სკოლა ____________________________________________კლასი ________
სახელი _______________________ გვარი __________________________
ტელეფონი _______________________

ამოცანა 1. თამაში
ვასიკომ ფურცელზე დაწერა რიცხვები 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ვასიკო
და პაატა მორიგეობით (ვასიკო იწყებს) გადახაზავენ სამ-სამ რიცხვს მანამ, სანამ ორი
რიცხვი არ დარჩება. ვასიკო პაატას იმდენ ლარს მოუგებს, რასაც უდრის ამ ორი
რიცხვის სხვაობა.
რა მაქსიმალური მოგება შეიძლება მიიღოს ვასიკომ ორივე მოთამაშის სწორი
თამაშის შედეგად?
პასუხი დაასაბუთეთ.
ამოხსნა
მაქსიმალური მოგების მისაღებად ვასიკომ აუცილებლად ზუსტად შუაში მდგომი სამი
რიცხვი უნდა გადაშალოს – 9, 10 და 11.
პაატა მოგების შემცირების მიზნით წაშლის კიდურა რიცხვებს ერთ-ერთ (ან ორივე)
ბოლოდან.
ყველა შემთხვევაში სხვაობა ორ უკიდურეს რიცხვს (დარჩენილ რიცხვებში) შორის
იქნება 7.
ვასიკო სწორედ ამ ორ რიცხვს დატოვებს, დანარჩენ 3 რიცხვს კი წაშლის. ამით ის
შეინარჩუნებს მაქსიმალურ მოგებას – შვიდს.
პასუხი: მაქსიმალური მოგება, რომელიც შეიძლება მიიღოს ვასიკომ, არის 7 ლარი.

ამოცანა 2: ტაფა და კატლეტები
გაქვთ ტაფა, რომელზეც ეტევა 2 კატლეტი. კატლეტის თითოეული გვერდის შეწვას
ჭირდება 6 წუთი.
რა მინიმალურ დროში შეიძლება შეიწვას ამ ტაფაზე 3 კატლეტი?
პასუხი დაასაბუთეთ.
ამოხსნა
თითოეული კატლეტის შეწვას ჭირდება 12 წუთი. 3 კატლეტის შეწვას დასჭირდება
3х12=36 წუთი. თუ მოვახერხებთ და ტაფის დროს ოპტიმალურად გამოვიყენებთ, სულ
დაგვჭირდება 36/2=18 წუთი. ამ დროში ჩავეტევით, თუ ასე ვიმოქმედებთ:
თავიდან ტაფაზე დავდებთ 2 კატლეტს და ერთს დავტოვებთ თეფშზე. 6 წუთის შემდეგ
ერთ კატლეტს გადავაბრუნებთ და მეორეს ტაფიდან თეფშზე გადმოვიღებთ. მის
ადგილზე დავდებთ კატლეტს თეფშიდან.
კიდევ 6 წუთის შემდეგ ერთ კატლეტს ტაფაზე გატარებული ექნება 12 წუთი (ანუ
შემწვარი იქნება), ხოლო ორ კატლეტს თითო გვერდი ექნება შემწვარი. შემწვარ
კატლეტს გადმოვიღებთ და დანარჩენ ორ კატლეტს შეუმწვარი გვერდებით დავდებთ
კიდევ 6 წუთის განმავლობაში.
პასუხი: 3 კატლეტი შეიძლება შეიწვას 18 წუთში.

ამოცანა 3. ფურცლები
გვაქვს 872 ცალი ფურცლის ნაგლეჯი. აიღეს რამდენიმე მათგანი და თითოეული
დახიეს 4 ნაწილად, რის შედეგად მიიღეს სულ 1484 ნაგლეჯი.
რამდენი ფურცლის ნაგლეჯი დაუხევიათ?
პასუხი დაასაბუთეთ.
ამოხსნა
ერთი ნაგლეჯის 4 ნაწილად დახევის შემდეგ ნაგლეჯების რაოდენობა 3-ით იმატებს,
ვინაიდან 1 ცალი იცვლება 4-ით.
რაკი თავიდან 872 ცალი ნაგლეჯი იყო და ბოლოს 1484 ნაგლეჯი გახდა, სულ
ნაგლეჯების რაოდენობამ 612-ით მოიმატა. ამ რაოდენობის ნაგლეჯების მომატებას
გამოიწვევდა 612/3=204 ფურცლის ნაგლეჯის 4 ნაწილად დახევა.
პასუხი: სულ დაუხევიათ 204 ნაგლეჯი.

