
მათემატიკა მე-2 კლასი  

 

რიცხვები და მათზე მოქმედებები 

 (6 ქულა) 1) ნიტას მაგიდაზე 10 ცალი ფანქარი დევს. ვიცით, რომ ეს ფანქრები ამ ოთხიდან 

ერთ-ერთი ფერის შეიძლება იყოს: ლურჯი, მწვანე, წითელი, ყვითელი. მაგიდაზე 3  წითელი, 2 

ლურჯი და 1 მწვანე ფანქარია. რამდენი ყვითელი ფანქარი დევს მაგიდაზე? 

A. არც ერთი     B. 1     C. 4 

(7 ქულა) 2) რატი 5 წლისაა. მან საკუთარ ასაკს 3 დაუმატა შემდეგ 2 გამოაკლო და 1 დაუმატა. რა 

რიცხვი მიიღო რატიმ ბოლოს? 

A. 2      B. 5     C. 7 

(8 ქულა) 3) აღადგინეთ ტოლობაში გამოტოვებული ციფრი:     10 - ... = 5+2 

A. 2      B. 3     C. 7 

 

მარტივი გეომეტრია 

 

(4 ქულა) 4) რომელი ფიგურა არ არის ოთხკუთხედი? 

A.     B.   C. ორივე ფიგურა ოთხკუთხედია 

 

 

(5 ქულა) 5) სურათზე მოცემულ სამკუთხედსა და კვადრატს ტოლი გვერდები აქვთ. მოცემული 

სამკუთხედი რომ ამოვაყირავოთ და ზუსტად მივადგათ ქვემოდან კვადრატს, რამდენგვერდა 

ფიგურას მივიღებთ?  

 

 

 

 

A.  5      B. 6     C. 7 

(6 ქულა)  6) რამდენი წვერო ექნება კვადრატულ ფიგურას, რომლის შუა ნაწილიდანაც მასზე 

მცირე კვადრატული ზომის ფიგურას ამოვჭრით?  (ისე, რომ საწყისი კვადრატული ფიგურის 

გვერდებს არ დავაზიანებთ) 

A. 0      B. 4     C. 8 

 



ლოგიკა 

(4 ქულა)  7) ნატალი 13 სართულიან სახლს აკვირდება, ის ქვემოდან ითვლიდა სართულებს 

1,2,3 და ა.შ. 

ნატალიმ დედიკოს უთხრა, რომ სინათლე მხოლოდ იმ სართულზე ანთია, რომელიც შუაა. 

რომელ სართულზე ანთია სინათლე? 

A. 5      B. 6     C. 7 

  

(6 ქულა)  8)  ნუცა ნიკუშასთან იყო სტუმრად. ოჯახის წევრთა ფეხსაცმელები ერთ რიგად ეწყო. 

ლურჯი ფეხსაცმელი ნიკუშასია. რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ოჯახში თუ თითოს თითო 

წყვილი ფეხსაცმელი აქვს?  

 

A. 5      B. 6     C. 10 

 

 

 

 

მე-3 კლასი 

 

რიცხვები და მათზე მოქმედებები 

 (7 ქულა) 1)               25 – X = 15 + 10 

რას უდრის X ? 

A. 10     B. 50     C. 0 

(8 ქულა) 2)  ჩამოთვლილთაგან რომელი განსხვავდება დანარჩენი ორისაგან? 

A. 7+7+7+7+1    B.  15+7+7+1    C. 4x7 +1   

   

(10 ქულა) 3) მაკამ ორნიშნა რიცხვს ორნიშნა რიცხვი დაუმატა. ჩამოთვლილთაგან რომელს ვერ 

მიიღებდა მაკა?  

A. ორნიშნა რიცხვს   B. სამნიშნა რიცხვს   C. ოთხნიშნა რიცხვს 



 

მარტივი გეომეტრია 

(სულ 30 ქულა, თითო საკითხი 6 ქულა) 

 

(7 ქულა) 4) რამდენი მართკუთხედია მოცემულ ნახაზზე? 

 

 

 

A. 2      B. 3     C. 4 

(5 ქულა)  5) რომელი ლათინური ასოები არის ჩაწერილი კვადრატში?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. C      B.  A,C,L     C. A,C,L,D,K,M 

 

(6 ქულა)  6)  ნახაზზე მოცემულია ქალაქები: A, B, C, D.  

