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სახელმძღვანელოში გამოყენებული პირობითი ნიშნები და რუბრიკები

პირობითი ნიშნები

 – პარაგრაფის თემასთან დაკავშირებული სტანდარტული დავალებები

 –  პარაგრაფის თემასთან დაკავშირებული არასტანდარტული (მაღალი 
კოგნიტური დონის) დავალებები

 – განვლილი მასალის გასამეორებელი დავალებები

 –  არაა სავალდებულო მასალა, შეიძლება გამოყენებული იყოს 
დიფერენცირებისათვის

რუბრიკები

ეს საინტერესოა! – ისტორიული და შემეცნებითი შინაარსის ინფორმაცია

შესაძლებელია თუ არა?
აბა, სცადე!

ჯგუფური სამუშაო
წყვილებში სამუშაო

კვლევითი ხასიათის დავალებები

დავალებები, რომელთაც მოსწავლეთა ჯგუფები ან 
წყვილები ასრულებენ კლასში.
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თავი 4. წრეწირი და წრე

ამ თავში ისწავლი:

 � რკალის სიგრძის გაზომვას;

 � წრეწირთან დაკავშირებული კუთხეების გაზომვას;

 � გადამკვეთი ქორდების თვისებას; 

 � ერთი წერტილიდან გავლებული მხებისა და მკვეთის 
თვისებას;

 � სამკუთხედში ჩახაზული და სამკუთხედზე 
შემოხაზული წრეწირების თვისებებს;

 � ჩახაზული და შემოხაზული ოთხკუთხედების 
თვისებებს;

 � სექტორისა და სეგმენტის ფართობის გამოთვლას;

 � წესიერი მრავალკუთხედის გვერდის ჩახაზულ 
და შემოხაზულ წრეწირთა რადიუსებთან 
დამაკავშირებელ ფორმულებს;

 � მრავალკუთხედის ფართობის დათვლას ჩახაზული წრის 
რადიუსითა და პერიმეტრით;

 � წერტილთა გეომეტრიული ადგილის ცნებას.

თავის შესწავლის შემდეგ შეძლებ:

 � რკალის სიგრძის გამოთვლას;

 � ჩახაზული კუთხის გაზომვას;

 � ორი ქორდით, მხებითა და მკვეთით, ორი მხებით 
შედგენილი კუთხეების სიდიდეთა დადგენას;

 � სექტორისა და სეგმენტის ფართობთა გამოთვლას; 

 � ჩახაზული და შემოხაზული ფიგურების თვისებების 
გამოყენებას;

 � წერტილთა გეომეტრიული ადგილის დადგენასა და 
გამოყენებას;

 � წრეწირსა და წრესთან დაკავშირებული საინტერესო 
ამოცანების ამოხსნას.  

პროექტი
„არქიმედეს სამეცნიერო 

და საინჟინრო მიღწევები“

მიზანი: 1.ისტორიული 
ცნობების მოძიება არქიმედეს 
ბიოგრაფიისა და სამეცნიერო 
და საინჟინრო აღმოჩენების 
შესახებ. 

2. არქიმედეს მათემატიკური 
შედეგების შესწავლა და 
ანალიზი (ცილინდრისა და 
მასში ჩახაზული სფეროს 
ზედაპირთა ფარდობა, 
არბელონოს ფართობი და სხვ.)

3. არქიმედეს აღმოჩენების 
დახასიათება ფიზიკასა და 
საინჟინრო საქმეში (არქიმედეს 
კანონი, წყალსაქაჩი ხრახნი, 
საბრძოლო დანადგარები და 
სხვ.)

4. პროექტის გაფორმება და 
წარდგენა. 

აბა, სცადე!

ხიდი ზემოდან წრეწირის 
რკალის ფორმის კონს ტ რუქ
ციაზეა მიმაგრებული. ხიდის 
სიგრძე AB=60 მ, კონსტრუქციის 
სიმაღლე – MK=7,2 მ. იპოვე 
რკალის OM რადიუსი.

არქიმედე
(ძვ.წ. 325265 წწ.)

