
მე-2 კლასი

რიცხვები და მოქმედებები (30 ქულა)                                                           

1. (3 ქულა)  დაასახელეთ 79-ის მომდევნო რიცხვი.

ა) 70                           ბ)  80                        გ)    78                  დ) 65

2.  (3. ქულა) შემდეგი ჩანაწერებიდან რომელია რიცხვითი გამოსახულება?

                                       

      ა) 38 + 17 =55                  ბ) 15 > 13                       გ) 12 =12                დ) 23 < 14 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                

3. (4 ქულა) რამდენი ათეულია 4 ოცეული და ერთი ათეული?                  

        ა) 8 ათეული                       ბ)  7 ათეული                       გ) 5 ათეული                დ) 9 ათეული



4. (4 ქულა) თუ 6 გავაორმაგებთ, შედეგს  კვლავ  გავაორმაგებთ  და მიღებულ რიცხვს 
გავანახევრებთ, რა რიცხვს მივიღებთ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ა)   24                                ბ) 12                        გ) 6                       დ) 13 

5. (5 ქულა) რა რიცხვს უნდა გამოაკლო 16-ისა და 4-ის ჯამი, 40 რომ მიიღო?

ა)  80                     ბ) 60                        გ)  20                              დ)  100

6. (5 ქულა)გამოთვალეთ ყველაზე  დიდი კუს ასაკი 

  25 +18=                                62-23=

  24 +30=                                 27 +24=

  43 -15=                                 17 +13=

                 ა) 45                             ბ) 60                         გ) 55                                 დ) 54

7. (6 ქულა) იპოვე შემდეგი  ორი რიცხვი 

                    10,  14,  20,  24,  40, 44,  ....,   ......

ა)  60, 66                    ბ) 80, 84                    გ) 50, 54.             დ)  12, 20

ტექსტური ამოცანები (40 ქულა)

8. (4 ქულა) თათიამ 20 თეთრი რვეულში, 45 თეთრი კალამში და 15 თეთრი საშლელში 
გადაიხადა. რამდენი თეთრი გადაიხადა თათიამ  ნავაჭრში?  



                              ა) 70 თეთრი         ბ) 7თეთრი                   გ ) 80თეთრი           დ) 50 თეთრი

9. ( 4 ქულა) ანის ჰყავს 4 ძმა. თითოეულ ძმას ჰყავს 1 და. სულ რამდენი და ძმა ოჯახში.

ა) 7                        ბბ) 6                      გ) 8                                     დ)5

10. (4 ქულა) დედა მთელი კვირა და ოთხი დღე ქსოვდა თბილ სვიტრს.რამდენ დღეში 
მოქსოვა დედამ სვიტრი?

                               ა)  11                                        ბ) 10                          გ) 7                             დ)1 2

11. (5 ქულა) სალომე კიბეებზე ასვლისას ფეხს ადგამდა ყოველ მეორე საფეხურს და ითვლიდა: 
,,ერთი, ორი, სამი, ოთხი.“ როცა უნდა ეთქვა ხუთი, აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ ერთი საფეხური 
დარჩა გასავლელი. კიბე, დამთავრდა. რამდენი საფეხური ჰქონდა კიბეს?



   ა) 4                       ბ) 9                                  გ) 5                       დ)  10

12. ( 5 ქულა) ორმა მამამ და ორმა შვილმა შეჭამა 3 კვერცხი. რამდენი კვერცხი შეჭამა 
თითოეულმა?

ა) ორი                   ბ)  ნახევარი          გ) ერთი               დ) სამი

13. (5 ქულა) კოლოფში იდო 40 ცალი კანფეტი, მას შემდეგ რაც კოლოფიდან ამოიღეს რამდენიმე 
კანფეტი, კოლოფში დარჩა 25 ცალი კანფეტი. რამდენი კანფეტი ამოუღიათ კოლოფიდან?



ა)  15                     ბ) 20                  გ) 35                      დ) 25

14. (6 ქულა) ანა 18 წლისაა, ქეთი 3 წლით უფროსია მასზე. ნინო 4 წლით უმცროსია ანაზე. 
რამდენი წლით უფროსია ქეთი ნინოზე?

ა) 9წლით                 ბ) 5 წლით                    გ) 7 წლით              დ) 3 წლით

15. (7 ქულა) ნანას ძმის ნიკას წლოვანებაა 37 +5 გამოსახულების მნიშვნელობა, ინგას ძმის 
გიორგის წლოვანებაა 25 -8  გამოსახულების მნიშვნელობა, ნინოს ძმის დათოს 30-4 
გამოსახულების მნიშვნელობა. დაალაგე ძმების სახელები მათი წლოვანებათა  
სიდიდეების ზრდის მიხედვით.

ა) გიორგი, დათო, ნიკა              ბ)  დათო, ნიკა, გიორგი       გ)   ნიკა, გიორგი, დათო.

დ) დათო,  გიორგი, ნიკა.



გეომეტრია (30 ქულა)

16. (5 ქულა) რამდენი მრუდი წირის გავლება შეიძლება ერთ წერტილზე?

ა)ერთი                ბ) უამრავი                    გ) სამი                        დ) ორი

   

17. (6 ქულა) რომელი გზა უფრო მოკლეა A- დან B-მდე, წითელი თუ ლურჯი?

                                                                      B                                                                   

                                         

ა) მწვანე                    ბ) წითელი             გ) ორივე გზა ტოლია

დ) ამის გაგება შეუძლებელია

18. (6 ქულა) რამდენი სამკუთხედია სურათზე? 

                  ა)   5                     ბ) 7                      გ)3                           დ)4



19. (7 ქულა)  შემოხაზეთ  სწორი წინადადება.

ა) 2 ცალი ექვსკუთხედის წვეროების რაოდენობა მეტია 3 ცალ სამკუთხედის გვერდების 
რაოდენობაზე

                                                                                                                                                                                                                                   

ბ) 2 ცალი ექვსკუთხედის წვეროების რაოდენობა ნაკლებია 3 ცალ სამკუთხედის გვერდების 
რაოდენობაზე

გ) 2 ცალი ექვსკუთხედის წვეროების რაოდენობა ტოლია 3 ცალ სამკუთხედის გვერდების 
რაოდენობაზე

დ) ამის გაგება შეუძლებელია.

               

20. (7 ქულა) ჩაწერეთ  ხუთკუთხედის გვერდების და წვეროების რაოდენობათა ჯამი

                         ა)     5                          ბ)  9                          გ) 10                 დ) 7 



მე-3 კლასი

რიცხვები და მოქმედებები ( 30 ქულა)

1. (3 ქულა) თუ რიცხვებს  143, 739, 932.  298, 729, კლების მიხედვით 
დავალაგებთ ბოლო ადგილზე აღმოჩნდება

ა) 932                             ბ) 143                       გ) 298                         დ)729

2. (3 ქულა)ათეულებით  თვლისას 317 -ის  შემდეგ ვასახელებთ

                                   ა) 318,                              ბ) 317,                      გ) 327                დ) 307

3. (4 ქულა) რას იწონის ყველაზე დიდი ვეფხვი? 