ცხრილში წერია მანძილები იმ ქალაქევს შორის, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია.  

რას უდრის უმოკლესი მანძილი A ქალაქიდან D ქალაქამდე?  

ქალაქები მანძილი 

 A → B  110 კმ. 

A → C 85 კმ. 

A → D 135 კმ. 

C → D 40 კმ.  

C 

K 

A L 
D 

M 

 

A 
C 

D 

B 



 

 

 

 

 

 

A. 85 კმ.     B. 125 კმ.    C. 135 კმ. 

 

 

ლოგიკა 

(სულ 30 ქულა) 

 (5 ქულა) 7)  ხვალ 5 მარტია, დღეს სამშაბათია რა რიცხვი და დღე იყო გუშინწინ? 

A. 4 მარტი, კვირა   B.  2 მარტი, კვირა  C. 2 მარტი, შაბათი 

(6 ქულა) 8) ცარიელი ქილა 2კგ.-ს იწონის ასეთივე სავსე ქილა 4კგ.ს რამდენ კგ.ს იწონის ასეთივე 

ნახევრად სავსე ქილა?   

A. 2კგ.       B. 3კგ.    C. 6 კგ. 

(4 ქულა) 9) ანას, დედიკოს და ბაბუას ასაკების ჯამი 130 წელია. ვიცით, რომ დედიკო ანაზე 3-

ჯერ უფროსია და ბაბუაც დედიკოზე 3-ჯერ უფროსია. რამდენი წლისაა დედიკო? 

A.  20      B. 30    C. 36 

 

 

მე-4 კლასი 

 

 

 

 

რიცხვები და მათზე მოქმედებები 

(6 ქულა) 1)  ჩამოთვლილთაგან რომლით ვერ დავშლით 45 თეთრს? 

A. მხოლოდ 1 თეთრიანებით B. მხოლოდ 5 თეთრიანებით C. მხოლოდ 10 თეთრიანებით 

 

(7 ქულა) 2) მაშომ ორი ლუწი რიცხვი დაუმატა, როგორ პასუხს მიიღებდა? 



A. აუცილებლად ლუწს B. აუცილებლად კენტს C. ზოგჯერ ლუწს, ზოგჯერ კენტს 

 

(8 ქულა) 3) გამოთვალეთ x, თუ ვიცით, რომ: 3x + 6 = 12 

A. x = 18   B. x = 6    C. x = 2 

 

 

მონაცემთა ანალიზი  

 

ეს დაჩის გაკვეთილების ცხრილია. კარგად გაეცანით ცხრილს და უპასუხეთ დასმულ 

შეკითხვებს. 

დრო ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა 

9:00-10:00 მათემატიკა ხატვა მათემატიკა ინგლისური სპორტი   

11:10 – 12:10 ინგლისური ფრანგული ქართული ფრანგული ქართული   

13:20 – 14:20 ქართული მათემატიკა  ბიოლოგია მათემატიკა   

15:00 – 16:00  სპორტი  ასტრონომია    

16:10 – 17:10    მათემატიკა    

        

 

(4 ქულა) 4) რამდენი გაკვეთილი აქვს დაჩის ორშაბათს? 

A. 2     B. 3     C. 5 

(5 ქულა) 5) რამდენი წუთი გრძელდება დაჩის 1 გაკვეთილი? 

A. 45 წთ.    B. 60 წთ.    C. 100წთ. 

(6 ქულა) 6) რომელ დღეს აქვს დაჩის ყველაზე მეტი გაკვეთილი? 

A. სამშაბათს    B. ხუთშაბათს    C. შაბათს 

 

 

ლოგიკა  

(6 ქულა) 7) ამ საფეხურებიდან მერამდენეზე უნდა ვიდგე, რომ დარჩენილი საფეხურები 2-ჯერ 

ნაკლები იყოს ვიდრე აქამდე რომელი საფეხურებიც გავიარე?  

