
ინფორმატიკის ოლიმპიადის ტესტების ნიმუშები 

 

IX- XII კლასები 

1. მოცემულია პლანეტა გემინუსის ერთ-ერთი კუნძულის პოლიტიკური რუკა. თქვენი 
მიზანია ამ რუკაზე თითოეული პატარა სახელმწიფო რომელიღაც ფერში შეღებოთ ისე, 

რომ არცერთი ორი ქვეყანა, რომელთაც აქვთ საერთო საზღვარი, არ იყვნენ ერთსა და 

იმავე ფერში შეღებილი. რა უმცირესი რაოდენობის განსხვავებული ფერის 
გამოყენებით შეიძლება ამ პირობით რუკის შეღებვა? 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ა)  3   ბ)  4   გ)  2   დ)  5 

2. თემუკა თავის ლეპტოპში თამაშს იწერს. თამაში არის 1523 MB მოცულობის. თამაშის 
გადმოწერა უცნაურად მიმდინარეობს: 

- პირველი წამის განმავლობაში გადმოწერის სიჩქარე არის 1MB/წმ 

- მეორე წამის განმავლობაში - 2MB/წმ 

- მესამე წამის განმავლობაში - 3MB/წმ 

- და ა.შ. 

- მე-9 წამის განმავლობაში - 9MB/წმ 

- მე-10 წამის განმავლობაში - 10MB/წმ 

- მე-11 წამის განმავლობაში - 9MB/წმ 

- მე-12 წამის განმავლობაში - 8MB/წმ 

- მე-13 წამის განმავლობაში - 7MB/წმ 

- და ა.შ. 

- მე-18 წამის განმავლობაში - 2MB/წმ 

- მე-19 წამის განმავლობაში - 1MB/წმ 

- მე-20 წამის განმავლობაში - 2MB/წმ 

- მე-21 წამის განმავლობაში - 3MB/წმ 

- და ასე გრძელდება თამაშის სრულად გადმოწერამდე. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გადმოწერის სიჩქარე პირველ წამზე არის 1 (MB/წმ), 

შემდეგ 2, 3, 4 და ასე ადის 10-მდე, შემდეგ 9, 8, და ა.შ. 2, 1, შემდეგ ისევ იზრდება 

2, 3, 4, და ა.შ. 9, 10, 9, 8, და ა.შ. ასე ტალღისებურად 1-დან ადის 10-ზე, შემდეგ 

უკან ჩამოდის 1-სკენ და ასე ტრიალებს მანამ, სანამ თამაში მთლიანად არ იქნება 

გადმოწერილი. მერამდენე წამზე ჩაიწერს თემუკა თამაშს სრულად? 
 

ა)  280   ბ)  279   გ)  281  
 დ)  278 

 
3. მარიამს სკოლის წინ ბევრი საინტერესო ადგილი აქვს. ესენია: სკამები, ფეხბურთის 

მოედანი, წყლის ფანტანი, კალათბურთის მოედანი, ტრენაჟორები, უზარმაზარი კაკლის 
ხე, ნაყინის ჯიხური, მიწაზე დახატული კლასობანას სათამაშო და ქვიშის ფრენბურთის 
მოედანი. ბავშვები ამ ადგილებს ხშირად სტუმრობენ. ყველა ეს ადგილი ერთმანეთთან 
დაკავშირებულია ბილიკებით. ბილიკებს შორის კი მწვანე გაზონია. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

სკოლის ადმინისტრაციამ გადაწყვიდა ბილიკების რაოდენობის შემცირება და მათ 

ნაცვლად ყვავილების დარგვა. თქვენ მოცემული გაქვთ სკოლის წინ ტერიტორიის რუკა. 

შეერთებული ხაზები ბილიკებს აღნიშნავს, კვადრატში ჩაწერილი რიცხვები კი - 

ადგილებს შორის სიგრძეს მეტრებში. რა უმცირესი ჯამური სიგრძის ბილიკების 

დატოვება შეიძლება ისე, რომ თითოეული ადგილიდან შეიძლებოდეს ნებისმიერ სხვა 

ადგილას მისვლა ბილიკების გავლით? 
 

ა)  43   ბ)  44   გ)  46   დ)  45 

 
 