                      215 + 127 =                              436 -128=

                      300 – 200 =                               328 + 124=

                        564 -  293 =                               245 +234=

           

                          ა)  499                  ბ) 479                    გ) 546                    დ) 250

4. (4 ქულა) სამნიშნა რიცხვში ასეულების ციფრი 3 შეცვალეს 7-ით, ხოლო 
ათეულების ციფრი 5 შეცვალეს 2-ით. რამდენით გაიზარდა რიცხვი?

                        ა) 370-ით                 ბ)250-ით                გ) 270-ით               დ) 520-თ



5. (5 ქულა) იპოვეთ უდიდესი სამნიშნა რიცხვის წინ მდგომი რიცხვისა და 
უმცირესი სამნიშნა რიცხვის წინ მდგომი რიცხვის სხვაობა.

                                   ა) 990                        ბ) 800,                   გ) 900           დ) 899

6. (5 ქულა)  გიორგიმ დაწერა რიცხვი, რომელშიც ასეულები, ათეულები და 
ერთეულები ერთი და იმავე ციფრით იყო წარმოდგენილი. შემდეგ ეს რიცხვი 
გააორმაგა. შედეგად მიიღო 800-ზე მეტი სამნიშნა რიცხვი. რა რიცხვი მიიღო 
გიორგიმ?

ა) 888                       ბ)  844                    გ)  822                          დ)   805

      

7. (6 ქულა) ერთი რიცხვი შეიცავს 3 ათეულს, 9 ერთეულს და 4ასეულს,მეორე 
რიცხვი შეიცავს 2 ერთეულს, 5ათეულს და 3 ასეულს. რამდენით მეტია ერთი 
რიცხვი მეორეზე?

ა) 45-ით                          ბ)  87-ით              გ) 39-ით                         დ)  300-ით



  ტექსტური ამოცანები (40ქ)

8. (4 ქულა) ანას  და მარის ერთად  92 სათამაშო აქვთ. რამდენი სათამაშო აქვს მარის  
თუ   ანის აქვს 39 სათამაშო?

ა)  47                               ბ)  43                            გ)  53                    დ) 57

9. (4 ქულა) ნიკა 5  კილოგრამით  მძიმეა დემეტრეზე და  8 კგ-ით მძიმეა   
გიორგიზე. რომელია უფრო მძიმე,გიორგი  თუ დემეტრე? რამდენი კილოგრამით 
არის მძიმე?

                     ა)  დემეტრე 6კგ-ით          გ) გიორგი 4კგ-ით    

                      ბ) დემეტრე 3კგ-ით            დ)გიორგი 3კგ-ით                                                                              

10.(4 ქულა) ნიკას დაბადების დღეზე დედამ აჩუქა 80 ლარი, მამამ 100 ლარი, 
ბებიამ იმდენი რამდენიც დედამ და მამამ ერთად.  რამდენი ლარი აქვს ნიკას?

ა)  300ლარი         ბ)  320 ლარი                             გ)  280 ლარი                  დ) 360 ლარი

         



 11 .  (5 ქულა) 70 კგ. ჯართისგან შეიძლება  1 დიდი და 2პატარა ველოსიპედის 
დამზადება. რამდენი ჯართია საჭირო 3 დიდი და 6 პატარა ველოსიპედის 
დასამზადებლად?

          ა)  140 კგ.                              ბ) 218კგ                              გ) 210კგ                   დ) 100კგ

12.  (5 ქულა) სამსართულიანი სახლის თითოეული სართულის სიმაღლეა 3მ 50სმ, 
პირველი სართული მიწიდან 1მ. სიმაღლეზეა, სხვენის სიმაღლეა  1მ, 70 სმ, ხოლო 
სხვენის ზევით სახურავისა 2მ 20სმ. რა სიმაღლისაა მთელი სახლი?

ა)  12მ 10სმ                     ბ) 15მ 40სმ                 გ) 13 მ 40სმ         დ)13მ 50სმ       

  

13. (5ქულა)  მატარებლის მეხუთე ვაგონში მარია.ბოლოდან მეთორმეტე ვაგონში 
კი ზაზა. ზაზას და მარის შორის 5 ვაგონია. სულ რამდენი ვაგონია მატარებლის 
შემადგენლობაში?



ა) 10                      ბ)  22                          გ)  17                                დ)  24

14. (6  ქულა)  დედა 28 წლით უფროსია შვილზე, ხოლო მამაზე 7 წლით უმცროსი. 
რამდენია სამივეს წლოვანებათა ჯამი თუ შვილი 14 წლისაა?

                                                 

                 ა)  91                          ბ)77                  გ) 68                   დ)   90

15. (7 ქულა)  მამა ყოველღე ხარჯავს 20 ლარს. 7 დღის შემდეგ მას დარჩა 70 ლარი. 
რამდენი ლარი ჰქონდა მამას თავდაპირველად?

ა) 300 ლარი                        ბ) 210 ლრი                        გ) 190 ლარი                 დ) 170 ლარი

გეომეტრია (30 ქულა)



16.  (5 ქულა) კუბის ერთი წახნაგის შეღებვას დასჭირდა 2 ბოთლი საღებავი. 
რამდენი ბოთლი საღებავი დასჭირდება კუბის მთლიანად შეღებვას?

ა) 8                        ბ) 6                          გ)  10                          დ) 12

17.    (5 ქულა) ერთი მონაკვეთის სიგრძეა 15 დმ-ია, მეორე მასზე 5 დმ-ით 
გრძელია.მესამის სიგრძე  კი მეორე მონაკვეთის სიგრძის ნახევარია.  რას 
უდრის მონაკვთების სიგრძეთა ჯამი.

ა)  30დმ                     ბ) 42დმ                    გ)  45 დმ               დ)  35დმ

18.  (6 ქულა) ბოსტანს მართკუთხედის ფორმა აქვს.მისი სიგრძეა 43მ. სიგანე 26მ. რა 
სიგრძის ღობეა საჭირო ბოსტნის შემოსაღობად?

                                                

ა)  86მ.                       ბ) 52მ                         გ)   138მ                    დ) 112მ



19. (7 ქულა)  კვადრატული ფორმის მაგიდასთან  მხოლოდ 4 ადამიანი 
ჯდება.მოსწავლეებმა 9 ასეთი მაგიდა მიადგეს ერთმანეთს და მიიღეს 
მართკუთხედის ფორმის ერთი გრძელი მაგიდა. რამდენ ადამიანს შეუძლია ამ 
მაგიდასთან დაჯდომა?