 



A. მე-2    B. მე-3    C. მე-4 

 

(7 ქულა) 8) ეს გადაჭრილი ლიმონია. მას 10 ცალკეული ნაჭერი აქვს. ჩამოთვლილთაგან 

რომელი დაყოფა არ იქნება სწორი თუ გვინდა, რომ ბოლოს არც ერთი პატარა ნაჭერი არ 

დაგვრჩეს? 

 

A. 2-2-ად გაყოფა   B. 3-3-ად გაყოფა  C. 5-5-ად გაყოფა 

 

 

(8 ქულა) 9)  3 მულტფილმის პერსონაჟი მეგობარი ერთმანეთის გვერდიგვერდ დგას. მათ 

ლურჯი, ყვითელი და წითელი ქურთუკები აცვიათ. ლურჯქურთუკიანი მეგობარი 

წითელქურთუკიან მეგობარზე ორჯერ დაბალია, ყვითელქურთუკიანი 

ლურჯქურთუკიანზე მაღალი, მაგრამ წითელქურთუკიანზე დაბალია. დაალაგეთ 

მეგობრების ქურთუკის ფერები ისე, რომ დალაგებული იყოს ქურთუკის მფლობელთა 

სიმაღლეები  ყველაზე მაღლიდან დაბლისაკენ. 

 

A. წითელი, ყვითელი, ლურჯი    

B. წითელი, ლურჯი, ყვითელი   

C. ლურჯი, ყვითელი, წითელი 

მე-5 კლასი 

 

 

რიცხვები და მათზე მოქმედებები  

(6 ქულა) 1)  რის ტოლი ვერ იქნება რიცხვის 6-ზე გაყოფის შემდგომი ნაშთი? 

 

A. 3    B. 5     C. 7 

(7 ქულა) 2) სულ რამდენი ერთმანეთისაგან განსხვავებული სამნიშნა კენტი რიცხვი 

შეიძლება ჩავწეროთ ციფრებით 2, 4, 7 და 8? 



A. 6     B.  12     C. 16 

(8 ქულა) 3) ციცის 2 საათიანი გამოცდა აქვს, ახლა 48 წუთია გასული იქიდან, რაც ციციმ 

გამოცდის წერა დაიწყო. რამდენი წუთი დარჩა ციცის გამოცდის დასრულებამდე?  

A. 152    B. 112     C. 72 

 

შედარებები  

(4 ქულა) 4)რომელია მეტი: 1
3

4
 სთ, თუ 105 წთ? 

A. თანაბარია                    B. 1
3

4
 სთ                   C. 105 წთ 

 

A. B. C. 

(5 ქულა) 5) რომელია მეტი 2-ზე დიდი კენტი თუ ლუწი ნატურალური ციფრების 

რაოდენობა?  

A. კენტის  B. ლუწის   C. ვერ შევადარებთ, უამრავია 

 

  

 (7 ქულა) 6)  რომელია მეტი: 4-ით დაბოლოებული ორნიშნა რიცხვების რაოდენობა, 

თუ 4-ით დაწყებული ორნიშნა რიცხვების რაოდენობა? 

A. 4-ით დაბოლოებული B. 4-ით დაწყებული  C. თანაბარია 

 

ლოგიკა (30 ქულა) 

(8 ქულა) 7) ბაყაყი ორშაბათს 7 მეტრის სიღრმის ჭაში ჩავარდა და ჭის ფსკერზე დაეცა. 

ყოველ დღე, ღამის 12 საათამდე, ბაყაყი 3 მეტრით ამოდის ჭიდან, ღამე კი იღლება და 

2 მეტრით ქვემოთ ჩადის. მაგალითად, სამშაბათს დილას მას მხოლოდ 1 მეტრი 

ექნება გავლილი. რომელ დღეს შეძლებს ბაყაყი ჭიდან ამოსვლას? 

A. პარასკევს   B. შემდეგ ორშაბათს C. შეუძლებელია, ამოვიდეს 

 

(7 ქულა)  8) რატის იაკოზე 3-ით მეტი კალამი აქვს. რამდენი კალამი უნდა მისცეს 

რატიმ იაკოს, რომ მას იაკოზე მხოლოდ ერთი კალმით მეტი დარჩეს? 

