis am nawilze muSaobisas gaiTvaliswineT: 

naxazebi, romlebic erTvis zogierT davalebas, SeiZleba ar iyos Sesrulebuli 

davalebis pirobaSi miTiTebuli zomebis zusti dacviT. amitom monakveTebis 

sigrZis an sxva sidideebis Sesaxeb daskvnis gamotanisas nu daeyrdnobiT naxazis 

zomebs. yuradReba gaamaxvileT davalebis pirobaze; 

Tu naxazze mocemuli swori xazis Sesaxeb amocanis pirobaSi damatebiT araferia 

naTqvami, maSin unda CaTvaloT, rom es swori xazi _ wrfea an misi nawili; 

testSi gamoyenebulia ricxvTa Caweris mxolod aTobiTi poziciuri sistema. 
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 2 655068 

ამოცანა 1.  

ჩამოთვლილთაგან რომელი რიცხვი არ მიიღება ერთი ორნიშნა ნატურალური 
რიცხვის მეორე ორნიშნა ნატურალურ რიცხვზე გაყოფის შედეგად? 

 

 

ამოცანა 2.  

ნიკო, თიკო და სიკო წყვილ-წყვილად დგებოდნენ სასწორზე და იწონებოდნენ. 
მას შემდეგ, რაც ყოველი წყვილი თითოჯერ აიწონა და მიღებული წონები 
შეაჯამეს, 150 კგ მიიღეს.  

რამდენ კილოგრამს იწონიან ნიკო, თიკო და სიკო ერთად?  

(ა)  70  (ბ)  75  (გ)  80  (დ)  85  (ე)  90  

 
 

ამოცანა 3.  

ნახაზზე მოცემულია ორი, ერთმანეთის ტოლი მართკუთხედი. პირველიდან  
ამოჭრილია ორი წრე, რომელთაგან თითოეულის ფართობი 10-ჯერ ნაკლებია ამ 
მართკუთხედის ფართობზე. იმავე ზომის რამდენი წრე უნდა ამოვჭრათ მეორე 
მართკუთხედიდან, რომ მეორე მართკუთხედის დარჩენილი ნაწილის ფართობი 
პირველი მართკუთხედის დარჩენილი ნაწილის ფართობის ნახევარი იყოს? 

 

 

 

 

(ა)  5 (ბ)  6 (გ)  7 (დ)  8 (ე)  9 

 

  

(ა) 2 (ბ) 7,2 (გ)  8 (დ) 9,9  (ე) 11 
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ამოცანა 4.  

ქეთი და ცოტნე XXI საუკუნეში დაიბადნენ. მათი დაბადების წლების ციფრთა 
ჯამები ერთმანეთის ტოლია.   

ჩამოთვლილთაგან რომელი შეიძლება იყოს მათი დაბადების წლებს შორის 
სხვაობა? 

(ა) 5 (ბ)  7 (გ)  8 (დ)  9 (ე)  11 

 

 

ამოცანა 5.  

პატარა მარი დედას სუფრის გაშლაში დაეხმარა და 
მრგვალ მაგიდაზე გაწყობილ 12 თეფშთან ჭიქები დადგა. 
პირველ თეფშთან ჭიქის დადგმის შემდეგ მარიმ 
რამდენიმე თეფში გამოტოვა და შემდეგ თეფშთან დადგა 
ჭიქა. შემდეგ იმდენივე თეფში გამოტოვა და მომდევნო 
თეფშთან ისევ დადგა ჭიქა და ა.შ. როდესაც მარიმ ბოლო 
ჭიქა დადგა თეფშთან, აღმოჩნდა, რომ მას ყოველ 
თეფშთან თითო ჭიქა დაუდგამს. მთელი პროცესის განმავლობაში მარი 
მაგიდის გარშემო ყოველთვის ერთი და იმავე მიმართულებით მოძრაობდა. 

ჩამოთვლილთაგან რომელი შეიძლება იყოს მარის მიერ თითოეულ ჯერზე 
გამოტოვებული თეფშების რაოდენობა? 

(ა)  2 (ბ)  3 (გ)  4 (დ)  5 (ე) 7 
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ამოცანა 6.  

