
ინფორმატიკის ოლიმპიადის ტესტების ნიმუშები 

 
VII-VIII კლასი 

 

1. ხელოსანი ლადო თავის სახელოსნოში დღეში 12 საათს მუშაობს. მასთან 

შესაკეთებლად ბევრი ნივთი შეაქვთ. თითოეული ნივთისთვის ლადომ იცის, თუ რა დრო 

დასჭირდება მის შეკეთებას და რა შემოსავალს მიიღებს ამისათვის. ნივთებია: 

1. რადიო - დრო 2 საათი, შემოსავალი 20 ლარი. 

2. ტელევიზორი - დრო 4 საათი, შემოსავალი 70 ლარი. 

3. მაცივარი - დრო 5 საათი, შემოსავალი 80 ლარი. 

4. კონდიციონერი - დრო 3 საათი, შემოსავალი 45 ლარი. 

5. პროცესორი - დრო 4 საათი, შემოსავალი 50 ლარი. 

6. ლეპტოპი - დრო 3 საათი, შემოსავალი 50 ლარი. 

ზუსტად ეს 6 ნივთი შეუტანეს მას შესაკეთებლად, ლადოს განკარგულებაში კი 12 

საათია. რა უდიდესი შემოსავლის მიღება შეუძლია მას? 

 

ა) 180   ბ) 190   გ) 200   დ) 210 
 

2. ერთ-ერთი სადარბაზოს თავმჯდომარემ გადაწყვიტა წვეულებების მოწყობა მეზობლების 
ურთიერთგაცნობის მიზნით. სურათზე მოცემული გაქვთ რომელი ოჯახი რომელს 
იცნობს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თუ ორი ოჯახი ერთმანეთს იცნობს, ისინი შეერთებულია ხაზით. ნაცნობობა 

ორმხრივია, ანუ თუ ერთი ოჯახი იცნობს მეორეს, მაშინ მეორეც იცნობს პირველს. 

აუცილებელია, რომ თითოეულ წვეულებაზე 2 ოჯახი მაინც იყოს და თითოეული ოჯახი 

ზუსტად 1 წვეულებაზე წავიდეს. ასევე, თითოეულ წვეულებაზე ნებისმიერი ორი ოჯახი 

ან უნდა იცნობდეს ერთმანეთს, ან ჰყავდეთ საერთო ნაცნობი ოჯახი, რომ მათ 

ერთმანეთი გააცნოს. რადგან წვეულების მოწყობა ძვირი ჯდება, თავმჯდომარეს სურს, 

რაც შეიძლება ნაკლები რაოდენობის წვეულებების მოწყობით გააცნოს მეზობლები 

ერთმანეთს.   

რა უმცირესი რაოდენობის წვეულების ჩატარება შეიძლება ამ პირობებში მიზნის 

მისაღწევად? 
 

ა) 1   ბ) 2    გ) 3  დ) 4 
3. ცოტნემ გადაწყვიტა ქვეყნებისათვის კოდების მინიჭების სისტემა შეემუშავებინა. ის 

იღებს ქვეყნის სახელს ინგლისურად და ითვლის მასში ასოების სიხშირეებს, ანუ, 
რომელი ასო რამდენჯერ გვხვდება. ამის შემდეგ იგი ქმნის ქვეყნის კოდს იმ სამი 
ასოთი, რომლებიც ამ ქვეყნის დასახელებაში ყველაზე ხშირად გვხვდება. ამ სამი 
ასოდან თითოეულის შერჩევისას ის პირველ რიგში იღებს ასოს, რომელიც ყველაზე 



ხშირად გვხვდება, მერე იმას, რომელიც ამის შემდეგ გვხვდება ყველაზე ხშირად და 
ბოლოს იმას, რომლის შეხვედრის სიხშირეც ყველაზე ნაკლებია ამ სამი ასოდან. თუ 
ასოები ქვეყნის დასახელებაში ერთნაირი სიხშირით გვხვდება, მაშინ კოდში პირველად 
აიღება ის, რომელიც ამ დასახელებაში წინ უსწრებს მეორეს.   
მაგალითად, კოდი ქვეყნისათვის LITHUANIA იქნება IAL. ასოები I და A ორივე ორჯერ 
გვხვდება, მაგრამ ასო I წინ უსწრებს დასახელებაში ასო A-ს. ყველა დანარჩენი ასო 
მხოლოდ ერთხელ გვხვდება, მაგრამ მათგან ყველას წინ უსწრებს ასო L. სხვა 
მაგალითები:  

ქვეყნის დასახელება ქვეყნის კოდი 

FINLAND NFI 

GERMANY GER 

LATVIA ALT 

ცოტნეს ესმის, რომ ზოგიერთ ქვეყნებს ერთნაირი კოდი შეიძლება გამოუვიდეს. 
მოცემული ქვეყნებიდან რომელს არ აქვს კოდი GEO? 
 

ა) GEORGIA            ბ) GEORGEO         გ) GEORGIANA        დ) GEORGINE 

 
4. შეიქმნა პროგრამული ენა, სადაც ბრძანება add აღნიშნავს შეკრების ოპერაციას, 

ხოლო mod – გაყოფის შემდეგ დარჩენილ ნაშთს (თუ ფრჩხილები არაა გამოყენებული, 
მაშინ ჯერ სრულდება mod ოპერაცია, ხოლო შემდეგ add ოპერაცია). რას უდრის 
გამოსახულება: ((60 add 71 mod 41) mod 25 add 35) mod 11? 
 

ა)  2                   ბ) 6                           გ) 4                            დ) 1 
 

5. სპეციალისტებმა სათანადო აპარატურის გამოყენებით მიწისქვეშა ლაბირინთში 

მიაკვლიეს უცხოპლანეტელების მიერ დატოვებულ სამეცნიერო თვალსაზრისით 

საინტერესო ნივთს, რომლის ფოტოს გადაღებაც მხოლოდ ასევე ლაბირინთში 
დატოვებული რობოტის საშუალებითაა შესაძლებელი. რობოტის სამართავად მათ 

მიაკვლიეს ბრძანებათა ოთხ სხვადასხვა მიმდევრობას და და ვარაუდობენ, რომ ერთ-
ერთი მათგანი რობოტს მათთვის საინტერესო ნივთამდე მიიყვანს, მაგრამ არ იციან 

რომელი. იციან მხოლოდ ის, რომ ბრძანებათა მიმდევრობებში გამოყენებული 4 

საიდუმლო ბრძანებიდან თითოეული უზრუნველყოფს რობოტის გადაადგილებას 

უშუალოდ მეზობელ ან მარცხენა, ან მარჯვენა, ან ზემოთა, ან ქვემოთა უჯრაში. 
 

 O     

      

      

  X    

      

      

ქვემოთ მოცემული ბრძანებათა ოთხი მიმდევრობიდან რომელს შეუძლია საჭირო 
ნივთამდე რობოტის მიყვანა? (X-ით აღნიშნულია რობოტი, ხოლო O-თი კი ნივთი) 
 

ა) Wo, Hoo, Hoo, Wo, mUA, Wo  ბ) Wo, Hoo, mUA, WuVu, Wo, 
Hoo 
გ) Wo, Wo, Hoo, Wo    დ) Wo, Hoo, Hoo, Wo, Wo, mUA 

 