 

A. 1                    B. 2                   C.  3   
 



 (6 ქულა) 9) 100 მეტრის სიგრძის მატარებელი გვირაბში გადის. ზემოდან თუ 

დავაკვირდებით მატარებლის 20 მეტრი ჩანს გვირაბის წინ და 35 მეტრი გვირაბის უკან. 

რა სიგრძისაა გვირაბი?  

45მ.   B. 55მ.    C. 155მ. 

 
 

 

მე-6 კლასი 

 

 

ალგებრული ამონაცები  

(6 ქულა) 1) რამდენი მარტივი გამყოფი აქვს 2-ს? 

A. არც ერთი    B. ერთი    C. ორი 

 

(7 ქულა) 2) 5 მუშა კედელს ერთად 10 საათში ღებავს რამდენ საათში შეღებავს ასეთ 

კედელს 10 ასეთი მუშა ერთად? 

A. 2 საათში   B. 5 საათში     C. 20 საათში 

 

 (9 ქულა) 3) რა ციფრით ბოლოვდება 10-ზე ნაკლები ყველა მარტივი ნატურალური 

რიცხვის ჯამი? 

A.  6-ით      B.  7-ით    C. 8-ით 

 

 

შედარებები  

(6 ქულა) 4) რა უფრო მეტია დღე-ღამეში საათების რაოდენობა თუ ნახევარ 

საათში წუთების რაოდენობა? 

 

B. დღე-ღამეში საათების B.  ნახევარ საათში წუთების C. თანაბარია 

 

(8 ქულა) 5) რომელია მეტი: 131-ის 10 -ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი თუ 22-ის 7-ზე 

გაყოფისას მიღებული ნაშთი? 

A. პირველი    B. მეორე   C. თანაბარია 



  

 (10 ქულა) 6) რა უფრო მეტია რიცხობრივად: პირველი - 20 ცალი 2x2 ზომის 

კვადრატების 1x1 ზომის კვადრატებად დაჭრისათვის საჭირო გაჭრების რაოდენობა, 

თუ ვიცით, რომ ერთ ჯერზე მაქსიმუმ 10 კვადრატის ერთმანეთზე გადადება და 

ერთად გაჭრა შეგვიძლია, თუ, მეორე - კვადრატის პერიმეტრი, რომლის გვერდიც 

1სმ-ის ტოლია. 

A. პირველი    B. მეორე   C. თანაბარია 

 

 

მონაცემთა ანალიზი  

სკოლაში სულ 100 მოსწავლეა. სვეტოვან დიაგრამაზე ვხედავთ სკოლის სხვადასხვა 

წრეებზე ამ სკოლის მოსწავლეთაგან რამდენი დარეგისტრირდა. ვიცით, რომ ყველა, 

ვინც ამ წრეზე დარეგისტრირდა ამ წრეზე დადის. დიაგრამის მიხედვით უპასუხეთ 

ქვემოთ დასმულ შეკითხვებს. 

 

 

(2 ქულა) 7) რომელ წრეზე დადის ყველაზე მეტი მოსწავლე? 

A. ცეკვაზე  B. ხელოვნებაზე  C. მუსიკაზე 

 

 

 



(3 ქულა) 8) რომელ წრეებზე მოსიარულე ბავშვების დაყოფა შეიძლება 7 კაციან 

ჯგუფებად თუ წრეს ყველა წრეზე ჩაწერილი მოსწავლე ესწრება და სხვა არავინ?  

A. მხოლოდ მუსიკის B. მუსიკისა და ხელოვნების C. ნებისმიერი წრის 

 

(4 ქულა) 9) არსებობს თუ არა სკოლის მოსწავლე, რომელიც 1-ზე მეტ წრეზე დადის? 

A. კი, არსებობს  B. არა, არ არსებობს  C. ვერ დავადგენთ 

 

 

 

მე - 7 კლასი 

 

 

ალგებრული ამონაცები  

 

(9 ქულა) 1) 20 წიგნის ხარჯი გამყიდვლისათვის უდრის 25 წიგნიდან მიღებულ 

შემოსავალს (მყიდველის მიერ გადახდილ სრულ თანხას) რამდენ %-იანი მოგება ან 

წაგება/ზარალი აქვს გამყიდველს? 