                           ა)  17                       ბ)20                 გ) 36                დ) 30

     

.       20. (7 ქულა) მართკუთხედის და სამკუთხედების პერიმეტრები ტოლია. 
მართკუთხედის სიგრძეა 24სმ, სიგანე 21სმ. სამკუთხედის სამივე გვერდი ტოლია. 
იპოვეთ სამკუთხედის ერთი გვერდის სიგრძე. 

ა)   90 სმ                 ბ) 30სმ                   გ)  60 სმ                     დ) 69 სმ



                                                      მე-4 კლასი

რიცხვები და მოქმედებები (30ქულა)

1. (3 ქულა) რიცხვი რომელიც შეიცავს 123 ათასეულს და 65 ერთეულს. 

           ა) 12 065           ბ)  123 056                         გ) 12 365                         დ) 123 065

2. (4 ქულა)   ოთხი შვიდეული,  6 ასეული და 8 ათასეული შეადგენს:

            1)  6 200                         ბ) 8 628                 გ) 8 624              დ)  8 647

3. (4 ქულა) იპოვეთ უმცირესი ექვსნიშნა რიცხვის მომდევნო რიცხვისა და უდიდესი ოთხნიშნა  
რიცხვის წინ მდგომი  რიცხვის ჯამი.

          ა)  109 999                    ბ) 109 998                      გ) 1999                  დ)  234 123

4. (4 ქულა)   42 537 + 54 345

თოეული შესაკრები დაამრგვალე ათასეულების თანრიგებამდე და იპოვე ჯამი.

          ა)    98 000                         ბ) 90 000                           გ) 97 000                        დ)  25000

5. (4 ქულა)     თუ ჩაფიქრებულ რიცხვს გავყოფთ 43-ზე მივიღებთ 1000-ს. რისი ტოლია 
ჩაფიქრებული რიცხვი?      

                    ა)43 000                              ბ) 4300                   გ) 100                   დ) 430

6. (5 ქულა) ანას და ნიკას ბარათებზე უწერიათ ერთი და იგივე რიცხვი 52 738 ანამ წაშალა 
ათეულების ციფრი, ნიკამ წაშალა ათასეულების ციფრი. ვის ბარათზე დარჩა მეტი რიცხვი და 
რამდენით?

ა) ნიკას 460-ით                   ბ) ანას 380-ით              გ) ნიკას 380-ით          დ) ანას 460-ით

7. (6 ქულა) 57 685 დაამრგვალეს ასეულების თანრიგებამდე და მიუმატეს უცნობი რიცხვი. 
მიიღეს 95 725.  იპოვეთ უცნობი რიცხვი.

          ა) 25 800                                 ბ)   35 072                 გ) 38 025                     დ) 38 125

 



ტექსტური ამოცანები (40ქულა)

8. (4 ქულა) ნიას დაბადების დღეზე დედამ აჩუქა 950 ლარი, მამამ 480 ლარი. მარის 
მხოლოდ ბებიამ აჩუქა 690 ლარი. რამდენით მეტი თანხა აჩუქეს ნიას დედ-მამამ?

ა) 740-ით                         ბ) 1490-ით                      გ) 780-ით                       დ) 1320-ით

9.(4 ქულა) გივიმ, ნიამ და  ლადომ ბანკიდან აიღეს სესხი. გივიმ 2 570ლარი, ნიამ 1670 ლარი. 
ორივემ ერთად 1300 ლარით ნაკლები აიღეს ვიდრე ლადომ. რამდენი ლარი აიღეს  ბანკიდან 
სამივემ ერთად?

                 ა) 8 780                 ბ) 71 280                        გ) 9 780               დ) 6 230

10. (4 ქულა) ხუთ ყუთში ჩაყრილია სხვადასხვა რაოდენობის  ბურთულები. თითოეულში 
ჩაყრილია  120-ზე მეტი და 170-ზე ნაკლები ბურთულა. მაქსიმუმ რამდენი ბურთულა შეიძლება 
იყოს სჩაყრილი სულ?

ა) 421                      ბ) 835                     გ) 160               დ) 200



 11. (5ქულა) ანის   და  დედის წლოვანებათა ჯამი 60 წელია. ანის და მამის წლოვანებათა ჯამია  
კი 62. სამივეს წლოვანებათა ჯამია 104 წელი. რამდენი წლისაა ანი?

                ა) 15                            ბ)  14                             გ)   17                        დ) 18

 12. (5ქულა) ნიკამ სასკოლოდ შეძინა  5კალამი, 1 ფერადი ფანქრების ნაკრები ,   2 ცალი 
სახატავი ალბომი და  6 რვეული.  რამდენი ლარი დახარჯა ნიკამ, თუ კალამი ღირს 1ლარი და 
35 თეთრი, ფერადი ფანქრების ნაკრები 7ლარი და 40 თეთრი, სახატავი ალბომი  4 ლარი, 
რვეული 80 თეთრი?

            ა) 21ლარო 20 თეთრი                          ბ) 26 ლარი 95 თეთრი     

             ბ)15 ლარი 20თეთრი                         გ)  35 ლარი 60 თეთრი

13. (5 ქულა)  შეჯიბრებაში მონაწილეობს 16 გუნდი. პირველ ტურში 8 გუნდი ხვდება 8 
გუნდს. დამარცხებულები ტოვებენ შეჯიბრებას. შემდეგ დარჩენილო 8 გუნდიდან 4 გუნდი  
ხვდება 4 გუნდს და ა. შ. მერამდენე ტურის შემდეგ გამოვლინდება ჩემპიონატი?

           ა) მე-5                              ბ) მე-3                          გ) მე-6                       დ) მე-4

14.  (6 ქულა) საწყობში 80 000 ტომარა პურის ფქვილია. ერთმა მაღაზიამ საწყობიდან წაიღო 
7235ტომარა ფქვილი, მეორე მაღაზიამ  25896 ტომარა, მესამემ 34945 ტომარა . რამდენი ტომარა 
პურის ფქვილი დარჩა საწყობში?



ა) 6 720           ბ) 11 924       გ)   1 479              დ) 6 876

15.  (7ქულა) დაჩის 12 სმ-იანი თასმების ერთ თოკად გადაბმა სურს. ყოველ ორი თასმის 
გადასაბმელ კვანძს თითო  თასმიდან  სამ-სამი სანტიმეტრი ხმარდება. რა სიგრძის თოკი 
მოიიღება, თუ დაჩი 23 თასმას გადააბამს?

ა) 321სმ                      ბ) 144სმ                    გ) 190სმ               დ) 207სმ

 გეომეტრია(30 ქულა)

16. (5ქულა) სამკუთხედის ერთი  გვერდი 48 სმ-ია, მეორე გვ ერდი - 24 სმ,  მესამე გვერდი  
დანარჩენი  გვერდების ჯამის ნახევარია. იპოვეთ სამკუთხედის პერიმეტრი. 