„მომეცით საყრდენი 
წერტილი და მე დავძრავ 

დედამიწას“.
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4.1 წრეწირის რკალი, დიამეტრი, ქორდა, მხები 

n°-იანი რკალის სიგრძის გაზომვა; 
გამეორება:
1. ქორდის მართობული დიამეტრის თვისება; 
2. რკალისა და მისი მომჭიმავი ქორდის თვისებები;
3. მხების თვისებები.

როგორც ვიცით, კუთხეს, რომლის წვერო წრეწირის ცენტრშია, ცენ-
ტრალური კუთხე ეწოდება. მაგალითად, 1ლ ნახაზზე მოცემული AOB 
კუთხე ცენტრალური კუთხეა.

ცენტრალური კუთხის გვერდებს შორის მოთავსებულ რკალს ცენ-
ტრალური კუთხის შესაბამისი რკალი ეწოდება. 

1ლ ნახაზზე მოცემული ცენტრალური AOB კუთხის შესაბამისი რკა

ლია AB, რომელსაც ასე აღვნიშნავთ:  ან მოვნიშნავთ წრეწირის რო
მელიმე მესამე წერტილს A და B წერტილებს შორის (ნახ. 2) და AB რკალს 
აღვნიშნავთ სამი ასოთი ACB.

როგორც ვიცით, ცენტრალური კუთხის გრადუსული ზომა მისი შე

საბამისი რკალის გრადუსული ზომის ტოლია. მაგალითად, მე2 ნახაზზე 

მოცემული  
როგორ გამოვთვალოთ n°-იანი რკალის სიგრძე?
ამისათვის გავიხსენოთ, რომ წრეწირის სიგრძე 2πrის ტოლია, 

სადაც π წრეწირის სიგრძის დიამეტრის სიგრძესთან ფარდობა (π≈3,14), 
ხოლო r რადიუსია. ამასთან ვიცით, რომ წრეწირის გრადუსული ზომაა 

360°. აქედან გამომდინარე, 1°იანი რკალის სიგრძე იქნება 2πrის 

სამასმესამოცედი ნაწილი – 2 r
360

= r
180

p p , ხოლო n გრადუსიანი რკალის 

სიგრძე, მასზე nჯერ მეტი, ანუ L = rn
180
p .

გავიხსენოთ წრეწირთან დაკავშირებული რამდენიმე ფაქტი: 
1) ქორდისადმი პერპენდიკულარული დიამეტრი ქორდასა და მის 

მიერ მოჭიმულ რკალს შუაზე ყოფს. 

მე3 ნახაზზე AB დიამეტრი CD ქორდის მართობულია, ამიტომ 

CK=KD, AC AD.
2) ტოლი რკალები ტოლი ქორდებითაა მოჭიმული და, პირიქით, 

ტოლი ქორდები ტოლ რკალებს ჭიმავენ.

მე4 ნახაზის მიხედვით: AB CD
3) შეხების წერტილზე გავლებული დიამეტრი მხების მართობულია.
მე5 ნახაზზე AB მხები, ხოლო BC დიამეტრია. ∠ABC=90°.
4) მე6 ნახაზზე წრეწირისადმი A წერტილიდან გავლებულია AB და 

AC მხებები, O წრეწირის ცენტრია. ABO და ACO მართკუთხა სამკუთხე
დებს საერთო AO ჰიპოტენუზა და OB და OC ტოლი კათეტები აქვთ. 

A
B

O

 ნახ. 1

 ნახ. 2

A
B

O

C

D

K D
C 

A

B

O

 ნახ. 3

 ნახ. 4

O

A 

B 

C 
D 

 ნახ. 5

A B

C

DO N
OT C

OPY



9

ამიტომ ეს სამკუთხედები ტოლია. აქედან გამომდინარე, 
ვასკვნით:

ა) AB=AC, ანუ ერთი წერტილიდან წრეწირისადმი 
გავ ლებული მხებების მონაკვეთები შეხების წერტი
ლამდე ტოლია;

ბ) ∠BAO=∠CAO, ანუ კუთხეში ჩახაზული წრეწირის 
ცენტრი კუთხის ბისექტრისაზე მდებარეობს. 