სამკუთხა  და ოთხკუთხა პირამიდების ზედაპირები მთლიანად ისე უნდა 
შეიღებოს, რომ თითოეულ წახნაგზე მხოლოდ ერთი ფერი იქნეს გამოყენებული 
და ყოველ ფიგურაში, თითოეული წახნაგის ფერი მისი მოსაზღვრე ნებისმიერი 
წახნაგის ფერისაგან განსხვავდებოდეს (გაითვალისწინეთ, რომ ფუძეც წახნაგია). 

მინიმუმ რამდენი ფერია საკმარისი თითოეული ამ ფიგურის აღწერილი წესით  
შესაღებად? 

 

 
სამკუთხა  
პირამიდა 

ოთხკუთხა  
პირამიდა 

(ა) 3 ფერი 3 ფერი 

(ბ) 3 ფერი 4 ფერი 

(გ) 4 ფერი 3 ფერი 

(დ) 4 ფერი 4 ფერი 

(ე) 4 ფერი 5 ფერი 
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ამოცანა 7.  

საბამ ყველა ნატურალური რიცხვი გონებაში სამ ფერად „შეღება“: 

• ყველა რიცხვი, რომელიც სამზე უნაშთოდ იყოფა, „შეღება“ მწვანედ.  
• ყველა რიცხვი, რომლის სამზე გაყოფისას ნაშთში 1 რჩება, „შეღება“ 

თეთრად.  
• ყველა რიცხვი, რომლის სამზე გაყოფისას ნაშთში 2 რჩება, „შეღება“ 

წითლად.  

საბამ შეამჩნია, რომ თეთრად და წითლად „შეღებილი“ რიცხვების ჯამი 
ყოველთვის მწვანედ იყო „შეღებილი“ და ეს ფაქტი ასე ჩაწერა: 

„თეთრი + წითელი = მწვანე“ 

საბას ანალოგიური ჩანაწერებიდან, რომელია ჭეშმარიტი? 

(ა) „წითელი + წითელი = თეთრი“  

(ბ) „მწვანე + თეთრი = მწვანე“ 

(გ) „მწვანე + მწვანე = წითელი“ 

(დ) „მწვანე + წითელი = თეთრი“ 

(ე) „წითელი + წითელი = წითელი“ 

  
 

ამოცანა 8.  

კუბის ყოველ წახნაგზე თითო რიცხვი ისე 
დააწერეს, რომ ერთმანეთის მოსაზღვრე ყოველ 
ორ წახნაგზე დაწერილ რიცხვთა ჯამები 
ერთმანეთის ტოლი აღმოჩნდა. ამის შემდეგ 
კუბი მაგიდაზე დადგეს. თუ კუბის ყველა 
წახნაგზე დაწერილ რიცხვთა ჯამი 24-ის 
ტოლია, მაშინ რა რიცხვი დააწერეს კუბის იმ 
წახნაგს, რომლითაც ის მაგიდაზე დადგეს? 

 

 

  

 (ა)  4 (ბ)  6 (გ)    8 (დ)  10 (ე)  12 

n 
k m 
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ამოცანა 9.  

ბანანების ასხმა, ვაშლი, ანანასი, ატამი, ნესვი, საზამთრო და, აგრეთვე, სამი 
საწონი, რომელთაგან ერთი 1 კგ-იანია, ერთი კი – 2 კგ-იანი, რიგრიგობით 
დააწყვეს სასწორის თეფშებზე ისე, როგორც ეს ქვემოთ მოცემულ ოთხ 
სურათზეა გამოსახული. რამდენ კილოგრამიანია მე-4 სურათზე გამოსახული 
საწონი, თუ ოთხივე სურათზე სასწორი წონასწორობაშია?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ა)  3 (ბ)  4 (გ)  5 (დ)   6 (ე)  7 
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ამოცანა 10.  