ა) 120 სმ                         ბ) 104 სმ                   გ) 108 სმ                   დ) 98 სმ

                                                                                       

17.( 5ქულა)  ჭიამაია მოძრაობს  A წერტილიდან Bწერტილში. A წერტილიდან C -მდე მისვლას 
უნდება 44 წამი. რამდენ წამში მივა ჭიამაია A წერტილიდან  B წერტილამდე?



           ა) 165წმ.                         ბ) 154 წმ.           გ)  220 წმ              დ) 126 წმ.  

18.  (6 ქულა) ამოიწერეთ რიცხვი რომელიც სამივე წრეშია.

          ა) 4                          ბ) 3                            გ)   8              დ)  7

19. (7 ქულა) რამდენი სამკუთხედია ნახაზზე?

                                   ა) 7                                ბ) 9            გ) 8                                  დ)10

20.  (7 ქულა)) მართკუთხედის და კვადრატის პერიმეტრები ტოლია. მართკუთხედის სიგრძეა

27 სმ. სიგანე 6 სმ-ით ნაკლებია სიგრძეზე. იპოვეთ კვადრატის გვერდის სიგრძე. 

          ა)  24სმ.                             ბ) 96სმ.                            გ) 12 სმ                დ)  14სმ



               

  



მე-5კლასი

ალგებრა (70 ქულა)

1.  (3 ქულა) ჩაწერეთ რიცხვი 42 მილიარდ 204 მილიონ  320

          ა)  42  204  320        ბ) 42 204 000 320          გ)  42 000 320             დ) 142  204 320

2.  (4ქულა) 147 571 რიცხვის ერთეულების კლასის ციფრთა ჯამი ათასეულების 
კლასის ციფრთა ჯამზე 

ა)  1-ით მეტია              ბ)  424-ით ნაკლებია         გ)  424-ით მეტია      დ)  1-ით 
ნაკლებია.

3. (4 ქულა) რიცხვს ათობით ჩანაწერში 7 ციფრია წარმოდგენილი. დაასახელეთ 
უმაღლესი თანრიგი.

ა) ათასეული                             ბ) მილიონი                გ)ათეულათასეული              
დ)მილიარდი

4. ( 5ქულა) მამრავლების უმაღლეს თანრიგებამდე დამრგვალებით იპოვეთ 
მიახლოებით

 7618 x 64  ნამრავლი.

     ა)    99 804                         ბ) 480 000                      გ)  420 000                    დ)  640 000

5. (5  ქულა) გაამარტივეთ გამოსახულება და იპოვეთ მისი მნიშვნელობა, თუ 
m = 234  265

925 567 + m +   212 187 

            ა) 1 372 019                      ბ) 2 45 000                 გ)  94 7 000                     დ) 
1 020 019



6.  (5ქულა) A არის ისეთი უდიდესი შვიდნიშნა რიცხვი რომლის ყველა ციფრი 
განსხვავებულია,B არის ისეთი უმცირესი ექვსნიშნა რიცხვი რომლის ციფრებიც 
განსხვავებულია. იპოვეთ A -B.

ა) 9 753 087                ბ)9 774 198             გ) 8 623 456                      დ) 9 734 421

  

7. (5 ქულა) ქარხანა ყოველ  8 წუთში  ერთ ხელსაწყოს ამზადებს. რამდენი ასეთი 
ხელსაწყო დამზადდება  დილის 10 სააიდან 14 საათამდე?

            ა) 40                                 ბ) 30                                  გ) 50                               დ) 90   

8. (6ქულა) საწყობში 130 ტონა ხორბალი და 100 ტონა სიმინდი ინახება. 
ყოველდღიურად საწყობიდან 6 ტონა ხორბალი და 2ტონა სიმინდი 
გაჰქონდათ. რამდენი ტონა მარცვლეული დარჩება საწყობში 15 დღის შემდეგ.

            ა)  200ტ               ბ) 160ტ           გ) 110 ტ      დ) 19 0ტ

9. (6ქულა)ველოსიპედისტს ბორბალზე მრიცხველი მიამაგრეს, რომელიც 
განვლილ მანძილს აღრიცხავს კილომეტრებში. ველოსიპედის გასვლის წინ 
მრიცხველი 0-ს აჩვენებდა. რა ჩვენება იქნება მრიცხველზე მოძრაობის 
დაწყებიდან 2 სთ 30 წთ-ის შემდეგ, თუ ველოსიპეტისტი ყოველ წუთში  200 
მეტრს გადის?

ა) 15 კმ                  ბ) 30 კმ                გ)  42 კმ                  დ) 43კმ



10. (6 ქულა) ვეფხვის წონაა a კგ. სპილო მასზე 200კგ-ით მძიმეა . რას იწონის 
სპილოსა ვეფხვი ერთად?  წონის გამოსათვლელად  შეადგინეთ  ასოითი 
გამოსახულება.

                                             

                  ა)   a -200             ბ) 2a + 200                      გ) a + a +100              დ) a + 200

11. (7 ქულა)  ხუთ ყუთში ჩაყრილია სხვადასხვა რაოდენობის  ბურთულები. 
თითოეულში ჩაყრილია 14 000-ზე მეტი და -20 000ზე ნაკლები ბურთულა. 
მინიმუმ რამდენი ბურთულა შეიძლება იყოს  ჩაყრილი სულ?

ა)19 000                        ბ) 17 000                      გ)70 015                   დ) 15 000

12.(7 ქულა) ორ ყუთში   240 კგ ფორთოხალია. თუ პირველი ყუთიდან 
ამოვიღებთ 37კგ-ს, ხოლო მეორიდან 19კგ-ს, მაშინ ყუთებში ერთნაირი 
რაოდენობის ფორთოხლი დარჩება. რამდენი ბურთულა იყო თავდაპირველად 
თითოეულ ყუთში?



         ა)117, 119               ბ) 130, 111,            დ)  128, 117       დ) 129,  111                 

13. (7 ქულა) ერთმა ჩოგბურთელმა წლის განმავლობაში 13 600 დოლარი მიიღო. 
მეორემ 12 400 დოლარით მეტი. ორივემ ერთად კი 1 416 დოლარით მეტი აიღო 
ვიდრე მესამე ჩოგბურთელმა.

რამდენი დოლარი მიიღო სამივე ჩოგბურთელმა?

    ა) 30 784                           ბ)77 784            გ) 27 218                     დ) 71 616



გეომეტრია( 30 ქულა)

14. (3 ქულა) მოცემული სურათის მიხედვით გაარკვიეთ  რიცხვის რომელი 
წყვილი შეეესაბამება

ფუტკრის მდებარეობას.