ბოლოს დავამტკიცოთ კიდევ ერთი დებულება:
5) პარალელურ ქორდებს შორის მოქცეული რკალები ტოლია.
დამტკიცება. დავხაზოთ წრეწირი და პარალელური AB და CD 

ქორდები (ნახ. 7). უნდა დავამტკიცოთ, რომ  
გავავლოთ AB ქორდის მართობული EF დიამეტრი. რადგან 

AB||CD, EF⊥AB, ამიტომ EF⊥CD. 1ლი თეორემიდან ვასკვნით, 
რომ როგორც A და B, ისე C და D წერტილები სიმეტრიულია EF 
ღერძის მიმართ. აქედან გამომდინარე, AC რკალი იქნება BD რკა
ლის სიმეტრიული ამავე ღერძის მიმართ. სიმეტრიული ფიგურები 

კი ტოლია. მაშასადამე, . რის დამტკიცებაც გვინდოდა. 

A O

B

C
 ნახ. 6

F 

A B 

C D 

E 

 ნახ. 7

უპასუხე კითხვებს:

1. როგორ კუთხეს ეწოდება ცენტრალური?

2. რას უდრის ცენტრალური კუთხის ზომა?

3. რა თვისება აქვს ქორდის მართობულ დიამეტრს?

4. როგორ გავყოთ ქორდა შუაზე? რკალი?

5. რა თვისება აქვს პარალელურ ქორდებს?

6. რა დამოკიდებულება აქვს ერთი და იმავე წრეწირის ქორდებსა და რკალებს?

სავარჯიშოები

1  დაასრულე წინადადება:
ა) წრეწირის ყოველი წერტილი. . . .
ბ) წრე არის სიბრტყის ნაწილი, რომელიც შემოსაზღვრულია . . . .
გ) ქორდა ეწოდება მონაკვეთს, რომელიც . . . .
დ) წრეწირის უდიდეს ქორდას . . . .
ე) რკალი არის წრეწირის ნაწილი, რომელიც . . . .
ვ) ცენტრალური ეწოდება კუთხეს, რომლის . . . .
ზ) ტოლ რკალებს ტოლი . . . .

2  ქორდა წრეწირს ა) 4:5; ბ) 10: 8; გ) 11:13 შეფარდებით ყოფს. გამოთვალე ამ დაყო
ფით მიღებული რკალების გრადუსული ზომები.

3  ქორდა წრეწირს ა) 2:3; ბ) 5:7 შეფარდებით ყოფს. რა კუთხით ჩანს ქორდა ცენ
ტრიდან?
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4  წრეწირის რა ნაწილია: ა) 30°; ბ) 45°; გ) 60° სიდიდის რკალი?

5  გამოთვალე r რადიუსიანი წრეწირის იმ რკალის სიგრძე, რომლის გრადუსული 
ზომაა:
ა) 30°;  ბ) 45°;  გ) 60°;  დ) 75°;  ე) 90°;  ვ) 180°.

6  გამოთვალე 15 სმ რადიუსის მქონე წრეწირის რკალის სიგრძე, რომლის გრადუ
სული ზომაა:
ა) 75°;  ბ) 90°;  გ) 180°.

7  რა სიდიდის რკალს ჭიმავს რადიუსის ტოლი ქორდა?

8  წრეწირის ერთი წერტილდან გავლებული რადიუსი და ქორდა ერთმანეთთან 48°
იან კუთხეს ადგენენ. რამდენგრადუსიან რკალს ჭიმავს მოცემული ქორდა?

9  ორი ურთიერთმართობული დიამეტრის ბოლოები ერთმანეთთან მონაკვეთები
თაა შეერთებული. გამოთვალე მიღებული ოთხკუთხედის კუთხეები.

10  ორი პარალელური ქორდიდან ერთი ჭიმავს წრეწირის 
1
6

ს, ხოლო მეორე – 1
3

ს. 

გამოთვალე მათ შორის მოქცეული რკალების ზომები. განიხილე ყველა შესაძლო 

შემთხვევა.