მოცემულია სამი წინადადება: 

I. თუ რიცხვი 2-ზე ნაკლებია, მაშინ ამ რიცხვის კვადრატი 4-ზე ნაკლებია. 
II. თუ სამკუთხედის პერიმეტრი 30 სმ-ია, მაშინ ამ სამკუთხედის რომელიმე 

გვერდის სიგრძე 10 სმ-ზე მეტია. 
III. თუ წრის ფართობი კვადრატის ფართობის ტოლია, მაშინ ამ კვადრატის 

გვერდის სიგრძე ამ წრის დიამეტრზე ნაკლებია.  

მათგან ჭეშმარიტია: 

(ა) მხოლოდ I 

(ბ) მხოლოდ II 

(გ) მხოლოდ III 

(დ) მხოლოდ I და II 

(ე) სამივე 
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ამოცანა 11.  

1-ელ და მე-2 ნახაზებზე 
გამოსახულია ორი ერთნაირი 
მოცულობის მქონე კუბი. კუბების 
წახნაგები შეღებილია შავი, რუხი და 
თეთრი ფერის საღებავებით. ამასთან, 
თითოეული კუბის ერთმანეთის 
მოპირდაპირე წახნაგები შეღებილია ერთი და იმავე ფერის საღებავით. ეს 
კუბები შეაწებეს ორი წახნაგით (ისრებით ნაჩვენები მიმართულებით), რის 
შედეგადაც მიიღეს მართკუთხა პარალელეპიპედი (იხ. ნახაზი 3). ქვემოთ 
მოცემული ხუთი – I, II, III, IV, V – დიაგრამიდან ერთ-ერთზე ნაჩვენებია მე-3 
ნახაზზე გამოსახული მართკუთხა პარალელეპიპედის ზედაპირის შავი, რუხი 
და თეთრი ფერის საღებავებით დაფარული ნაწილების ფართობთა 
პროცენტული განაწილება. რომელია ეს დიაგრამა?    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ა) დიაგრამა I    (ბ) დიაგრამა II (გ) დიაგრამა III (დ)  დიაგრამა IV (ე)  დიაგრამა V 
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დიაგრამა I დიაგრამა II დიაგრამა III 

დიაგრამა IV დიაგრამა V 

ნახაზი 1 ნახაზი 2 ნახაზი 3 
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ამოცანა 12.  

სამ აუდიტორიაში ტარდება ლექციები სტუდენტებისათვის. ცნობილია, რომ ამ 
სამიდან პირველ ორ აუდიტორიაში სტუდენტების თანაბარი რაოდენობაა. 
მესამე აუდიტორიაში კი იმაზე 3-ჯერ მეტი სტუდენტია, რამდენიც არის 
მხოლოდ პირველ აუდიტორიაში. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი 
შეიძლება იყოს სტუდენტთა რაოდენობა სამივე აუდიტორიაში ერთად? 

  
(ა)  36 (ბ)  46 (გ)  58 (დ)   63 (ე)  70 
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ამოცანა 13.  

ლაშა, თეა და კატო ერთ სადარბაზოში სხვადასხვა სართულზე ცხოვრობენ. 
ლაშას და თეას სართულების ნომერთა საშუალო არითმეტიკული სამივეს 
სართულების ნომერთა საშუალო არითმეტიკულის ტოლია. 

ერთ-ერთი სავარაუდო პასუხის შესაბამის სვეტში ლაშას, თეასა და კატოს 
სახელები იმის ანალოგიურადაა „მაღლა-დაბლა“ განლაგებული, როგორც მათი 
ბინები სადარბაზოში. რომელია ეს პასუხი? 

 (ა) (ბ) (გ) (დ) (ე) 
     

ლაშა თეა კატო კატო ლაშა 
თეა ლაშა თეა ლაშა კატო 
კატო კატო ლაშა თეა თეა 

 

 

ამოცანა 14.  

ბურთები და კუბები, ერთად რვა ცალი, დანომრეს 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 რიცხვებით.  

მათ შესახებ მოცემულია ორი პირობა: 

I. ყველა ბურთის ნომერთა ჯამი ტოლია ყველა კუბის ნომერთა ჯამის. 

II. კენტნომრიანი ბურთების რაოდენობა ტოლია ლუწნომრიანი კუბების 
რაოდენობის.  

იმისათვის, რომ დავადგინოთ, არის თუ არა ბურთებისა და კუბების რაოდენობა 
ერთმანეთის ტოლი, 

(ა) საკმარისია I პირობა, ხოლო II პირობა არ არის საკმარისი. 

