სკოლა ____________________________________________კლასი ________
სახელი _______________________ გვარი __________________________
ტელეფონი _______________________
ამოცანა 1: ანა და გიგა
3-დან 8-ის ჩათვლით ყველა ციფრის გამოყენებით შესაძლებელია ორი სამნიშნა რიცხვის
შედგენა. მაგალითად 736 და 584. ამ ორი რიცხვის სხვაობა 152-ის ტოლია.
გიგას უნდა, ამ 6 ციფრით ისეთი ორი სამნიშნა რიცხვი შეადგინოს, რომ მათი სხვაობა იყოს
რაც შეიძლება დიდი. ანას კი უნდა, ამ 6 ციფრით ისეთი ორი სამნიშნა რიცხვი შეადგინოს,
რომ მათი სხვაობა (დიდს რომ პატარას გამოვაკლებთ) იყოს რაც შეიძლება მცირე.
ა) რა რიცხვები უნდა შეადგინოს გიგამ და რა იქნება მათი სხვაობა?
ბ) რა რიცხვები უნდა შეადგინოს ანამ და რა იქნება მათი სხვაობა?
(პასუხი დაასაბუთეთ).
ამოხსნა
გიგამ უნდა აიღოს ერთი რიცხვი რაც შეიძლება დიდი, ხოლო მეორე – რაც შეიძლება პატარა.
ამ შემთხვევაში იქნება ამ რიცხვებს შორის სხვაობა მაქსიმალური.
ყველაზე დიდი სამნიშნა რიცხვი, რომლის შედგენაც მოცემული ციფრებით არის
შესაძლებელი, არის 876, ხოლო ყველაზე მცირე – 345.
თუ გიგა ამ რიცხვებს აირჩევს, მათი სხვაობა გამოვა 531.
ანამ ისეთი რიცხვები უნდა შეადგინოს, რომ სხვაობა მინიმალური გამოვიდეს. ამისათვის
საკლებისა და მაკლების პირველი ციფრები მხოლოდ 1-ით უნდა იყოს განსხვავებული.
მაგალითად 4 და 3, ან 5 და 4, ან 6 და 5, ან 7 და 6, ან 8 და 7. დანარჩენი ოთხი ციფრი კი
საკლებსა და მაკლებში ისე უნდა განლაგდეს, რომ საკლები უმცირესი, ხოლო მაკლები
უდიდესი გამოვიდეს.
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საკლების ბოლო ორი ციფრი 3 და 4 უნდა იყოს, ხოლო
მაკლებისა 8 და 7.
საბოლოოდ კი მიიღება, რომ საკლები 634, ხოლო მაკლები – 587-ია.
პასუხი: გიგამ უნდა აიღოს რიცხვები – 876 და 345, მათ სხვაობას მიიღებს 531.
ანამ უნდა აიღოს 634 და 587 და მათ სხვაობას მიიღებს 47-ს.
შეფასება
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი.
1 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთება არ არის (ან არასრულყოფილია).
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში.

ამოცანა 2: ორი მსუნაგი
გიორგი, ნატო, ბარბარე, ანდრია და ზურა მოუთმენლად ელოდნენ, როდის გახსნიდა დედა
შოკოლადის კოლოფს. ორმა მათგანმა ვეღარ მოითმინა და ყველასათვის შეუმჩნევლად
კოლოფი გახსნეს.
როდესაც დედამ გახსნილი კოლოფი აღმოაჩინა, მან იკითხა:
- ვინ ჩაიდინა ეს? - პასუხები ასეთი იყო:
გიორგი: ზურა არაფერ შუაშია, მას არ გაუხსნია კოლოფი;
ნატო: ბარბარე არ არის დამნაშავე;
ბარბარე: ანდრია არ არის დამნაშავე;
ანდრია: ან ნატოა დამნაშავე, ან გიორგი;
ზურა: ბარბარე დამნაშავეა.
შემდეგ გაირკვა, რომ სამმა მართალი თქვა, ხოლო იმ ორმა, ვინც კოლოფი გახსნა, იცრუა.
რომელია ეს ორი? (პასუხი დაასაბუთეთ).
ამოხსნა
ზურა ამტკიცებს, რომ დამნაშავეა ბარბარე. დავუშვათ ზურა მართალია, გამოდის, რომ:
1. ბარბარე ცრუობს და ე.ი. ანდრიაც დამნაშავეა;
2. ნატოც დამნაშავეა, ვინაიდან მისი ნათქვამი სიცრუე გამოდის;
ანუ, თუ დავუშვებთ, რომ ზურა მართალია, ორის ნაცვლად სამი დამნაშავე გვყავს. აქედან
ვასკვნით, რომ ზურა ცრუობს.
თუ ზურა ცრუობს, ის არის ერთ-ერთი დამნაშავე, ხოლო მეორე გამოდის გიორგი, რომლის
ნათქვამი სიცრუეა. ნატო, ბარბარე და ანდრია არ ცრუობენ და, ე.ი. არც დამნაშავეები არიან.
პასუხი: დამნაშავეები არიან გიორგი და ზურა.
შეფასება
2 ქულა - როცა პასუხები სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი.
1 ქულა - როცა პასუხები სწორია და დასაბუთება არ არის (ან არასრულყოფილია).
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში.

