სკოლა ____________________________________________კლასი ________
სახელი _______________________ გვარი __________________________
ტელეფონი _______________________

ამოცანა 1: უდიდესი და უმცირესი
რიცხვში 5836123 გადახაზე 3 ციფრი ისე, რომ დარჩენილმა ციფრებმა (იგივე
თანმიმდევრობით) შეადგინოს:
ა) შეძლებისდაგვარად ყველაზე დიდი ოთხნიშნა რიცხვი
ბ) შეძლებისდაგვარად ყველაზე პატარა ოთხნიშნა რიცხვი
ამოხსნა
ა) 5836123 ყველაზე დიდი
ბ) 5836123 ყველაზე პატარა
შეფასება
2 ქულა - როცა ორივე პასუხი სწორია
1 ქულა – როცა მხოლოდ ერთი პასუხია სწორი
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

ამოცანა 2: წიგნი
წიგნის გვერდების გადასანომრად სულ გამოიყენეს 1392 ცალი ციფრი.
რამდენი გვერდია წიგნში? (პასუხი დაასაბუთეთ).
ამოხსნა
პირველი 9 გვერდის გადასანომრად მხოლოდ 9 ცალი ციფრი გვჭირდება. ამის
შემდეგ იწყება გვერდები ორნიშნა რიცხვებით და მათ დანომრას ორი-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 (1392189)/3=1203/3=401
გამოდის, რომ წიგნში სულ 9+90+401 = 500 გვერდია.
პასუხი: წიგნში სულ 500 გვერდია.
შეფასება:
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი
1 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთება არასრულყოფილი.
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

ამოცანა 3: რამდენი რიცხვი?
რიცხვების რა უდიდესი რაოდენობა შეიძლება ავარჩიოთ 1-დან 15-ის ჩათვლით
ნატურალურ რიცხვებს შორის ისე, რომ ამორჩეული რიცხვებიდან არც ერთი იყოს
სამჯერ მეტი სხვა რომელიმე არჩეულ რიცხვზე? ჩამოთვალეთ არჩეული რიცხვები.
ამოხსნა
დავიწყოთ რიცხვების არჩევა პატარა რიცხვებიდან.
ჯერ ავირჩევთ 1-ს, მერე 2-ს.
3 აღარ გამოგვადგება.
ამიტომ მომდევნო რიცხვი იქნება 4, მერე 5.
ექვსიანი აღარ გამოდგება და ვირჩევთ 7-ს, მერე 8-ს, 9-ს, 10-ს და 11-ს.
12 არ გამოდგება, ამიტომ ვაგრძელებთ 13-ს და ბოლოს 14-ს.
პასუხი: გამოდის რიცხვები: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 – სულ 11 ცალი.
შეფასება:
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია და ჩამონათვალიც სრულყოფილი
1 ქულა - როცა პასუხი სწორია და ჩამონათვალი არასრულყოფილი.
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

ამოცანა 4: რა რიცხვებია?
ჩამოწერეს ერთ მწკრივში 84 ნატურალური რიცხვი. ვიცით, რომ ამ მწკრივში
ნებისმიერი სამი მეზობელი რიცხვის ჯამია 22. მეათე რიცხვია 9, მეთერთმეტეა – 6.
ა) რა რიცხვები დგას ამ მწკრივის ბოლოებში?
ბ) ეს მწკრივი რომ გავაგრძელოთ იგივე კანონზომიერებით, რა რიცხვი
აღმოჩნდება მეხუთასე ადგილზე?
(პასუხი დაასაბუთეთ).
ამოხსნა
ადვილად მივხვდებით, რომ თუ მეათე რიცხვია 9, მეთერთმეტე კი – 6, მე-12
იქნება რიცხვი, რომელიც ამ ორ რიცხვთან ერთად ჯამში გვაძლევს 22-ს. და ეს
რიცხვია 7.
თუ ამ სამ რიცხვს დავწერთ და შევეცდებით მაცხნივ გავაგრძელოთ, მივიღებთ
ასეთ ჩამონათვალს:
9, 6, 7, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 9, 6, 7, . . .
როგორც ჩანს, ეს ჩამონათვალი იწყება 9-ით, მერე მოდის 6, მერე – 7 და ამის
შემდეგ იგივე თანმიმდევრობით ეს სამეული გრძელდება.
ანუ:
პირველ, მე-4, მე-7, მე-10 და ა.შ. ადგილებზე დგას 9. 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 6. 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 7. ეს ისეთი ადგილებია, რომლის
ნომერი 3-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 0-ს (ანუ უნაშთოდ იყოფა).
84-ე ადგილზე იქნება 7 ვინაიდან 84 უნაშთოდ იყოფა 3-ზე.
მე-500 ადგილზე იქნება 6 ვინაიდან ხუთასი 3-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 2ს.
პასუხი:
ა) ამ მწკრივის თავში დგას 9, ხოლო ბოლოში 7.
ბ) მე-500 ადგილზე იქნება 6.
შეფასება:
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი
1 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთება არასრულყოფილი.
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

ამოცანა 5: ოლიმპიადაზე
სხვადასხვა სკოლის მოსწავლე სამი ბიჭი გამოცხადდა ოლიმპიადაზე.
რეგისტრაციის დროს, შეკითხვაზე, თუ ვინ რომელი სკოლიდან არის, მათ ასეთი
პასუხები გასცეს:
1. ნიკა: «მე ვსწავლობ 24-ე სკოლაში, ხოლო ლუკა სწავლობს მე-8 სკოლაში»;
2. ლუკა: «მე ვსწავლობ 24-ე სკოლაში, ხოლო ნიკა - 30-ე სკოლაში»;
3. გიგა: «მე ვსწავლობ 24-ე სკოლაში, ხოლო ნიკა - მე-8 სკოლაში».
აღმოჩნდა, რომ თითოეული ბიჭის გამონათქვამიდან თითო წინადადება
მართალია, ხოლო მეორე – ტყუილი.
რომელი ბიჭი რომელ სკოლაში სწავლობს?
(პასუხი დაასაბუთეთ).
ამოხსნა
განვიხილოთ გიგას ნათქვამი მეორე წინადადება - «ნიკა მე-8 სკოლაში
სწავლობს» ეს ნათქვამი რომ მართალი იყოს, ნიკას არც ერთი წინადადება არ გამოვა
მართალი.
გამოდის, რომ გიგას ეს ნათქვამი ტყუილია. მაშინ გიგას პირველი წინადადებაა
მართალი და გიგა სწავლობს 24-ე სკოლაში.
უკვე ცხადად ჩანს, რომ ნიკასა და ლუკას პირველი წინადადებები ტყუილია, ე.ი.
მათი მეორე წინადადებებია მართალი და ლუკა მე-8, ხოლო ნიკა 30-ე სკოლაში
სწავლობენ.
პასუხი:
ნიკა სწავლობს 30-ე სკოლაში;
ლუკა სწავლობს მე-8 სკოლაში;
გიგა სწავლობს 24-ე სკოლაში.
შეფასება:
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი
1 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთება არასრულყოფილი.
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

