სკოლა ____________________________________________კლასი ________
სახელი _______________________ გვარი __________________________
ტელეფონი _______________________

ამოცანა 1: ციფრების გადახაზვა
რიცხვში 4938107 გადახაზე 3 ციფრი ისე, რომ დარჩენილმა ციფრებმა (იგივე
თანმიმდევრობით) შეადგინოს:
ა) შეძლებისდაგვარად ყველაზე დიდი ოთხნიშნა რიცხვი
ბ) შეძლებისდაგვარად ყველაზე პატარა ოთხნიშნა რიცხვი
ამოხსნა
ა) 4938107 ყველაზე დიდი
ბ) 4938107 ყველაზე პატარა
შეფასება
2 ქულა - როცა ორივე პასუხი სწორია
1 ქულა – როცა მხოლოდ ერთი პასუხია სწორი
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

ამოცანა 2: რამდენი გვერდია?
სულ რამდენი გვერდია წიგნში, თუ მისი გვერდების გადასანომრად გამოიყენეს
2382 ცალი ციფრი? (პასუხი დაასაბუთეთ).
ამოხსნა
პირველი 9 გვერდის გადასანომრად მხოლოდ 9 ცალი ციფრი გვჭირდება. ამის
შემდეგ იწყება გვერდები ორნიშნა რიცხვებით და მათ დანომრას ორ-ორი ციფრი
ჭირდება. ასეთი გვერდებია 10-დან 99-მდე ანუ სულ 90 გვერდი. მათ დანომრას სულ
180 ციფრი დაჭირდება.
გამოდის, რომ 1-დან 99-მდე გვერდების დასანომრად სულ 189 ციფრი
გამოვიყენეთ.
ყველა სამნიშნა რიცხვისთვის (100-დან 999-მდე, სულ 900) საჭიროა 2700
ციფრი. რადგან გამოყენებული ციფრების რაოდენობა უფრო ნაკლებია, ნიშნავს, რომ
უკანასკნელი გვერდი რომელიღაც სამნიშნა რიცხვია.
ამ რიცხვის საპოვნელად ჯერ გამოვთვალოთ გამოსახულება (2382189)/3=2193/3=731
გამოდის, რომ წიგნში სულ 9+90+731 = 830 გვერდია.
პასუხი: წიგნში სულ 830 გვერდია.
შეფასება:
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი
1 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთება არასრულყოფილი.
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

ამოცანა 3: რიცხვების არჩევა
რიცხვების რა უდიდესი რაოდენობა შეიძლება ავარჩიოთ 1-დან 12-ის ჩათვლით
ნატურალურ რიცხვებს შორის ისე, რომ ამორჩეული რიცხვებიდან არც ერთი იყოს ორჯერ
მეტი სხვა რომელიმე არჩეულ რიცხვზე? ჩამოთვალეთ არჩეული რიცხვები.
ამოხსნა
დავიწყოთ რიცხვების არჩევა პატარა რიცხვებიდან.
რაკი ავირჩევთ 1-ს, უკვე 2 აღარ გამოგვადგება.
ამიტომ მომდევნო რიცხვი იქნება 3, მერე 4 და 5.
ექვსიანი აღარ გამოდგება და ვირჩევთ 7-ს, მერე 9-ს, 11-ს და ბოლოს 12-ს.
პასუხი: გამოდის რიცხვები: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 – სულ 8 ცალი.
შეფასება:
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია და ჩამონათვალიც სრულყოფილი
1 ქულა - როცა პასუხი სწორია და ჩამონათვალი არასრულყოფილი.
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