ამოცანა 3: ახირებული ბიჭი
ერთი ახირებული ბიჭი ოთხშაბათობით და ხუთშაბათობით ყოველთვის სიმართლეს
ამბობს, ორშაბათობით ყოველთვის ცრუობს, კვირის სხვა დღეებში კი ან სიმართლეს ამბობს
ან ცრუობს. მას ზედიზედ 6 დღის განმავლობაში ეკითხებოდნენ სახელს. ის ასე პასუხობდა:
გია, დათო, გია, დათო, ზაზა, დათო.
როგორ უპასუხებს იგივე შეკითხვას ბიჭი მომდევნო დღეს და რა ჰქვია მას სინამდვილეში?
(პასუხი დაასაბუთეთ).
ამოხსნა
ვხედავთ, რომ ზედიზედ ორი დღის განმავლობაში ბიჭს ერთი და იგივე სახელი არ უთქვამს.
აქედან ვასკვნით, რომ ამ ექვს დღეში ოთხშაბათი და ხუთშაბათი ერთდროულად არ შედის.
ასეთი რამ ხოლოდ ორ სხვადასხვა ვარიანტში შეიძლება მოხდეს და ეს ვარიანტები ქვემოთ
ცხრილშია მოცემული:

I ვარიანტი

გია

დათო

გია

დათო

პარასკევი

შაბათი

კვირა

ორშაბათი სამშაბათი

ოთხშაბათი

პარასკევი

შაბათი

კვირა

სამშაბათი

II ვარიანტი ხუთშაბათი

ზაზა
ორშაბათი

დათო

I ვარიანტი გამორიცხულია, ვინაიდან ოთხშაბათს (სიმართლის დღეს) და ორშაბათს (სიცრუის
დღეს) ერთსა და იგივე სახელს ამბობს (დათო).
რჩება II ვარიანტი, როცა ხუთშაბათს სიმართლეს ამბობს (გია), ორშაბათს ცრუობს (ზაზა),
ხოლო დანარჩენ დღეებში ხან სიმართლეს ამბობს (შაბათი) ხან ცრუობს (პარასკევი, კვირა
და სამშაბათი).
პასუხი: ბიჭს ჰქვია გია და მომდევნო დღეს (ოთხშაბათს) იტყვის სიმართლეს – გია
შეფასება
2 ქულა - როცა პასუხები სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი.
1 ქულა - როცა პასუხები სწორია და დასაბუთება არ არის (ან არასრულყოფილია).
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში.

ამოცანა 4: ფანქრები კოლოფში
კოლოფში 6 წითელი, 10 ლურჯი და 8 მწვანე ფანქარია. სულ ცოტა რამდენი ფანქარი
უნდა ამოვიღოთ კოლოფში ჩაუხედავად, რომ მათ შორის აუცილებლად იყოს: ა) 2 წითელი
ფანქარი; ბ) 5 ლურჯი ფანქარი; გ) 3 წითელი და 3 ლურჯი; დ) ერთი ფერის 3 ფანქარი; ე)
რომელიმე ორი ფერის 3-3 ფანქარი?
ამოხსნა
ა) 20 ფანქარი
ბ) 19 ფანქარი
გ) 21 ფანქარი
დ) 7 ფანქარი
ე) 15 ფანქარი
შეფასება
2 ქულა - როცა ხუთივე პასუხი სწორია
1 ქულა - როცა სამი მაინც პასუხი სწორია და ყველა სწორი არ არის
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

ამოცანა 5: რამდენი რიცხვია ასეთი?
გაეცით დასაბუთებული პასუხები შეკითხვებს:
1. რამდენი ორნიშნა ნატურალური რიცხვია, რომელიც
2. რამდენი ორნიშნა ნატურალური რიცხვია, რომელიც
3. რამდენი ორნიშნა ნატურალური რიცხვია, რომელიც
4. რამდენი ორნიშნა ნატურალური რიცხვია, რომელიც
5. რამდენი ორნიშნა ნატურალური რიცხვია, რომელიც

იყოფა 4-ზეც და 3-ზეც?
იყოფა 4-ზე და არ იყოფა 3-ზე?
იყოფა 3-ზე და არ იყოფა 4-ზე?
იყოფა ან 4-ზე ან 3-ზე?
არ იყოფა არც 4-ზე და არც 3-ზე?

