სკოლა ____________________________________________კლასი ________
სახელი _______________________ გვარი __________________________
ტელეფონი _______________________

ამოცანა 1: ბიბლიოთეკის თაროები
როცა ბიბლიოთეკის თითოეულ თაროზე აწყობენ 10 წიგნს, მაშინ ბოლო თაროს
აკლდება 2 წიგნი. როცა თითოეულ თაროზე აწყობენ 12 წიგნს, მაშინ, რამდენიმე
თაროს შევსების შემდეგ, რჩება 8 წიგნი.
რამდენი წიგნი ყოფილა სულ, თუ ცნობილია, რომ ეს რაოდენობა 350-ზე მეტია
და 400-ზე ნაკლები? (პასუხი დაასაბუთეთ).
ამოხსნა
პირველი წინადადება ნიშნავს, რომ თუ საძიებელ რიცხვს (წიგნების რაოდენობას)
გავყოფთ 10-ზე, ნაშთში მივიღებთ 8-ს.
მეორე წინადადება კი ნიშნავს, რომ თუ იგივე რიცხვს გავყოფთ 12-ზე, ნაშთში
მივიღებთ 8-ს.
აქედან ვასკვნით, რომ თუ საძიებელ რიცხვს დავაკლებთ 8-ს, ისეთ რიცხვს
მივიღებთ, რომელიც იყოფა როგორც 10-ზე, ასევე 12-ზე. ეს კი ნიშნავს, რომ ეს
რიცხვი აუცილებლად გაიყოფა 60-ზე.
თუ მოცემულ დიაპაზონში (350-დან 400-მდე) მოვძებნით 60-ის ჯერადებს, ასეთი
მხოლოდ ერთი რიცხვი იქნება – 360.
ბოლოს ვასკვნით, რომ საძიებელი რიცხვი არის 368.
პასუხი: სულ 368 წიგნია.
შეფასება:
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი
1 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთება არასრულყოფილი.
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

ამოცანა 2: სალათები
ჩატარდა მზარეულების კონკურსი სალათების მომზადებაში. მზარეულებს მისცეს
ოთხი სახეობის ბოსტნეულის მარაგი – კარტოფილი, კომბოსტო, სტაფილო და
ჭარხალი. მზარეულებს უნდა მოემზადებინათ სალათები, ოღონდ თითოეულ სალათში
უნდა გამოეყენებინათ მხოლოდ სამი სხვადასხვა ბოსტნეული მოცემული ოთხიდან.
გამარჯვებულად გამოცხადდა ის მზარეული, რომელმაც ყველაზე გემრიელი
სალათები მოამზადა. მან ყველაზე მეტ სალათში გამოიყენა კარტოფილი, ასეთი მან
სულ 10 სალათი მოამზადა. ყველაზე ნაკლებში გამოიყენა ჭარხალი, ასეთი სულ 7
სალათი გააკეთა.
სულ რამდენი სალათი მომაზადა გამარჯვებულმა მზარეულმა? (პასუხი
დაასაბუთეთ).
ამოხსნა
რადგან თითოეულ სალათში ზუსტად სამი ინგრედიენტი გამოიყენება, იმ
ინგრედიენტების ჯამი, რომლებიც გამოიყენეს ყველა სალათში, აუცილებლად 3-ის
ჯერადი იქნება. და ეს ჯამი მიიღება, თუ შევკრებთ 10-ს, 7-ს და და კიდევ იმ
სალათების რაოდენობას, რომლებშიც გამოიყენეს კომბოსტო და სტაფილო.
გამოდის, რომ 17-ს დამატებული ორი რიცხვის ჯამი, რომელთაგან თითოეული
არის 7-ზე მეტი და 10-ზე ნაკლები, არის 3-ის ჯერადი რიცხვი.
მოსინჯვით შეიძლება დავადგინოთ, რომ ასეთი ორი რიცხვი არის მხოლოდ 8 და
8.
გამოდის, რომ კომბოსტოცა და სტაფილოც მზარეულს 8-8 სალათში
გამოუყენებია.
სულ ინგრედიენტები გამოყენებულ იქნა 10+7+8+8=33, რაც ნიშნავს, რომ 11
სალათა მოუმზადებია.
პასუხი: მზარეულმა სულ 11 სალათა მოამზადა.
შეფასება:
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი
1 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთება არასრულყოფილი.
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