A. 20%-იანი ზარალი  B. 25%-იანი ზარალი  C. 25%-იანი მოგება 

 

 (5 ქულა) 2) რომელი წილადია მეტი  
29

73
   თუ   

291

731
 ? 

 

A. 
29

73
        B. 

291

731
    C. 

29

73
   =  

291

731
  

 

(10 ქულა) 3) რა ნაშთი დაგვრჩება თუ 1044 x 1047 x 1050 x 1053 გავყოფთ 3x11-ზე? 

A. 3     B. 27    C. 30 

 

 

 

 

 

 



 

გეომეტრიული ამოცანები  

(6 ქულა) 4) თუ მრავალკუთხედის კუთხეთა ჯამი არის 1440o რამდენი გვერდი აქვს ამ 

მრავალკუთხედს? 

A. 9      B. 10     C. 11 

 

(4 ქულა) 5) რამდენი %-ით შეიცვლება კვადრატის პერიმეტრი, თუ მის თითოეულ 

გვერდს გავადიდებთ 1.5-ჯერ?  

A. გაიზრდება 15%-ით B. გაიზრდება 50%-ით C. გაიზრდება 125%-ით 

 

 

 

(7 ქულა) 6) რა იქნება გაფერადებული ფიგურის ფართობი? 

 

A. 3.5      B. 4     C. 4.5 

 

  

 

 

სტატისტიკა და სიმრავლეები  

(8 ქულა) 7) მთელი დადებითი რიცხვები 1-დან 45-მდე გაანაწილეს 5 ჯგუფში 

თანაბრად (9-9-ად) მაქსიმუმ რის ტოლი შეიძლება იყოს ამ 5 ჯგუფის მედიანების 

საშუალო? 

A. 15     B. 26     C. 31 

 

 

 



(7 ქულა) 8)  უნივერსიტეტის ფაკულტეტზე 120 სტუდენტია. სისტემაში ისინი 

გადანობრილები არიან 1 დან 120 - ის ჩათვლით რიცხვებით. ვიცით, რომ მხოლოდ 

ლუწნომრიანი სტუდენტები სწავლობენ მარკეტინგს არჩევით საგნად, მხოლოდ ვისი 

ნომერიც იყოფა 5-ზე სწავლობს დისკრეტულ მათემატიკას, ხოლო, ვისი ნომერიც 

იყოფა 7-ზე, მხოლოდ ისინი სწავლობენ ხელოვნებას. რამდენია ისეთი სტუდენტი, 

რომელიც ჩამოთვლილთაგან არც ერთ საგანს არ სწავლობს?  

A. 21    B. 41    C. 57 

 

 

(6 ქულა) 9) A სიმრავლე არის ყველა იმ ორნიშნა რიცხვის სიმრავლე, რომელშიც 

ერთხელ მაინც გვხვდება ციფრი 0. ხოლო B სიმრავლე 81-ზე მეტი და 101-ზე ნაკლები 

რიცხვების სიმრავლეა.  

∩ - ეს თანაკვეთის სიმბოლოა ანუ ყველაფერი ის, რაც მხოლოდ როგორც პირველ, ისე 

მეორე სიმრავლეში გვხვდება. რამდენი ელემენტია A∩B სიმრავლეში? 

 

A. 1     B. 2    C. 18 

  

 
მე-8 კლასი 

 

 

 

ალგებრული ამონაცები  

 (6 ქულა) 1) რა არის 'a' - ს ყველაზე მაღალი მთელი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც 

კვადრატულ განტოლებას: x2 - 6x + a = 0 ორი ნამდვილი და განსხვავებული ფესვი ექნება? 

A. 7    B. 8     C. 9 

(8 ქულა) 2) მალხაზი და ზვიადი დურგლები არიან. მალხაზი, რომელიც  ზვიადზე 2-ჯერ 

ნაკლებად პროდუქტიულია, 24 დღეს მოანდომებს კლიენტის შეკვეთის დასრულებას თუ მარტო 

იმუშავებს. თუ მალხაზი და ზვიადი ერთად იმუშავებენ რა დროში შეძლებენ შეკვეთის 

დასრულებას?  