11  6 სმ სიგრძის რადიუსის მქონე წრეწირში ცენტრალური კუთხის შესაბამისი რკა
ლის გრადუსული ზომაა: 
ა) 10°; ბ)15°; გ)45°. გამოთვალე ამ რკალის სიგრძე.

12  გამოთვალე წრის რადიუსი, თუ მისი რკალის სიგრძეა L, ხოლო ამ რკალის გრა
დუსული ზომა: 
ა) 30°; ბ) 36°; გ) 120°; დ) 180°.

13  გამოთვალე წრის რადიუსი, თუ მისი რკალის სიგრძეა L, ხოლო ამ რკალის გრა
დუსული ზომა: 
ა) 45°; ბ) 135°; გ) 100°; დ) 18°.

14  გამოთვალე 5 სმ რადიუსის მქონე წრეწირის იმ რკალის გრადუსული ზომა, რომ
ლის რკალის სიგრძეა: 
ა) 10 სმ; ბ) 2π სმ. 

15  წრეწირის 1°იანი რკალის სიგრძეა 1 მ. რა სიგრძისაა ამ წრეწირის რადიუსი? 

16  O ცენტრის მქონე წრეწირის დიამეტრია AB. ცნობილია, რომ M და N წერტილები 

ABს ერთ მხარეს მდებარეობენ და  გამოთვალე MON კუთხის 

ზომა.

17  12 სმ რადიუსის მქონე წრეწირში გავლებული ქორდა 120°იან რკალს ჭიმავს. გა
მოთვალე წრეწირის ცენტრიდან ქორდამდე მანძილი.

18  დაამტკიცე, რომ ქორდის შუაწერტილზე გამავალი დიამეტრი ქორდის მართობუ
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ლია.

19  წრეწირის ერთი წერტილიდან გავლებულია დიამეტრი და რადიუსის ტოლი 
ქორდა. განსაზღვრე კუთხე მათ შორის.

20  ორი წრეწირის საერთო ქორდა ერთში 60°იან, ხოლო მეორეში 90°იან რკალს ჭი
მავს. რამდენჯერ აღემატება დიდი წრეწირის სიგრძე მცირე წრეწირის სიგრძეს?

21  ორი წრეწირის საერთო ქორდა ერთში 90°იან, ხოლო მეორეში 120°იან რკალს 
ჭიმავს. დაადგინე, ქორდის მიერ მოჭიმული რომელი რკალის სიგრძეა მეტი და 
რამდენჯერ.

22  90°იან სექტორში, ჩახაზულია წრეწირი, რომლის რადიუსია 1 მეტრი. გამოთ
ვალე სექტორის რკალის სიგრძე. 

23  რა სიდიდის კუთხეს ადგენს ერთმანეთთან მართკუთხა სამკუთხედის მახვილი 
კუთხეების ბისექტრისები?

24  მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლეა 10 სმ, ხოლო ერთ
ერ თი კათეტის გეგმილი ჰიპოტენუზაზე – 5 სმ. იპოვე სამკუთხედის გვერ დები.

პრაქტიკული სამუშაო

აიღე წრიული ფორმის სხვადასხვა საგანი და ძაფის 
გამო ყენებით გაზომე მისი გარშემოწერილობა და დიამე
ტრი. გამოთვალე თითოეულის წრეწირის სიგრძის ფა
რდობა მის დია მეტრთან. გადაიხაზე ცხრილი და გაზომვე
ბის შედეგებით შეავსე:

საგანი წრეწირის სიგრძე C დიამეტრის სიგრძე D თანაფარდობა
C
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თავი 6 მიმდევრობა. არითმეტიკული და გეომეტრიული 
პროგრესიები. 

ამ თავში ისწავლი:

 � რიცხვით მიმდევრობათა თვისებებს;

 � მიმდევრობის მოცემის ხერხებს;

 � არითმეტიკული პროგრესიის თვისებებს;

 � არითმეტიკული პროგრესიის ზოგადი წევრისა და 
წევრთა ჯამის გამოსათვლელ ფორმულებს;

 �  გეომეტრიული პროგრესიის თვისებებს; 

 � გეომეტრიული პროგრესიის ზოგადი წევრისა და 
წევრთა ჯამის გამოსათვლელ ფორმულებს. 