ამოცანა 4: ნინო კონკურსზე
კონკურსზე ნინო ყოველ 3-ქულიანი ამოცანის ამოხსნაზე ხარჯავს 2 წუთს, 4ქულიანი ამოცანის ამოხსნაზე – 3 წუთს, ხოლო 5-ქულიანზე - 5 წუთს.
რა უდიდესი რაოდენობის ქულების დაგროვება შეუძლია მას 15 წუთში?
პასუხი დაასაბუთეთ.
ამოხსნა
პირველ რიგში ვიანგარიშოთ, რომელი ამოცანების ამოხსნა არის ყველაზე მომგებიანი
- 3-ქულიანის, 4-ქულიანის თუ 5-ქულიანის.
შევადაროთ ერთმანეთს 3 და 4 ქულიანი ამოცანები. ამისათვის განვიხილოთ ასეთი
შემთხვევა: ვთქვათ ნინოს აქვს 6 წუთი, ამ დროის დახარჯვა 3-ქულიან ამოცანებზე
უფრო მომგებიანია თუ 4-ქულიან ამოცანებზე?
ადვილად ვიანგარიშებთ, რომ 6 წუთში 3-ქულიანი ამოცანების ამოხსნით 9 ქულის
მიღება შეიძლება, ხოლო 4-ქულიანი ამოცანების ამოხსნით - მხოლოდ 8 ქულის.
აქედან ვასკვნით, რომ 3-ქულიანი ამოცანების ამოხსნა უფრო მომგებიანია, ვიდრე 4ქულიანებისა.
ანალოგიურად შეიძლება ვიანგარიშოთ, რომ ყველაზე ნაკლებად მომგებიანია 5ქულიანი ამოცანების ამოხსნა.
ანუ, მაქსიმალური ქულების დასაგროვებლად უმჯობესია, რომ დრო 3-ქულიანი
ამოცანების ამოხსნაზე დაიხარჯოს, ვიდრე 4-ქულიანი ამოცანების ამოხსნაზე, ხოლო
4-ქულიანი ამოცანების ამოხსნაზე დროის დახარჯვა თავის მხრივ, სჯობს 5-ქულიან
ამოცანებზე დროის ხარჯვას.
მთლიანად მოცემული დრო (15 წუთი) 2-ის ჯერადი რომ იყოს, ყველაზე მომგებიანი
იქნებოდა მთლიანად 3 ქულიან ამოცანებზე დაეხარჯა ნინოს.
რადგან 15 არ არის 2-ის ჯერადი, ერთმანეთს უნდა შევადაროთ ორი ვარიანტი:
1. ნინო ხსნის 7 ცალ 3-ქულიან ამოცანას და 1 წუთს უბრალოდ აცდენს;
2. ნინო 3 წუთს უთმობს ერთი ცალი 4-ქულიანი ამოცანის ამოხსნას, ხოლო
დანარჩენ 12 წუთს 3-ქულიან ამოცანებს ხსნის.
ადვილად გამოითვლება, რომ პირველ შემთხვევაში ნინო 21 ქულას აგროვებს, ხოლო
მეორე შემთხვევაში 22-ს.
პასუხი: ნინოს შეუძლია 22 ქულის დაგროვება.

ამოცანა 5. რიცხვებით თამაში
სამმა მეგობარმა, გიამ, დათომ და მიშიკომ ასეთი თამაში მოიგონეს:
გია დაწერს ფურცელზე მიმდევრობით ოთხ ნატურალურ რიცხვს ისე, რომ მესამე
რიცხვი პირველისა და მეორის ჯამის ტოლია, ხოლო მეოთხე რიცხვი უდრის
პირველისა და მეორის ნამრავლს. ამის შემდეგ ფურცელს გადასცემს დათოს;
დათო ამ ოთხი რიცხვიდან რომელიღაც ორს წაშლის და მათ ადგილზე ჩაწერს
ნულიანებს. ამის შემდეგ ფურცელს გადასცემს მიშიკოს.
მიშიკომ უნდა გამოიცნოს და აღადგინოს წაშლილი რიცხვები.
თქვენც მიიღეთ მონაწილეობა მათ თამაშში და პასუხი გაეცით შემდეგ შეკითხვებს:
1. მიშიკომ დათოსაგან მიიღო ფურცელი, რომელზეც წერია: 3, 0, 0, 12
აღდგენის შემდეგ მიშიკომ მიიღო: 3, 4, 7, 12
სწორად აღადგინა მიშიკომ გიას ოთხეული? (უპასუხეთ «დიახ» ან «არა»)
დიახ
2. მიშიკომ დათოსაგან მიიღო ფურცელი, რომელზეც წერია: 0, 15, 0, 45
აღდგენის შემდეგ მიშიკომ მიიღო: 4, 15, 19, 45
სწორად აღადგინა მიშიკომ გიას ოთხეული? (უპასუხეთ «დიახ» ან «არა»)
არ

ა

3. მიშიკომ დათოსაგან მიიღო ფურცელი, რომელზეც წერია: 12, 0, 0, 60
რა სახეს მიიღებს ეს ოთხეული წაშლილი რიცხვების აღდგენის შემდეგ?
12, 5, 17, 60
4. მიშიკომ დათოსაგან მიიღო ფურცელი, რომელზეც წერია: 0, 7, 11, 0
რა სახეს მიიღებს ეს ოთხეული წაშლილი რიცხვების აღდგენის შემდეგ?
4, 7, 11, 28
5. შეიძლება ისე მოხდეს, რომ თავდაპირველი ოთხეულის ზუსტად აღდგენა
შეუძლებელი გახდეს. მოიყვანეთ ასეთი 2 მაგალითი:
0, 0, 11, 24

და

0, 0, 15, 56

6. შეეცადეთ, რაც შეიძლება ზუსტად ჩამოაყალიბოთ პირობა, როდესაც წაშლილი
რიცხვების ზუსტად აღდგენა შეუძლებელია:
ზუსტად აღდგენა შეუძლებელია, თუ დაცულია შემდეგი ორი პირობა:
ა) წაშლილია პირველი ორი რიცხვი
ბ) ეს რიცხვები არ არის ერთმანეთის ტოლი