A. 16 დღეში    B. 12 დღეში   C. 8 დღეში 

 

(9 ქულა) 3) რამდენი 0 იქცება 25! -ის (ანუ 1x2x3…..25) -ში ყველაზე მარჯვენა არანულოვანი 

წევრის შემდეგ? 

A. 6     B. 8    C. 25 



 

 

ალბათობა და სტატისტიკა  

(8 ქულა) 4)  10 კაციანი ცეკვის ჯგუფის საშუალო ასაკი 20 წელი იყო.  საშუალო ასაკი გაიზარდა 2 

წლით როდესაც ორი ახალი მოცეკვავე დაემატა ჯგუფს.  რა არის ამ ორი ახალი მოცეკვავის 

საშუალო ასაკი? 

A. 22     B. 30     C. 32 

(10 ქულა) 5)  ლოტოს კოჭები, რომლებიც 1-დან 20-მდეა (ჩათვლით) გადანომრილი, აურიეს. 

შემდეგ ერთი კოჭი ამოიღეს და დაფაზე ამ შემთხვევითად ამოღებული კოჭის ნომერი დაწერეს. 

რა არის ალბათობა იმისა, რომ ეს რიცხვი 3-ზე ან 5-ზე გაიყოფა?  

A.  
1

20
     B.  

2

5
     C.  

9

20
 

 

(6 ქულა) 6)  იპოვეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი სიდიდეების მედიანა. 

 

2 მ. 30 სმ.,  250 მმ.,  0,02 კმ.,  0,002 კმ.,  2700 სმ,  2800 მმ.,  240 სმ. 

 

A. 250მმ.    B. 240სმ.    C. 2800მმ. 

 

 

მონაცემთა ანალიზი 

 

ამ სექციის ყველა შეკითხვა მოცემული დიაგრამის მიხედვით იხსნება.  

დიაგრამა გვიჩვენებს პროდუქტებისა თუ სერვისების მოხმარებას  მთელი წლის განმავლობაში 

კინგსლანდიაში. ინფორმაცია წარმოდგენილია პროცენტულად (დამრგვალებულია). 

შეისწავლეთ დიაგრამა და უპასუხეთ ქვემოთ მოცემულ კითხვებს.  

 

*მუქი ლურჯით აღნიშნულია კვებაზე გაწეული დანახარჯები.  

 

 

 

 

 



 

 

 

(2 ქულა) 7) ჩამოთვლილთაგან რომელთა ფარდობა შეადგენს დაახლოებით 1:15 -ს?  

A. კვება და განათლება B. ტექნოლოგია და კვება  C. განათლება და კვება 

 

(3 ქულა) 8) თუ 2019 წელს მთლიანად 20 მილიონი კინგსლანდიური ლარი დაიხარჯა, მაშინ 

რამდენი პროცენტით აღემატება კვებაზე დახარჯული თანხა ყველა სხვა დანახარჯებს?  

A.  10% ზე ნაკლებით    B. 10-15%-ით    C.  15-20%-ით 

 

(4 ქულა)  9) თუ შემდეგ წელს ნავარაუდებია ხარჯების გაორმაგება ისე, რომ თითოეული 

ხარჯის %-ული მაჩვენებლები იგივე შენარჩუნდეს, რასთან ახლოს იქნება ტანსაცმლის წილის 

ფარდობა კატეგორია „სხვა“-ს  დანახარჯებთან?  

A. 3:4     B. 4:5    C. 5:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მე-9 კლასი  

 

 

 

ალგებრა და არითმეტიკა 

 

(8 ქულა) 1) იყოფა თუ არა 31x41x51x61x71x81x91-1   10-ზე? 

A. კი, იყოფა   B. არა, არ იყოფა   C. დადგენა შეუძლებელია 

(9 ქულა) 2) სხვაობა ორი რიცხვის მნიშვნელობას შორის რომელთაგან ერთ 12.5% -ით 

გაიზარდა, ხოლო მეორე 25% -ით შემცირდა არის 30. რა არის მეორე რიცხვის საწყისი 

მნიშვნელობა? 

 

A.  60    B. 80     C. 120 

 

 (8 ქულა) 3) 8m+4n = p, p-ს რა მნიშვნელობებისთვის ექნება განტოლებას მთელი m და n 

წყვილი პასუხები? 