ამოხსნა
1. ასეთი მხოლოდ ის რიცხვებია, რომლებიც იყოფა 12-ზე. რომ დავთვალოთ 10-დან 99-მდე
12-ის ჯერადი რიცხვების რაოდენობა, უნდა გავიგოთ, რამდენჯერ მოთავსდება 99-ში 12.
ამისათვის კი 99 უნდა გავყოთ 12-ზე და მივიღებთ 8-ს. აქედან ყველა ორნიშნებია.
ასე, რომ ორნიშნა რიცხვების რაოდენობა, რომლებიც იყოფიან 4-ზეც და 3-ზეც, არის 8.
2. იმისათვის, რომ ვიანგარიშოთ, რამდენი რიცხვია ისეთი, რომელიც იყოფა 4-ზე და არ
იყოფა 3-ზე, უნდა დავითვალოთ იმ რიცხვების რაოდენობა, რომლებიც იყოფა 4-ზე და
მათგან გამოვრიცხოთ ის რიცხვები, რომლებიც იყოფიან 12-ზე. 10-დან 99-მდე სულ 90
რიცხვია და აქედან ყოველი მეოთხე (ანუ 22 ცალი) იყოფა 4-ზე. თუ ამ რიცხვს გამოვაკლებთ
8-ს (12-ის ჯერადების რაოდენობას), მივიღებთ 14-ს.
3. იმისათვის, რომ ვიანგარიშოთ, რამდენი რიცხვია ისეთი, რომელიც იყოფა 3-ზე და არ
იყოფა 4-ზე, უნდა დავითვალოთ იმ რიცხვების რაოდენობა, რომლებიც იყოფა 3-ზე და
მათგან გამოვრიცხოთ ის რიცხვები, რომლებიც იყოფიან 12-ზე. 10-დან 99-მდე სულ 90
რიცხვია და აქედან ყოველი მესამე (ანუ 30 ცალი) იყოფა 3-ზე. თუ ამ რიცხვს გამოვაკლებთ
8-ს (12-ის ჯერადების რაოდენობას), მივიღებთ 22-ს.
4. იმისათვის, რომ ვიანგარიშოთ, რამდენი რიცხვია ისეთი, რომელიც იყოფა ან 4-ზე ან 3-ზე,
უნდა დავითვალოთ იმ რიცხვების რაოდენობა, რომლებიც იყოფა 4-ზე და რომლებიც იყოფა
3-ზე. ამ რიცხვებში იქნება, ბუნებრივია ის რიცხვებიც, რომლებიც იყოფა როგორც 4-ზე, ასევე
3-ზე (ანუ 12-ის ჯერადები). ეს რიცხვები რაოდენობაში უნდა დარჩეს, ვინაიდან თუ რიცხვი 4ზეც იყოფა და 3-ზეც იგი მოცემულ პირობას (იყოფა ან 4-ზე ან 3-ზე) აკმაყოფილებს. აქ უნდა
გავითვალისწინოთ, რომ ეს 12-ის ჯერადები დათვლაში ორჯერ შედიან და ასე რომ არ
დარჩეს, მათი რაოდენობა ჯამს უნდა გამოვაკლოთ. 10-დან 99-მდე სულ 90 რიცხვია და
აქედან ყოველი მეოთხე (ანუ 22 ცალი) იყოფა 4-ზე, ხოლო ყოველი მესამე (ანუ 30 ცალი)
იყოფა 3-ზე. თუ ამ რიცხვების ჯამს გამოვაკლებთ 8-ს (12-ის ჯერადების რაოდენობას),
მივიღებთ 44-ს.
5. იმისათვის, რომ ვიანგარიშოთ, რამდენი რიცხვია ისეთი, რომელიც არ იყოფა არც 4-ზე და
არც 3-ზე, უნდა დავითვალოთ იმ რიცხვების რაოდენობა, რომლებიც იყოფა ან 4-ზე და ან 3ზე (წინა მე-4 შეკითხვის პასუხი) და ეს რიცხვები გამოვრიცხოთ ყველა ორნიშნა რიცხვების
სიმრავლიდან. 90-44=46.
შეფასება
2 ქულა - როცა პასუხები სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი.
1 ქულა - როცა პასუხები სწორია და დასაბუთება არ არის (ან არასრულყოფილია).
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში.