ა) (2; 4)                          ბ) (4; 3)                             გ) (5; 1)                      დ) (2; 5)

15. (4 ქულა) მართკუთხედის ფორმის მიწის ნაკვეთის სიგრძეა 590 მ. რაც 75მ-ით 
მეტია სიგანეზე. რა სიგრძის  ღობეა საჭირო ამ ნაკვეთის შემოსაღობად?

             ა) 2510                ბ)  2100               გ) 2 210 მ                       დ) 3245

                                                    



16. (4 ქულა) ტეხილი ოთხი მდგენისგან შედგება. პირველი მდგენის სიგრძეა 7სმ. 
ყოველი მომდევნო მდგენი წინაზე 4ჯერ მეტი სიგრძისაა. იპოვეთ ტეხილის 
სიგრძე.

ა) 595 სმ                     ბ) 428 სმ                  გ) 112სმ                   დ) 450სმ

17. (4 ქულა) რა სიგრძის თოკია საჭირო  ყუთის შესაკრავად, რომლის    სიგრძეა 
50სმ, სიგანე 20სმ, ხოლო სიმაღლე 10სმ, ხოლო კვანძის გასაკეთებლად საჭიროა 40 
სმ სიგრძის თოკი?

ა)  200 სმ                         ბ) 180 სმ               გ)  150 სმ                        დ)  220 მ

18.(5ქულა) ერთი კვადრატის პერიმეტრია 140 მ-ია, მეორე კვადრატის პერიმეტრია 
112მ. რამდენი მეტრით  მეტია პირველი  კვადრატის გვერდის სიგრძე მეორე 
კვადრატის გვერდის სიგრძეზე ?

ა) 7 მ-ით                     ბ)  8 მ-ით         გ)  10  -ით              დ) 5 მ-ით

19. (5ქულა)  კუბის ყველა წიბოთა ჯამია  180 სმ. იპოვეთ რას უდრის კუბის ერთი 
წიბოს სიგრძე?

ა) 17 სმ                           ბ)  28 სმ                    გ)  15 სმ               დ) 12 სმ



20. (5ქულა) მრავალკუთხედის ყოველი გვერდი c მეტრია, პერიმეტრი 9c მეტრი. 
რამდენი გვერდი აქვს ამ მრავალკუთხედს?

ა) 7                          ბ) 9                   გ) 8                           დ) 6



                                                             მე-6-ე კლასი

   ალგებრა (60 ქულა)

1.(5 ქულა) რომელ რიცხვზე უნდა გავამრავლოთ 48. რომ მიღებული ნამრავლი 12-ზე მეტი იყოს 
და 17-ზე ნაკლები

         ა) 1
4

                            ბ) 3
4

                          გ) 4
12

                                   დ) 5
12

2.( 5 ქულა) ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს a , თუ 22 11 21 8a a    

        ა)9,9                             ბ) 10,2                        გ) 11,1                               დ) 8,9

3.( 5 ქულა) გაარკვიეთ, როგორ შეიცვლება სამი რიცხვის ნამრავლი, თუ ერთი 12-ჯერ გადიდდება, 
მეორე 0,8-ჯერ შემცირდება, მესამე 3-ჯერ შემცირდება

  ა) შემცირდება 3,5-ჯერ   ბ)გადიდდება  3,5-ჯერ    გ)შემცირდება 5-ჯერ    დ) გადიდდება 5-ჯერ

4.( 5 ქულა)რამდენი სამიანი გამოიყენება 200-დან 300-ის ჩათვლით ყველა ნატურალური რიცხვის 
თანმიმდევრობით ჩასაწერად?

         ა) 11                           ბ)19                            გ) 20                                   დ) 21

5.( 5 ქულა) მოცემული ტოლობებიდან რომელია ჭეშმარიტი

    I. 0,5:1,5 0,1:0,3

    II. 7:14 1,6:0,8

    III. 2,4:0,6 1,2 :0,3

        ა) I და II                       ბ)  II                          გ) I  და  III                       დ)  II და III

6.( 5 ქულა) გვაქვს 15 ცალი ლიტრანახევრიანი ბოთლი. რომლებშიც წყალია ჩასხმული. 10 ბოთლი 
ნახევრადაა სავსე, ხოლო 5-მთლიანად. სულ რამდენი ლიტრი წყალია ამ ბოთლებში ჩასხმული?

        ა) 15 ლ                        ბ) 18                           გ) 16                                  დ) 14

7.( 5 ქულა )მაქსიმუმ რამდენი ოთხშაბათი შეიძლება იყოს თვეში?

         ა) 4                               ბ)  5                             გ) 6                                   დ)7

8.( 5 ქულა)ვთქვათ a არის 9-ისა და 15-ის უმცირესი საერთო ჯერადი, ხოლო b არის 90-ისა და 135-

ის უდიდესი საერთო გამყოფი. იპოვეთ 
2

a b  გამოსახულების მნიშვნელობა.

         ა) 135                             ბ) 90                           გ) 45                                დ) 15

9.( 5 ქულა) ნიკომ წიგნში წაიკითხა მოთხრობა, რომელიც იწყებოდა 43-ე გვერდზე და 
მთავრდებოდა 105-ე გვერდზე. რამდენ გვერდიანი მოთხრობა წაუკითხავს ნიკოს

          ა)61                               ბ)64                            გ) 62                                დ) 63



10.( 5 ქულა ) საახალწლოდ იყიდეს ხელოვნური ნაძვის ხე, რომელიც 5 ნაწილისაგან შედგება. 
თითოეული ნაწილის სიგრძეა  50 სმ და ერთმანეთზე გადაბმისას ერთიმეორეში ჯდება 5 სმ-ით. რა 
სიმაღლის გამოვა ნაძვის ხე?

            ა) 230 სმ                      ბ) 225 სმ                    გ)  220 სმ                      დ) 235 სმ

11.( 5 ქულა) საჯარო სკოლის მეექვსე კლასში 32 მოსწავლეა. მოსწავლეთა მეოთხედი ათოსანია. 
ათოსან მოსწავლეთა მეოთხედი გოგონაა .  რამდენი ათოსანი ვაჟია მეექვსე კლასში?

            ა) 8                              ბ) 6                              გ) 2                                დ) 4

12.( 5 ქულა) მე იმდენი ძმა მყავს, რამდენიც-და.  ჩემ ძმას კი ორჯერ მეტი და ჰყავს, ბიდრე ძმა. 
რამდენი დედმამიშვილი მყავს მე?

            ა)5                                ბ)4                               გ) 7                                დ)6

გეომეტრია (40 ქულა)

13.( 5 ქულა)დიაგრამა კლასში გოგონებისა და ვაჟების მიხედვითაა შედგენილი . დაადგინეთ, რა 
სიდიდის სექტორი შეესაბამება კლასში გოგონების რაოდენობას?