A.  p =4    B.  p ∈ 𝑍    C. არც A, არც B 

 

 

გეომეტრიული ამოცანები 

 

(4 ქულა) 4) რისი ტოლი იქნება სამკუთხედში ჩახაზული წრის რადიუსი თუ სამკუთხედის 

გვერდებია: 5,12,13?  

A.  2      B. 4     C. 6.5 

 

(6 ქულა) 5)  ყველაზე მეტი რამდენი მახვილი კუთხე შეიძლება ჰქონდეს ამოზნექილ 

მრავალკუთხედს? 

A.  2      B. 3     C. 4 

 

(7 ქულა) 6) ერთი სამკუთხედის ფართობი თავისი მსგავსი მეორე სამკუთხედის ფართობის 
4

25
 -ს 

შეადგენს. ამ სამკუთხედის მცირე გვერდთა სხვაობა 21 სმ-ია. რა იქნება ამ მცირე გვერდთა 

ჯამი? 

 

A. 44      B. 49     C. 60 

 

 



 

ალბათობა, სტატისტიკა და კომბინატორიკა 

 

(4 ქულა) 7) რა არის ალბათობა, რომ მოცემული ინტერვალიდან (1,2) დაწერილი 

ნატურალური რიცხვი იქნება კენტი? 

A. 0      B. 0.5     C. 1 

(4 ქულა) 8) რა არის ალბათობა, რომ მოცემული ინტერვალიდან (1,2] დაწერილი 

ნატურალური რიცხვი იქნება კენტი? 

A. 0      B. 0.5     C. 1 

 (9 ქულა) 9) კვადრატში ჩახაზულია წრე ისე, რომ წრე კვადრატის კიდეებს ეხება. რა არის 

ალბათობა იმისა, რომ ჩვენ მიერ კვადრატის შიგნით ნებისმიერ ადგილას დასმული 

წერტილი მოხვდება წრის გარეთ? 

A. 
1−𝜋

4
      B. 

𝜋

4
     C. 

4−𝜋

4
 

 

 

 

მე-10 კლასი 

 

 

ალგებრა და არითმეტიკა 

 (8 ქულა) 1) რომელი უფრო დიდია: 3111 თუ  1714  ? 

A.  3111    B. 1714    C. ერთმანეთის ტოლია 

(9 ქულა) 2)  მოცემულია ორი ტოლობა: 3x + 4y = 12  და tx + 12y = 30 

t-ს რა მნიშვნელობისათვის არ ექნებათ მოცემულ ტოლობებს მხოლოდ ერთი, უნიკალური 

ამონახსნი?  

A. t = 9    B. t = 12   C. t = 7.5 

(10 ქულა) 3) ზაური მათემატიკოსია, მას უცნაური ჰობი აქვს, ყველაფრის დათვლა უყვარს. 

გუშინ ის ითვლიდა კომპიუტერის კლავიატურაზე რამდენი დაწკაპუნება დასჭირდებოდა, 

რომ 1-დან 1000-ის ჩათვლით რიცხვები აეკრიფა. რა რიცხვს მიიღებდა ზაური?  

A.  1000    B. 2893     C. 2907 

 

გეომეტრიული ამოცანები 

 



 

(7 ქულა)  4) კუბი, რომლის ერთი გვერის სიგრძეც 5 სანტიმეტრია ყველა მხრიდან შეღებეს. 

შემდეგ ეს კუბი 1სმ3 -ის ტოლ კუბებად დაჭრეს. რამდენი ცალი პატარა კუბი იქნება ისეთი, 

რომელთაც მხოლოდ 1 გვერდი ექნებათ გაღებილი?  

A. 36     B. 54     C.  

(6 ქულა)  5)  რამდენი დიაგონალი ექნება წესიერ სამოცდასამკუთხედს?  

A.  3780    B. 1890     C. 1954 

(5 ქულა)  6)  ABCD ოთხკუთხედის კოორდინატებია:  A (0, 0), B (4, 5), C (9, 9)  და D (5, 

4), რა ფიგურაა ეს ოთხკუთხედი?  