ამოცანა 3: ლაბორატორიაში
ლაბორატორიაში არის წყლით სავსე 3 ბოთლი. ერთ-ერთ მათგანში შეიძლება
იყოს შერეული შხამი, რომლის უმცირესი დოზა არის სასიკვდილო. ნებისმიერი
ცოცხალი ორგანიზმი კვდება ამ შხამის მიღებიდან ზუსტად ორი დღის შემდეგ.
ლაბორატორიაში ჰყავთ ორი საცდელი ბაყაყი და უნდათ, რომ რაც შეიძლება
მალე დაადგინონ, ნამდვილად არის თუ არა რომელიმე ბოთლში შხამი და თუ არის –
რომელში. რამდენი დღე დასჭირდებათ დასადგენად? როგორ უნდა მოიქცნენ?
ამოხსნა
ორი დღე საკმარისია დასადგენად და ასე უნდა მოვიქცეთ:
პირველ რიგში დავნომროთ ბოთლები (1-დან 3-მდე) და ბაყაყები (1 და 2).

დავალევინოთ:
 პირველ ბაყაყს პირველი და მე-2 ბოთლიდან;
 მეორე ბაყაყს მე-2 და მე-3 ბოთლებიდან
 და დაველოდოთ ორი დღის გასვლას.
თუ ორი დღის შემდეგ:
 არც ერთი ბაყაყი არ მოკვდა, შხამი არც ერთ ბოთლში არ არის;
 პირველი ბაყაყი მოკვდა, შხამი პირველ ბოთლშია;
 მეორე ბაყაყი მოკვდა, შხამი მე-3 ბოთლშია;
 ორივე ბაყაყი მოკვდა, შხამი მე-2 ბოთლშია.
პასუხი: ორი დღე საკმარისია დასადგენად.
შეფასება:
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია (ოპტიმალური) და ალგორითმიც სრულყოფილად
ჩამოყალიბებული
1 ქულა - როცა პასუხი არაოპტიმალურია და სათანადო ალგორითმი
სრულყოფილად ჩამოყალიბებული.
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში.

ამოცანა 4: მატარებლები
მატარებელი გამოვიდა თბილისიდან ბათუმისკენ და მიდის 40 კმ/სთ სიჩქარით
გაჩერებების გარეშე. მეორე მატარებელი გამოვიდა მის შესახვედრად ბათუმიდან და
ისიც მოძრაობს გაჩერებების გარეშე 35 კმ/სთ სიჩქარით.
რა მანძილი იქნება ამ მატარებლებს შორის შეხვედრამდე ორი საათით ადრე?
(პასუხი დაასაბუთეთ).
ამოხსნა
შეხვედრამდე უკანასკნელი ორი საათის განმავლობაში ორივე მატარებელი
გაივლის იმაზე ორჯერ მეტ მანძილს, რაც არის მისი სიჩქარე. კერძოდ, პირველი
მატარებელი გაივლის 80 კმ-ს, ხოლო მეორე მატარებელი 70 კმ-ს. რაკი ამ
მანძილების გავლის შემდეგ ისინი ერთმანეთს შეხვდებიან, ნიშნავს, რომ მათ შორის
მანძილი ამ მანძილების ჯამის ტოლი ყოფილა.
პასუხი: ამ მატარებლებს შორის შეხვედრამდე ორი საათით ადრე 150 კმ
ყოფილა.
შეფასება:
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი
1 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთება არასრულყოფილი.
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