                  

              ა) 2400                             ბ) 1200                         გ) 1500                          დ) 2200

14.( 5 ქულა) წრეწირის სიგრძისა და მისი დიამეტრის შეფარდება ტოლია

               ა) 
2
                                ბ)                           გ) 2                             დ) 4

15.( 5 ქულა) რომელია კუბის შლილი

          

                     ა)                                     ბ)                              გ)                              დ)

       

16.( 5 ქულა) რამდენია ოთხკუთხა პრიზმის წიბოების და წვეროების რაოდენობათა ჯამი?

                    ა) 20                               ბ) 22                       გ) 18                               დ) 24



17.( 5 ქულა) რამდენი მონაკვეთია გამოსახული ნახაზზე?

                   

                      ა) 4                               ბ) 5                           გ) 6                                დ) 7

18.( 5 ქულა) ნახაზზე მოცემულია 1,4 სმ -ის მქონე კვადრატი, მასში ამოჭრილია კვადრატი, 
რომლის გვერდი 0,8 სმ -ია.  იპოვეთ გამუქებული ნაწილის ფართობი.

       

                    ა) 1,32 სმ2                       ბ) 0,6 სმ2                   გ) 1,96 სმ2                   დ) 0,36 სმ2

19.( 5 ქულა )სივრცული ფიგურებიდან რომელის წიბოების და წახნაგების ჯამია 14

      

                    ა)                                        ბ)                                       გ)                                       დ)

20.( 5 ქულა) რამდენი მართკუთხედია მოცემულ ნახაზზე?

             

                     ა) 3                                        ბ) 4                                  გ) 5                              დ) 6



                                                             მე-7-ე კლასი

   ალგებრა (65 ქულა)

1.(5 ქულა) სადარბაზოში 28 ოჯახი ცხოვრობს. ნოუთბუქი აქვთ 22 ოჯახში, პლანშეტი- 22 ოჯახში. 
18 ოჯახში აქვთ ნოუთბუქიც და პლანშეტიც. რამდენ ოჯახს არა აქვს არც ნოუთბუქი და არც 
პლანშეტი

           ა) 1                                     ბ) 2                                გ) 3                                 დ)4

2.( 5 ქულა)  , 20, 17, 14, ,10m n კლების მიხედვითაა დალაგებული და ცნობილია, რომ 3 2 10n m 

ჩამოთვლილი რიცხვებიდან რომელი არ შეიძლება იყოს m -ის ტოლი?

            ა) 23,5                               ბ) 24                              გ) 25                                დ)26,5

3.( 5 ქულა)A ქალაქიდან B ქალაქში ჩასვლა შეიძლება 3 გზით, ხოლო B ქალაქიდან C ქალაქში-5 
გზით. რამდენი გზით შეიძლება ჩავიდეთ A დან C- ში ?

             ა) 8                                   ბ) 13                               გ)15                                 დ) 12

4.( 5 ქულა) ვთქვათ, 4 6 14 17 12a      . რისი ტოლია a  რიცხვის  7-ზე გაყოფისას მიღებული 
ნაშთი?

             ა) 2                                   ბ) 4                                  გ) 5                                  დ) 3

5.( 5 ქულა)ცნობილია, რომ 4 23 5m   . იპოვეთ m -ის გამყოფთა ოდენობა.

             ა)  6                                 ბ) 8                                     გ) 15                              დ) 16

6.( 5 ქულა)იპოვეთ ყველა იმ მთელ რიცხვთა რაოდენობა, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას

                           2 4x  

             ა) 5                                   ბ) 7                                      გ) 8                                 დ) 6

7.( 5 ქულა ნებისმიერი ნატურალური n -ისთვის      21 : 1 : 1n   

             ა)  51                           ბ) -1                                     გ)    41 : 1                   დ) 1

8.( 5 ქულა )რიცხვით ღერძზე მოცემულია A  და B  წერტილები. A წერტილის  კოორდინატია 6, 
AB მონაკვეთის შუაწერტილის კოორდინატია -2.  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი შეიძლება 
იყოს B  წერტილის კოორდინანტი?

             ა) 10                               ბ) -6                                     გ) -10                                დ) 14

9.( 5 ქულა) თუ 2 4 182a a  , მაშინ  რას უდრის a ?

             ა) 8                                  ბ) 4                                      გ) 64                                 დ) 32

10.( 5 ქულა) თუ  2 30, 8a b ab   , მაშინ 2 2a b 

             ა) 64                                ბ) 38                                    გ) 22                                 დ) 14



11.( 5 ქულა) ჭადრაკის ტურნირში მონაწილეობდა 12 მოთამაშე. თითოეული ორ-ორჯერ უნდა 
ეთამაშოს ყველა დანარჩენს. სულ რამდენი თამაში შედგა ამ ტურნირში?

              ა) 120                             ბ)144                                     გ)132                               დ)66

12.( 5 ქულა )ნინის 20 რვეულის საყიდლად დააკლდა 2 ლარი. მან იყიდა 10 რვეული და დარჩა 2 
ლარი. რამდენი ლარი ჰქონდა ნინის?

              ა) 7 ლარი                      ბ) 8 ლარი                            გ) 5 ლარი                      დ) 6 ლარი

13.( 5 ქულა) ერთმანეთის მიმდევრობით ჩაწერილია რიცხვები 74-დან 140 -ის ჩათვლით. რას 
უდრის მწკრივში  1-იანების რაოდენობა?

                ა) 55                               ბ) 57                                     გ) 59                                დ) 53

გეომეტრია (35 ქულა)

14.( 5 ქულა) რამდენი სამკუთხედია მოცემულ ნახაზზე?

                   

                 ა)7                            ბ) 12                                      გ) 10                            დ) 5

15.( 5 ქულა )მოცემული სურათის მიხედვით გამუქებული ნაწილის ფართობის გამოსათვლელი 
გამოსახულება არის?

             

             

           ა) ab ac                         ბ) 2ab ac                          გ) bc ab                         დ) 2ab ac

16.( 5 ქულა) სურათზე a bP , მიღებული 8 კუთხიდან ერთ-ერთი 1500-ია. იპოვეთ კუთხე a  წრფესა 
და ABC კუთხის ბისექტრისას შორის.