ამოცანა 4: რიცხვების მწკრივი
ერთ მწკრივში ჩამოწერილია 99 ნატურალური რიცხვი. მეხუთე რიცხვია 7,
მეექვსეა – 8. ამასთან, ცნობილია, რომ ამ მწკრივში ნებისმიერი სამი მეზობელი
რიცხვის ჯამია 20.
ა) რა რიცხვები დგას ამ მწკრივის ბოლოებში?
ბ) ეს მწკრივი რომ გავაგრძელოთ იგივე კანონზომიერებით, რა რიცხვი
აღმოჩნდება მეათასე ადგილზე?
(პასუხი დაასაბუთეთ).
ამოხსნა
ადვილად მივხვდებით, რომ თუ მეხუთე რიცხვია 7, მეექვსე კი – 8, მეშვიდე იქნება
რიცხვი, რომელიც ამ ორ რიცხვთან ერთად ჯამში გვაძლევს 20-ს და ეს რიცხვია 5.
თუ ამ სამ რიცხვს დავწერთ და შევეცდებით მაცხნივ გავაგრძელოთ, მივიღებთ
ასეთ ჩამონათვალს:
5, 7, 8, 5, 7, 8, 5, . . .
როგორც ჩანს, ეს ჩამონათვალი იწყება 5-ით, მერე მოდის 7, მერე – 8 და ამის
შემდეგ იგივე თანმიმდევრობით ეს სამეული გრძელდება.
ანუ:
პირველ, მე-4, მე-7, მე-10 და ა.შ. ადგილებზე დგას 5. ეს ისეთი ადგილებია,
რომლის ნომერი 3-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 1-ს.
მე-2, მე-5, მე-8, მე-11 და ა.შ. ადგილებზე დგას 7. ეს ისეთი ადგილებია, რომლის
ნომერი 3-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 2-ს.
მე-3, მე-6, მე-9, მე-12 და ა.შ. ადგილებზე დგას 8. ეს ისეთი ადგილებია, რომლის
ნომერი 3-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 0-ს (ანუ უნაშთოდ იყოფა).
99-ე ადგილზე იქნება 8 ვინაიდან 99 უნაშთოდ იყოფა 3-ზე.
მე-1000 ადგილზე იქნება 5 ვინაიდან ათასი 3-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 1ს.
პასუხი:
ა) ამ მწკრივის თავში დგას 5, ხოლო ბოლოში 8.
ბ) მე-1000 ადგილზე იქნება 5.
შეფასება:
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი
1 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთება არასრულყოფილი.
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

ამოცანა 5: ვინ არის უმცროსი და ვინ უფროსი?
ეზოში თამაშობს სამი ბიჭი: А, В და С.
ქვემოთ მოყვანილი წინადადებებიდან ერთ-ერთი მცდარია:
 А უფროსია, ვიდრე В;
 С უმცროსია, ვიდრე В;
 В-სა და С-ს ასაკების ჯამი ორჯერ მეტია А-ს ასაკზე;
 С უფროსია, ვიდრე А.
ვინ არის ბიჭებს შორის ყველაზე უმცროსი და ვინ ყველაზე უფროსი? (პასუხი
დაასაბუთეთ).
ამოხსნა
თუ დავაკვირდებით პირველ, მეორე და მეოთხე წინადადებებს, შევამჩნევთ, რომ
შეუძლებელია სამივე ერთდროულად იყოს ჭეშმარიტი. აქედან ვასკვნით, რომ ერთერთი მათგანია მცდარი წინადადება. ეს ნიშნავს, რომ მესამე წინადადება არის
ჭეშმარიტი.
როცა რომელიმე სამი რიცხვი მესამე პირობას აკმაყოფილებს, ამბობენ, რომ
ერთი მათგანი (ჩვენს შემთხვევაში A-ს ასაკი) არის დანარჩენი ორი რიცხვის (B-სა და
С-ს ასაკების) საშუალო არითმეტიკული – ის ამ რიცხვებს შორისაა მოთავსებული. ანუ
A არის შუათანა.
გამოდის, რომ დანარჩენი წინადადებებიდან მცდარია მეორე, ანუ სწორია
შემდეგი:
 А უფროსია, ვიდრე В – ე.ი B არის ყველაზე უმცროსი;
 A არის შუათანა;
 С უფროსია, ვიდრე А -ე.ი. С არის ყველაზე უფროსი.
შეფასება
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი
1 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთება არასრულყოფილი.
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