თავის შესწავლის შემდეგ შეძლებ:

 � კანონზომიერების აღმოჩენას რიცხვით 
მიმდევრობაში; 

 � ფორმულით ან რეკურენტული წესით მოცემული 
რიცხვითი მიმდევრობის წევრთა დადგენას;

 � რიცხვითი მიმდევრობის მონოტონურობის 
დადგენას;

 � არითმეტიკული პროგრესიის წევრების, წევრთა 
რაოდენობის, წევრთა ჯამის გამოთვლას; 

 � გეომეტრიული პროგრესიის წევრების, წევრთა 
რაოდენობის, წევრთა ჯამის გამოთვლას; 

 � მარტივი და რთული პროცენტის შედარებით 
ანალიზს;

 � არითმეტიკული და გეომეტრიული პროგრესიების 
თვისებათა პრაქტიკული ამოცანების 
ამოსახსნელად გამოყენებას.

პროექტი
„სამყაროს 

კანონზომიერების 
აღმომჩენი“

1. მოიძიე:

• ისტორიული ცნობები 
ნიუტონის ბიოგრაფიისა და 
სამეცნიერო მოღვაწეობის 
შესახებ; 

• ნიუტონის წვლილი 
მათემატიკის, ფიზიკის, 
ასტრონომიის 
განვითარებაში; 

•  რას ნიშნავს „ნიუტონის 
ვაშლი“ და რა კავშირი აქვს 
მას მსოფლიო მიზიდულობის 
კანონთან; 

2. მოამზადე პროექტი 
წარსადგენად .

ისააკ ნიუტონი
(1643-1727 წწ.)

დიდი ინგლისელი 
მათემატიკოსი და ფიზიკოსი, 

დიფერენციალური და 
ინტეგრალური აღრიცხვისა 

და კლასიკური ფიზიკის 
ფუძემდებელი.

„ჭეშმარიტების ოკეანე 
სრულიად გამოუკვლევი 

დარჩა“.

აბა, სცადე!

დაამტკიცე, რომ თუ სამი რიცხვი ერთი და იმავე 
თანმიმდევრობით ადგენს როგორც არითმეტიკულ, ისე 
გეომეტრიულ პროგრესიას, მაშინ ეს რიცხვები ტოლია.
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6.1 რიცხვითი მიმდევრობები

ძირითადი ცნებების გაცნობა

ბუნებაში მიმდინარე მოვლენებს გარკვეული თანმიმდევ-
რულობა ახასიათებს. მაგალითად, დღეს ღამე მოსდევს, ღამეს 
– დღე, გაზაფხულს  – ზაფხული, ზაფხულს – შემოდგომა, შემო-
დგომას – ზამთარი და ა.შ.

თანმიმდევრულობის თვისების მქონე მოვლენების აღწერი-
სათვის მათემატიკაში შემოღებულია მიმდევრობის ცნება. 

მიმდევრობას, რომლის წევრები რიცხვებია, რიცხვითი 
 მიმდევრობა ეწოდება.

რიცხვითი მიმდევრობის მარტივი მაგალითია ზრდის მიხედ-
ვით დალაგებული ნატურალური რიც ხვების მიმდევრობა

   1, 2, 3, 4, 5, . . .    (1)
მიმდევრობის სხვა მაგალითებია:
1) ნატურალურ რიცხვთა შებრუნებული რიცხვების მიმდევ-

რობა, რომელიც რიცხვების კლების მიხედვითაა დალაგებული

   1 1
2

1
3

1
4

, , , , ...   (2)

2) ზრდის მიხედვით დალაგებული ყველა ერთნიშნა კენტი 
რიცხვის მიმდევრობა

   1, 3, 5, 7, 9   (3)
მიმდევრობა შეიძლება იყოს სასრული, ან უსასრულო. მაგა-

ლითად, უსასრულო მიმდევ რობაა (1) და (2), ხოლო სასრული 
– (3).