(ბ) საკმარისია II პირობა, ხოლო I პირობა არ არის საკმარისი. 

(გ) საკმარისია I და II პირობა ერთად, მაგრამ ცალ-ცალკე არცერთი არ არის 
საკმარისი. 

(დ) საკმარისია თითოეული პირობა ცალ-ცალკე. 

(ე) ორივე პირობა ერთად არ არის საკმარისი, საჭიროა დამატებითი 
პირობები.  
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ამოცანა 15.  

მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის 
გამჭვირვალე დახურულ ყუთში ჩადგმულია 
ცილინდრისა და ბირთვის ფორმის ორი სხეული  
(იხ. ნახაზი) ისე, რომ ეს სხეულები ერთმანეთს ეხება 
და თითოეული მათგანი ეხება ყუთის ხუთ წახნაგს 
(ცილინდრის ფუძე მთლიანად ყუთის წახნაგზე ძევს). 

განვიხილოთ შემდეგი ორი პირობა: 

I. ცილინდრის მოცულობა 2π დმ3-ის ტოლია. 

II. ბირთვის რადიუსი 1 დმ-ის ტოლია.  

 

იმისათვის, რომ დავადგინოთ ყუთის მოცულობა,  

 

(ა) საკმარისია I პირობა, ხოლო II პირობა არ არის საკმარისი. 

(ბ) საკმარისია II პირობა, ხოლო I პირობა არ არის საკმარისი. 

(გ) საკმარისია I და II პირობა ერთად, მაგრამ ცალ-ცალკე არცერთი არ არის 
საკმარისი. 

(დ) საკმარისია თითოეული პირობა ცალ-ცალკე. 

(ე) ორივე პირობა ერთად არ არის საკმარისი, საჭიროა დამატებითი 
პირობები. 
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ამოცანა 16.  

სიბრტყეზე ნებისმიერად აღებული ორი წრის შესახებ მოცემულია ორი პირობა: 

I. თითოეულ წრეში არსებობს წერტილი, რომელიც არ არის მეორეში.  

II. არსებობს ორი წერტილი მაინც, რომლებიც საერთოა ორივე წრისათვის.   

იმის დასადგენად, აქვს თუ არა ამ წრეებს ზუსტად ორი საერთო მხები, 

(ა) საკმარისია I პირობა, ხოლო II პირობა არ არის საკმარისი. 

(ბ) საკმარისია II პირობა, ხოლო I პირობა არ არის საკმარისი. 

(გ) საკმარისია I და II პირობა ერთად, მაგრამ ცალ-ცალკე არცერთი არ არის 
საკმარისი. 

(დ) საკმარისია თითოეული პირობა ცალ-ცალკე. 

(ე) ორივე პირობა ერთად არ არის საკმარისი, საჭიროა დამატებითი 
პირობები. 
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ამოცანა 17.  

თუ ------- სწორი ხაზის გასწვრივ ორ ფიგურად გავჭრით, მაშინ გაჭრის 

შედეგად მიღებული ვერცერთი ფიგურა ვერ იქნება --------.  

ფრაგმენტთა შემდეგი ორი სვეტიდან: 

აარჩიეთ თითო ფრაგმენტი და ჩასვით ისინი ზემოთ მოცემული წინადადების 
შესაბამის გამოტოვებულ ადგილებში ისე, რომ მიღებული წინადადება 
ჭეშმარიტი აღმოჩნდეს. 

(ა)  A  → L  (ბ)  A  → M  
 

(გ)  A  → N  
 

(დ)  B  → L  
 

(ე)  B  → M   
 

 

 

 

 

  

           I სვეტი 
 

               II სვეტი 

.A   მართკუთხედს  .L  კვადრატი 

.B  კვადრატს  .M   მართკუთხედი 

   .N   სამკუთხედი 

I 

 

 

II 

 



 14 655068 

ამოცანა 18.  