               

               ა) 1500                            ბ) 750                             გ) 300                                   დ) 150

17.( 5 ქულა) მოცემულია წინადადება: “ ABC სამკუთხედი ტოლფერდაა“

       ეს წინადადება ჭეშმარიტია, თუ:

         ა) სამკუთხედში ორი მახვილი კუთხეა

        ბ) სამკუთხედში ერთი კუთხე ბლაგვია

        გ) სამკუთხედში ორი კუთხე ტოლია

        დ) სამკუთხედია კუთხეების ჯამი 1800-ია

18.( 5 ქულა) ორი წრფის გადაკვეთისას მიღებული ოთხი კუთხიდან სამის ჯამია 3150-ია. იპოვეთ 
ამ კუთხეებიდან უდიდესის ზომა

           ა) 1350                               ბ) 450                             გ) 900                            დ) 1000

19.( 5 ქულა) მოცემული წინადადებებიდან რომელია ჭეშმარიტი

                I. ყველა ოთხკუთხედი პარალელოგრამია.

                II. ყველა რომბი პარალელოგრამია

               III. კვადრატი პარალელოგრამი არ არის.

                IV. მართკუთხედი პარალელოგრამი არ არის

           ა) I                                 ბ) II                                       გ) III                           დ) IV

20.( 5 ქულა) ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძესთან მდებარე კუთხეა 650. მის ფერდზე დაშვებულია 
სიმაღლე. იპოვეთ კუთხე, რომელსაც ეს სიმაღლე ადგენს ფუძესთან.

           ა)400                            ბ) 900                                       გ) 250                            დ) 650



                                                             მე-8-ე კლასი

   ალგებრა (50 ქულა)

1.(5 ქულა) 3a რიცხვი მეტია b რიცხვზე 20%-ით. რამდენი პროცენტითაა მეტია b რიცხვი  a
რიცხვზე?

        ა) 120%                         ბ) 150%                          გ) 160%                     დ) 180%

2.( 5 ქულა) n -ის რამდენი ნატურალური მნიშვნელობისთვისაა 2 5n
n
  გამოსახულების 

მნიშვნელობა ნატურალური რიცხვი.  

           ა)  2                            ბ) 1                                    გ)4                             დ) 3

3.( 5 ქულა)რისი ტოლია სამი ნატურალური რიცხვის ჯამის 4-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი,  
თუ პირველი შესაკრების 20-ზე გაყოფისას მიიღება ნაშთი 16,  მეორე შესაკრების 16-ზე გაყოფისას 
მიიღება ნაშთი  12, ხოლო მესამე შესაკრების 12-ზე გაყოფისას მიიღება ნაშთი 6.

              ა) 0                           ბ) 1                                  გ) 2                                 დ) 3

4.( 5 ქულა) ველოსიპედისტი მიემგზავრება ერთი ქალაქიდან მეორესაკენ 8კმ/სთ, თუ ის წავა 12 
კმ/სთ სიჩქარით, მაშინ ქალაქში 4 სთ-ით ადრე ჩავა. რა მანძილია ქალაქებს შორის?

              ა) 96 კმ                   ბ) 144 კმ                         გ) 80 კმ                           დ) 120 კმ

5.( 5 ქულა) m -ის რომელი მნიშვნელობისათვის არის ყველაზე დიდი  0,5 m  გამოსახულების 

მნიშვნელობა?

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

6.( 5 ქულა)  მოცემულია განტოლება:

     I. 8 2 6x x         II.  3 11 10 3x x          III. 0x           IV.  4 6 2 2 3x x  

   მათგან რომელ განტოლებას  არ აქვს ფესვი?

                 ა) I                         ბ) II                                 გ) III                                  დ)    III და IV

7.( 5 ქულა ) გაადნეს და ერთმანეთში აურიეს 250 გრამი თუთია, 400 გრამი კალა და 350 გრამი 
ტყვია. რამდენი პროცენტია მიღებულ შენადნობში კალა?

                  ა) 40%                    ბ) 35 %                          გ) 25%                              დ) 45%

8.( 5 ქულა) ვთქვათ a b  აღნიშნავს უდიდეს რიცხვს 2a -სა და b -ს შორის. იპოვეთ  3 2 4 

                  ა) 4                          ბ)  6                              გ) 12                                   დ) 14

9.( 5 ქულა) რას უდრის  ,ab b ac c     თუ  12, 13c b a  

                ა)156                        ბ)  169                            გ)  25                                  დ) 144



10.( 5 ქულა)2 მერცხალი 2 წუთში 2 მწერს იჭერს. რამდენ მწერს დაიჭერს 5 მერცხალი 4 წუთში?

                   ა) 6                          ბ)8                                  გ)10                                   დ)12

გეომეტრია(50 ქულა)

11.( 5 ქულა) რამდენი დიაგონალი აქვს ამოზნექილ რვაკუთხედს?

                      ა) 20                       ბ) 22                                გ) 16                              დ) 18

12.( 5 ქულა) რამდენი სიმეტრიის ღერძი აქვს ნახაზზე მოცემულ ფიგურას?

                  

                    ა) 2                              ბ) 4                                   გ) 6                                დ) 8

13.( 5 ქულა ) ნახაზის მიხედვით იპოვეთ A წვეროსთან მდებარე მახვილი კუთხე თუ m nP

              

                       ა) 700                        ბ) 200                               გ) 500                            დ) 300

14.( 5 ქულა) მართკუთხედი მიღებულია სამი ტოლი კვადრატის ერთმანეთზე მიდგმით. 
კვადრატის ფართობია 25 კვ.მმ. რისი ტოლია მართკუთხედის პერიმეტრი?

                          ა) 3 სმ.                         ბ) 4 სმ.                          გ) 5 სმ.                            დ) 6 სმ.

15.( 5 ქულა) რას უდრის ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძის სიგრძის შეფარდება ამ სამკუთხედის 
პერიმეტრთან , თუ ფუძის სიგრძე 2-ჯერ ნაკლებია ფერდის სიგრძეზე?

                       ა) 2
3

                                   ბ) 1
6

                              გ) 1
3

                                 დ) 1
5

16.( 5 ქულა) რამდენი გვერდი აქვს მრავალკუთხედს, თუ მისი თითოეული კუთხე  1400-ია

                     ა) 7                                          ბ) 8                                გ) 9                                დ) 10



17.( 5 ქულა) სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძეა 6 და 13.  რა მაქსიმალური მთელი მნიშვნელობა 
შეიძლება მიიღოს მესამე გვერდმა?