მიმდევრობაში შემავალ თითოეულ რიცხვს მიმდევრობის წევრი ეწოდება. წევრს, რომე-
ლიც მიმდევრობაში პირველ ადგილზეა, მიმდევრობის პირველი წევრი ჰქვია, მის მომდევ-
ნოს – მეორე წევრი და ა.შ. ასე რომ, მიმდევრობის ყველა წევრს აქვს თავისი ნომერი, რომე-
ლიც მიმდევრობაში მის ადგილს მიუთითებს. 

სასრული მიმდევრობა შეიძლება განისაზღვროს მისი წევრების უშუალო ჩამოთვლით. ამის 
მაგალითია (3) მიმდევრობა. მიმდევრობის მოცემის ამ ხერხს მიეკუთვნება ცხრილური ხერხიც.

მაგალითად:

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9

n2 1 4 9 16 25 36 49 64 81

„მოცემულია მიმდევრობა“ ნიშნავს, რომ ყოველი ნომრისათვის არსებობს მიმდევრობის 
ამ ნომრად მდგომი ერთადერთი რიცხვი. მაშასადამე, რიცხვითი მიმდევრობა ნატურალური 
არგუმენტის ფუნქციაა.

მაგალითად, (1) მიმდევრობაში მე-1000 ადგილზეა რიცხვი 1000, (2)-ში მეათე ადგილზეა 

რიცხვი – 
1

10 .
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(1) მიმდევრობის წევრები ერთმანეთისაგან განსხვავებული რიცხვებია, ასევეა (2) და (3) 
მიმდევრობებშიც.

შეიძლება მიმდევრობის წევრები ერთმანეთის ტოლი იყოს. ამის მაგალითია: 
ა) მიმდევრობა
     1, 0, 1, 0, 1, 0, . . .  (4)
რომლის ყველა კენტ ადგილზე მდგომი, ანუ ყველა კენტნომრიანი წევრი არის 1, ხოლო 

ლუწნომრიანი – 0.
ბ) მიმდევრობა
     7, 7, 7, 7, . . .   (5)
რომლის ყველა წევრი 7-ის ტოლია.
(1), (2), (3) და (4) მიმდევრობები სიტყვიერად აღვწერეთ. გარდა სიტყვიერი აღწერისა, 

მიმ დევრობის მოცემა შეიძლება მისი ზოგადი წევრის გამოსათვლელი ფორმულითაც. ამ 
მიზნით მიმდევრობის წევრებს ასოებით აღვნიშნავთ. მაგალითად, a1-მიმდევრობის პირველი 
წევრია, a2 – მიმდევრობის მეორე წევრი და ა. შ. 

მაშასადამე, ნებისმიერ მიმდევრობას ასეთი სახე აქვს:
a1, a2, a3, . . .

მიმდევრობას ზოგჯერ (an)-ით აღნიშნავენ.
„მიმდევრობა მოცემულია ფორმულით“ ნიშნავს, რომ მოცემულია ტოლობა, რომლითაც 

მიმდევრო ბის ზოგადი an წევრი მისი რიგითი ნომრის, n-ის საშუალებით გამოითვლება. მა-
გალითად, 

(1) მიმდევრობის ზოგადი წევრი გამოისახება ფორმულით: an=n;

(2) მიმდევრობის ზოგადი წევრი გამოისახება ფორმულით: a
nn =
1

;

(3) მიმდევრობის ზოგადი წევრი გამოისახება ფორმულით: an=2n–1;

(4) მიმდევრობის ზოგადი წევრი გამოისახება ფორმულით: an

n

�
� �� � �1 1

2

1

;

(5) მიმდევრობის ზოგადი წევრი გამოისახება ფორმულით: an=7.
ზოგ შემთხვევაში მიმდევრობა შეიძლება მოცემული იყოს რეკურენტული წესით, რაც 

ნიშნავს, რომ მოცემულია მიმდევრობის რამდენიმე წევრი და ტოლობა, რომლითაც მიმდევ-
რობის დანარჩენი წევრები გამოითვლება. 