შუადღის 12:00 საათზე Q  ქალაქის უნივერსიტეტში ლექცია დაიწყო. ამ ლექციას 

დაესწრო სტუდენტი, რომელიც იმავე დღის დილის 9:00 საათზე P  ქალაქიდან 
გამოვიდა. იგი მოძრაობდა ავტომობილით და P  ქალაქიდან Q  ქალაქამდე 

მოძრაობის პროცესში არ გადაუჭარბებია 70 კმ/სთ სიჩქარისათვის.  

მოცემულია წინადადება, რომელშიც გამოტოვებულია ორი ფრაგმენტი: 

„თუ სტუდენტს ამ ლექციაზე --------, მაშინ მანძილი P  და Q  ქალაქებს  

შორის ------- ყოფილა.“  

ფრაგმენტთა შემდეგი ორი სვეტიდან: 

 

აარჩიეთ თითო ფრაგმენტი და ჩასვით ისინი ზემოთ მოცემული წინადადების 
შესაბამის გამოტოვებულ ადგილებში ისე, რომ მიღებული წინადადება 
ჭეშმარიტი აღმოჩნდეს. 

 
(ა)  A  → L  (ბ)  A  → M  

 
(გ)  A  → N  
 

(დ)  B  → L  
 

(ე)  B  → N   
 

 
 

 

 

 

  

           I სვეტი 
 

               II სვეტი 

.A   დააგვიანდა 
 

 .L  210 კმ-ზე მეტი 

.B  არ დაუგვიანია  .M   210 კმ-ის ტოლი 
 

   .N   210 კმ-ზე მეტი არ 

I 

II 
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ამოცანა 19.  

ერთი ჯგუფის ყველა სტუდენტმა წინა ზაფხულს ზღვის ან მთის კურორტზე  
დაისვენა. ზოგმა მათგანმა დასვენება მთაშიც მოასწრო და ზღვაზეც.  

ამ ჯგუფის სტუდენტების შესახებ ქვემოთ მოყვანილი ოთხი მოცემულობიდან, 
რომელი ორია საკმარისი იმის დასადგენად, თუ რამდენი სტუდენტია ამ 
ჯგუფში?  

I. ზღვაზე დაისვენა 12-მა სტუდენტმა. 
II. ზღვაზეც და მთაშიც დაისვენა 5-მა სტუდენტმა. 
III. მხოლოდ მთაში დაისვენა 6-მა სტუდენტმა. 
IV. მხოლოდ ზღვაზე დაისვენა 7-მა სტუდენტმა. 

(ა)  I და II (ბ)  I და III (გ) II და III (დ)  II და IV (ე) III და IV 
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ამოცანა 20.  

ცილინდრის ფორმის გამჭვირვალე ჭურჭლის ფსკერზე 
დადგეს იმავე სიმაღლის მქონე რკინის  ორი ცილინდრი, 
ჭურჭლის დანარჩენი ნაწილი კი წყლით შეავსეს 
(ცილინდრების ურთიერთგანლაგების ზოგიერთი 
შემთხვევა, მაგალითისათვის, მოცემულია ნახაზზე). 

მოცემულია ოთხი პირობა:  

I. რკინის თითოეული ცილინდრის ფუძის დიამეტრი 
დიდი ცილინდრის ფუძის  რადიუსის ტოლია. 

II. ცილინდრების სიმაღლე  4
𝜋

 დმ -ის ტოლია. 

III. დიდი ცილინდრის ფუძის რადიუსი 4 დმ-ის 
ტოლია.  

IV. დიდი ცილინდრის მოცულობა  64  დმ3-ის ტოლია. 

თუ დიდი ცილინდრის კედლის სისქეს მხედველობაში არ მივიღებთ, მაშინ ამ 
პირობათაგან რომელი ორი პირობა იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ 
ცალსახად დავადგინოთ ცილინდრის დარჩენილ ნაწილში ჩასხმული წყლის 
მოცულობა? 

(ა)  I და II (ბ)  I და III (გ) I და IV  (დ)  II და III  (ე) II და IV 

 