                  ა) 18                                         ბ) 17                                   გ)19                            დ)20

18.( 5 ქულა) იპოვეთ ნახაზზე მონიშნული კუთხეების ჯამი

        

                   ა) 5400                               ბ)1800                                       გ) 3600                            დ) 7200

19.( 5 ქულა) ნახაზის მიხედვით იპოვეთ გაუმუქებელი ნაწილის შეფარდება გამუქებულ ნაწილთან

                              

                    ა) 5
16

                                 ბ) 6
16

                                  გ) 9
23

                            დ) 8
23

20.( 5 ქულა) წრეწირის სიგრძისა და წრეწირის უდიდესი ქორდის შეფარდება ტოლია

                 ა) 
2
                                      ბ)                                    გ) 2                             დ) 4



                                                             მე-9-ე კლასი

   ალგებრა (65 ქულა)

1.(5 ქულა) თუ  147 75
6

a 
  და 48 12b   , მაშინ

             ა) a b                        ბ) a b                        გ) a b                           დ) 2a b

2.( 5 ქულა) ვთქვათ a b აღნიშნავს უმცირეს საერთო ჯერადს a -სა და b -ს შორის. იპოვეთ 
 12 8 9 

              ა) 24                             ბ) 72                             გ) 36                             დ) 44

3.( 5 ქულა) თუ 3 45, 2 25a b c a      და   3 2 23,d c    მაშინ ?a b c d   

               ა) 93                             ბ) 186                            გ) 73                              დ) 31

4.( 5 ქულა) ქალაქის ფართობი 1: 600 000 მასშტაბის რუკაზე 20 სმ 2. რამდენი კმ2-ია ამ ქალაქის 
ფართობი?

               ა) 720 კმ2                      ბ) 120 კმ2                      გ) 360 კმ2                      დ) 420 კმ2

5.( 5 ქულა) ორი რიცხვის ჯამია 110. რისი ტოლია თითოეული მათგანი, თუ პირველის 2
5

. 

მეორის 3
5

-ია?

                 ა) I-44, II- 66               ბ) I-46, II-64                  გ) I- 66,  II-44              დ) I- 64, II- 46

6.( 5 ქულა) 332 3 3 2 

                   ა) 3 324 54                ბ) 3 30                           გ) 33 54 24                   დ) 1

7.( 5 ქულა )  f x kx l   წრფივი ფუნქციისათვის სრულდება შემდეგი ორი პირობა:

               I    0k  ;

              II   2l  

          იმისათვის, რომ გავარკვიოთ ფუნქციის გრაფიკი გადის  IV მეოთხედში

           ა) საკმარისია მხოლოდ I პირობა,  II კი არა.

           ბ) საკმარისია მხოლოდ II პირობა, I კი არა.

           გ) საკმარისია I და II პირობა ერთად, მაგრამ არც ერთი ცალ-ცალკე

           დ) საკმარისია თითოეული პირობა ცალ-ცალკე

8.( 5 ქულა)მოცემულია წინადადება:



        44 a b b a     ტოლობა ჭეშმარიტია და a
a b

  გამოსახულებას აზრი აქვს,  როცა

                ა) a b                        ბ) a b                         გ) 0a b                      დ) a b

9(5 ქულა) თუ წრფე აბსცისათა ღერძის პარალელურია და მისი განტოლება ax by c   სახისაა, 
მაშინ

          ა) 0, 0, 0a b c          ბ) 0, 0, 0a b c          გ)  0, 0, 0a b c        დ) 0, 0, 0a b c  

10.( 5 ქულა) რა ნაშთი მიიღება 4 33 2 7   რიცხვის 10-ზე გაყოფის შედაგად?

                  ა)  4                             ბ) 6                                  გ) 7                                 დ) 8

11.( 5 ქულა)თვითმფრინავის ბილეთის ფასმა 1,6-ჯერ დაიკლო . რამდენი პროცენტით დაიკლო 
ბილეთის ფასმა? 

                      ა) 75%                        ბ) 82,5%                          გ) 37,5 %                       დ) 65,5 %

12.( 5 ქულა)თუ 10050 -ს გავყოფთ  50100 -ზე მივიღებთ

                         ა) 502                          ბ) 1005                               გ) 1010                             დ) 5010

13.( 5 ქულა)) იპოვეთ k , თუ  ,5k  წერტილი მდებარეობს  3y f x  ფუნქციის გრაფიკზე და 

  2 5f x x x  

                        ა) 3k                       ბ) 0, 3k k                      გ) 1
3

k                    დ) 10,
3

k k 

გეომეტრია ( 35 ქულა )

14.( 5 ქულა)  A წერტილი MN მონაკვეთს ყოფს შეფარდებით 1 : 3, ხოლო B წერტილი AN 
მონაკვეთს ყოფს ასევე 1 : 3 შეფარდებით. როგორი შეფარდებით ყოფს B წერტილი MN  მონაკვეთს? 

                       ა) 8 : 9                         ბ) 7 : 9                               გ)  5 : 6                      დ) 4 :9

15.( 5 ქულა) 041 -იანი კუთხის გვერდები შესაბამისად მართობულია რომელიღაც ბლაგვი კუთხის. 
რამდენი გრადუსია ბლაგვი კუთხე?

                          ა) 1310                       ბ) 1410                                 გ) 1290                      დ) 1390

             

16.( 5 ქულა)მოცემული MNPK ოთხკუთხედისათვის ცნობილია, რომ

             I.  NP MK

           II.   NP MKP



  იმისათვის, რომ გავარკვიოთ არის თუ არა MNPK ოთხკუთხედი პარალელოგრამი

            ა) საკმარისია მხოლოდ I პირობა,  II კი არა.

            ბ) საკმარისია მხოლოდ II პირობა, I კი არა.

            გ) საკმარისია I და II პირობა ერთად, მაგრამ არც ერთი ცალ-ცალკე

            დ) საკმარისია თითოეული პირობა ცალ-ცალკე

17.(5 ქულა)მოცემულია წინადადება, რომელშიც გამოტოვებულია ორი ფრაგმენტი:

                     ,, თუ _____________ მაშინ ____________ .’’

      ქვემოთ მოცემული სამი-  A , B და C - ფრაგმენტიდან აარჩიეთ ორი ფრაგმენტი და ჩასვით ისინი 
(სწორი თანმიმდევრობით) გამოტოვებულ ადგილებში ისე, რომ მიღებული წინადადება  ჭეშმარიტი 
აღმოჩნდეს.

    A- ABCD ოთხკუთხედში ,AO OC BO OD  სადაც O დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია

    B- ოთხკუთხედი პარალელოგრამია

    C-ოთხკუთხედი ტრაპეციაა

                 ა)  A B                       ბ)  A C                         გ) C A                        დ) B C  

18.( 5 ქულა) რამდენი სიმეტრიის ღერძი აქვს წესიერ ხუთკუთხედს?

                   ა) 1                                     ბ) 2                               გ) 5                                  დ) 3

19.( 5 ქულა ) ABC მართკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზა 15 სმ-ია, BC კათეტი 9 სმ. იპოვეთ B
წვეროდან გავლებული მედიანის სიგრძე

                   ა) 12                                    ბ) 3 13                          გ) 3 17                        დ) 2 17

20.( 5 ქულა) რამდენი დიაგონალის გავლება შეიძლება 9-კუთხედში?

                  ა) 30                                   ბ) 18                                გ) 36                               დ) 27