მაგალითად, a1=a2=1; an+2=an+an+1, ჩანაწერით მითითებულია, რომ მიმდევრობის პირ-
ველი და მეორე წევრებია 1, ხოლო მესამე და ყოველი მომდევნო წევრი მისი წინა ორი წევ-
რის შეკრებით მიიღება. გამოვითვალოთ ამ წესით აღნიშნული მიმდევრობის წევრები: 

a1=a2=1; a3=a1+a2 =1+1=2; a4=a2+a3 =1+2=3; და ა. შ.
მაშასადამე, მიმდევრობა ასეთი სახისაა:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, . . .
ამ მიმდევრობას ფიბონაჩის მიმდევრობა ჰქვია.
მიმდევრობის საინტერესო მაგალითია, მარტივ რიცხვთა მიმდევრობა: 

2, 3, 5, 7 , 11, . . . 
ამ მიმდევრობის ზოგადი წევრის გამოსათვლელი ფორმულა სადღეისოდ დადგენილი არაა. 
მიმდევრობას მონოტონურად ზრდადი (არაკლებადი) ეწოდება, თუ ყოველი მისი წევ-

რი, დაწყებული მეორიდან, მეტია (არაა ნაკლები) წინა წევრზე, ანუ სრულდება უტოლობა 
an+1>an. ანალოგიურად განიმარტება მონოტონურად კლებადი (არაზრდადი) მიმდევრობა. 
სცადე და ჩამოაყალიბე ეს განმარტება. 
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სავარჯიშოები

1  მერამდენე წევრია (an) მიმდევრობაში:
ა) a100-ის წინა წევრი? მომდევნო?
ბ) an-ის წინა წევრი? მომდევნო?

2  ჩაწერე 10-ის ჯერადი რიცხვების მიმდევრობის პირველი 5 წევრი. რა იქნება ამ 
მიმდევრობის: მე-7 წევრი? მე-15 წევრი? მე-20 წევრი?

3  დაწერე პირველი ხუთი წევრი მიმდევრობისა, რომელიც მოცემულია ფორმუ-
ლით:

ა) an=3; ბ) an=14; გ) an=2n+1; დ) an

n

� �
�

�
�

�

�
�

1
2

;  ე) an=(–1)n+1·2n.

4  შეადგინე მიმდევრობა, რომლის: 
ა) კენტ ადგილზე მდგომი წევრი (–8)-ის, ხოლო ლუწ ადგილზე მდგომი – 8-ის 
ტოლია. 
ბ) წევრები კლების მიხედვით დალაგებული 5-ის ჯერადი ორნიშნა რიცხვებია.

5  ჩაწერე მიმდევრობის ზოგადი წევრი:

უპასუხე კითხვებს:

1. როგორ მიმდევრობას ჰქვია რიცხვითი მიმდევრობა?

2. რას წარმოადგენს რიცხვი რიცხვით მიმდევრობაში?

3. როგორი მიმდევრობები არსებობს მისი წევრების რაოდენობის მიხედვით? 

4. როგორ ჩავწერთ მიმდევრობას ზოგადად?

5. რა შემთხვევაში ითვლება მიმდევრობა მოცემულად?

6. რა წესით შეიძლება მიმდევრობის მოცემა?

7. რა შემთხვევაშია მიმდევრობა ფორმულით მოცემული?

8. რა წესითაა მოცემული ფიბონაჩის მიმდევრობა?

9. რას ჰქვია მონოტონური მიმდევრობა?

10. როგორ მიმდევრობას ჰქვია მონოტონურად ზრდადი? კლებადი?

11. არსებობს თუ არა მიმდევრობა, რომელიც არაა მონოტონური?

მაგალითად, 

1, 4, 9, . . . , n2, . . . მიმდევრობა მონოტონურად ზრდადია;

1 1
4

1
9

1
16

1
2, , , , ..., , ...

n  მიმდევრობა მონოტონურად კლებადია;

–1, 2, –3, . . . , (–1)nn, . . . მიმდევრობა არაა მონოტონური.
თუ მოცემულია მიმდევრობის ზოგადი წევრის ფორმულა, მაშინ რიგითი ნომრის მიხედ-

ვით შეგვიძლია გამოვთვალოთ მიმდევრობის ნებისმიერი წევრი.
მაგალითად, თუ an=3n, მაშინ a1=3; a2=6; a3=9 და ა. შ. 
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ა) 2, 4, 6, 8, 10, . . .;  ბ) 
1
3

1
9

1
27

1
81

, , , , . . . ;  გ) − −
1
3

1
9

1
27

1
81

, , , , . . . ;

დ) − −
1
2

1
4

1
8

1
16

, , , , . . . ;  ე) –1, 2, –3, 4, –5, 6, . . .;  ვ) –2, – 2, –2, . . .