 

A. კვადრატი  B. მართკუთხედი (მაგრამ არა კვადრატი)  C. რომბი 

 

A.  24     B. 24√3    C. 48 

 

 

 

მონაცემთა საკმარისობა 

 

(4 ქულა) 7) რომ დავადგინოთ არის თუ არა an > bn საკმარისია: 

A. ab <0   B. a>b    C. ორივე პირობა ერთადაც არაა საკმარისი 

(5 ქულა) 8) იმის დასადგენად 'a' დადებითია თუ არა საკმარისია:  

 

A.a - b > 0   B.2a - b > 0  C. ორივე პირობა ერთადაც არაა საკმარისი 

 

(6 ქულა) 9) რომ დავადგინოთ წრფე  x + y = 6 კვეთს თუ ეხება წრე W-ს  რომლის 

რადიუსიც 5სმ-ის ტოლია საკმარისია: 
 

A. წრის ცენტრი საკოორდინატო სიბრტყის მე-3 მეოთხედშია 

B. წერტილი (-4,-4) არაა წრის შიგნით  

C. ორივე პირობა ერთადაც არაა საკმარისი 

 

 

 

 

 

 



მე-11 და მე-12 კლასი 

 

 

 

ალგებრა და არითმეტიკა  

(7ქულა) 1) რომელი უფრო დიდია: (1) 3 ხარისხად 100 ცალი 3-იანი თუ  (2) 4 ხარისხად 99 

ცალი 4-იანი? 

A.  (1)     B. (2)    C. ერთმანეთს უდრის 

(5ქულა)  2) სამხელათა პლანეტაზე ყოველ არსებას 3 ხელი აქვს. შეძლებს თუ არა 7 სამხელას 

მაცხოვრებელი, რომ ერთმანეთს ხელები ჩაჰკიდოს ისე, რომ ყოველი ხელი დანარჩენი 6 

სამხელადან ერთთან იყოს ჩაკიდული?  

A. არა, შეუძლებელია  B. კი, შესაძლებელია  C. ვერ დავადგენთ 

(6 ქულა) 3) იყოფა თუ არა 102020+12021+7     9-ზე? 

A. არა, არ იყოფა   B. კი, იყოფა    C. ვერ დავადგენთ 

 

 

გეომეტრიული ამოცანები (35 ქულა) 

(6 ქულა) 4) პარალელოგრამის გვერდია 15. ამ გვერდზე დაშვებული სიმაღლე კი - 8. რას 

უდრის ამ პარალელოგრამის ფართობი? 

A. 120     B. 60    C. პირობა არაა საკმარისი 

(7 ქულა) 5) სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძეებია 15 და 30, ხოლო მათზე დაშვებული 

სიმაღლეების სიგრძეთა ჯამი 10. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი:  

 

A.   
20

3
     B. 50     C. 100 

 

 

 (7 ქულა)  6)     KABCD პირამიდის ფუძე ABCD პარალელოგრამია. რა ფიგურას მივიღებთ თუ ამ 

პირამიდას  ABL სიბრტყით გავკვეთთ, სადაც  L  –  არის წერტილი KC წიბოზე ? 

A. სამკუთხედს   B. მართკუთხედს   C. ტრაპეციას 

 

 
 

 



მონაცემთა საკმარისობა (20 ქულა) 

 

(3 ქულა) 7) კინგსლანდიაში 15 პატარა ქალაქია. თითოეული დარჩენილი ქალაქებიდან 

მინიმუმ 7-თან არის დაკავშირებული. შეიძლება თუ არა, არსებობდეს ქალაქი, 

რომლისთვისაც არ არსებობს გზა დანარჩენი ქალაქებიდან ერთ ქალაქში მაინც? 

A. შეუძლებელია  B. შესაძლებელია   C. ვერ დავადგენთ 

 

(1 ქულა) 8) რომ გავიგოთ არის თუ არა x ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლის წევრი საკმაირია 

ვიცოდეთ?  

 

A. x3 ∈ 𝑁  B. 3x ∈ 𝑁 C. მხოლოდ ორივე პირობა ერთად არის საკმარისი 

 

საკმარისი 
 

(2 ქულა) 9) რომ დავადგინოთ C3 > C2 საკმარისია? 

A. C>0   B. C<1  C. მხოლოდ ორივე პირობა ერთად არის საკმარისი 

 

 

 

 

 