ამოცანა 5: რა რიცხვი მიიღება?
დაფაზე ეწერა 105 ცალი ერთიანის ჯამი: 1+1+1+. . . +1. მივიდა გია და ყოველ
მესამე ერთიანს ნიშანი საწინააღმდეგოთი შეუცვალა. ამის შემდეგ მივიდა გელა და
ყოველ მეხუთე ერთიანს ნიშანი საწინააღმდეგოთი შეუცვალა. ამის შემდეგ მივიდა
კახა და ყოველ მეშვიდე ერთიანს ნიშანი საწინააღმდეგოთი შეუცვალა. შეგახსენებთ,
რომ პლიუსის საწინააღმდეგო ნიშანი არის მინუსი, ხოლო მინუსისა – პლიუსი.
ამის შემდეგ მივიდა აჩიკო და იანგარიშა დაფაზე დაწერილი არითმეტიკული
გამოსახულების მნიშვნელობა.
რა რიცხვი მიიღო აჩიკომ? (პასუხი დაასაბუთეთ).
ამოხსნა
გიამ ნიშანი შეუცვალა ყოველ მესამე ერთიანს, ანუ სულ 105/3=35 ერთიანი,
რომლებსაც ჰქონდათ პლიუსი, გახდნენ მინუსიანები. ეს არის ის ერთიანები,
რომლებიც დგანან 3-ის ჯერად ნომრიან ადგილებზე 3, 6, 9, . . ., 105. ასე, რომ ამ
ოპერაციის შემდეგ დარჩა 70 პლიუსიანი და 35 მინუსიანი ერთიანი.
გელამ ყოველ მეხუთე ერთიანს შეუცვალა ნიშანი, ანუ, სულ 105/5=21 ერთიანს
ნიშანი საწინააღმდეგოთი შეეცვალა. იმ ერთიანებს შორის, რომლებსაც გელამ ნიშანი
შეუცვალა, არიან როგორც პლიუსიანი (და მათ გაუხდათ მინუსი), ასევე მინუსიანი (და
მათ გაუხდათ პლიუსები) ერთიანები. კერძოდ, პლიუსიდან მინუსად გადაიქცა ის
ერთიანები, რომელთა ნომრებიც იყოფა 5-ზე, მაგრამ არ იყოფა 3-ზე. მინუსიდან
პლიუსად კი ის ერთიანები გადაკეთდა, რომელთა ნომრები იყოფა სამზეც და ხუთზეც
(ანუ 15-ზე). კერძოდ, მინუსიდან პლიუსად გადაკეთდა სულ 105/15=7 ერთიანი
(ნომრებით 15, 30, 45, . . . 105). პლიუსიდან მინუსად კი დანარჩენი 21-7=14
ერთიანი. გელას ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ 7-ით მოიმატა მინუსიანი
ერთიანების რაოდენობამ და ასევე 7-ით მოიკლო პლიუსიანი ერთიანების
რაოდენობამ. ასე, რომ გელას შემდეგ სულ 63 პლიუსიანი და 42 მინუსიანი ერთიანია.
კახამ ყოველ მე-7 ერთიანს შეუცვალა ნიშანი, ანუ სულ 105/7=15 ერთიანს
შეუცვალა ნიშანი. იმ ერთიანებს შორის, რომლებსაც კახამ ნიშანი შეუცვალა, არიან
როგორც პლიუსიანი (და მათ გაუხდათ მინუსი), ასევე მინუსიანი (და მათ გაუხდათ
პლიუსები) ერთიანები.
იმისათვის, რომ კარგად დავინახოთ, რომელ ერთიანებს როგორ შეეცვალათ
ნიშნები, ამოვწეროთ ყველა იმ ერთიანის ნომერი, რომლებსაც კახამ შეუცვალა
ნიშანი: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105.
აქედან, იმ ერთიანებს, რომელთა ნომრები იყოფა მარტო სამზე ან მარტო ხუთზე,
უკვე მინუსი ჰქონდა და გაპლიუსდა. ესენია 21, 35, 42, 63, 70, 84, სულ 6 ცალი. სულ
ბოლო ერთიანს უკვე ორჯერ ჰქონდა ნიშანი შეცვლილი და იყო პლიუსი, ისევე,
როგორც დანარჩენი წევრები, რომლებსაც არც ერთხელ არ ჰქონდათ შეცვლილი
ნიშანი. ანუ, სულ კახას მიერ ნიშანშეცვლილი 15 ერთიანიდან 6 ცალი იყო მინუსიანი
და გაპლიუსდა, ხოლო 9 ცალი იყო პლიუსიანი და გამინუსდა. სულ 9-6=3-ით
გაიზარდა მინუსიანების და იგივე 3-ით შემცირდა პლიუსიანი ერთიანების რაოდენობა.
ასე, რომ კახას შემდეგ სულ 60 პლიუსიანი და 45 მინუსიანი ერთიანი დარჩა.
აჩიკოს არ გასჭირვებია და იანგარიშა, რომ 60 პლიუსიანი ერთიანი და 45
მინუსიანი ერთიანი გვაძლევს 15-ს.
პასუხი: აჩიკომ მიიღო 15.
შეფასება:
2 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთებაც სრულყოფილი
1 ქულა - როცა პასუხი სწორია და დასაბუთება არასრულყოფილი.
0 ქულა - დანარჩენ შემთხვევაში