6  გამოთვალე მიმდევრობის პირველი, მე-3, მე-6 და მე-7 წევრები: 

ა) cn=3n+1;  ბ) cn=3n–2;  გ) an=2n–1; დ) a
nn � �

3
2

; ე) a
nn

n

=
(  )1
2

.  

7  მიმდევრობა მოცემულია cn=5n–1 ფორმულით. იპოვე მიმდევრობის იმ წევრის 
ნომერი, რომელიც ტოლია: 
ა) 19-ის;  ბ) 99-ის;  გ) 254-ის;  დ) 1024-ის.

8  არის თუ არა xn=18–3n ფორმულით მოცემული მიმდევრობის წევრი რიცხვი: 
ა) 4? ბ) –6? გ) 0? დ) –11? 
დადებითი პასუხის შემთხვევაში იპოვე მისი რიგითი ნომერი.

9  იპოვე cn=18–4n მიმდევრობის: 
ა) უმცირესი დადებითი წევრი; ბ) უდიდესი უარყოფითი წევრი.

10  იპოვე c n
n � �8 5

7
 მიმდევრობის უდიდესი: ა) ნატურალური წევრი; ბ) მთელი 

უარყოფითი წევრი.

11  მიმდევრობა მოცემულია an=1–(–1)n ფორმულით. 
საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემული რომელი 
წერტილი შეესაბამება მიმდევრობის წევრს? რო-
მელ წევრს? (ღერძებზე 1 დანაყოფი 1 ერთეულს 
შეესაბამება.)

12  მიმდევრობა მოცემულია cn=1+(–1)n ფორმულით. 
საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემული რომელი წე-
რტილები შეესაბამება მიმდევრობის წევრებს? რო-
მელ წევრებს? (ღერძებზე 1 დანაყოფი 1 ერთეულს 
შეესაბამება.)

13  მიმდევრობის ზოგადი წევრია c n
n � �4

6
. იპოვე ამ 

მიმდევრობის უმცირესი:
ა) კენტი წევრი; ბ) ლუწი წევრი.

14  მიმდევრობის ზოგადი წევრია c n
n � �2 3

5
. იპოვე ამ მიმდევრობის უმცირესი 

მთელი წევრი.

15  მიმდევრობის ზოგადი წევრია c n
n � �5

5
. მიმდევრობის რამდენი წევრი აკმაყო-

ფილებს პირობას: ა) cn>1? ბ) 0<cn≤4?

16  (cn) მიმდევრობის ზოგადი წევრია cn=68–4n. მიმდევრობის რამდენი წევრი აკ-
მაყოფილებს პირობას: 35<cn<52?

E
O

K
n

na

B

A

BA

D E

O

K

n

nc
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17  მიმდევრობა მოცემულია შემდეგი რეკურენტული წესით: a1=3, an+1=n·an. იპოვე 
ამ მიმდევრობის მესამე და მეოთხე წევრები.

18  მიმდევრობა მოცემულია შემდეგი რეკურენტული წესით:
a1=3, a2=–1, an+2=an+1·an. იპოვე ამ მიმდევრობის მეოთხე და მეხუთე წევრები.

19  ჩაწერე (cn) მიმდევრობის პირველი ოთხი წევრი, თუ: 
ა) a1=2, cn+1=cn+2; ბ) c1=50, cn+1=0,5cn 

20  დაადგინე: ფორმულით მოცემული შემდეგი მიმდევრობებიდან რომელია მონო-
ტონურად ზრდადი, მონოტონურად კლებადი, არამონოტონური:

ა) a n
n � �2

4
; ბ) an=5n–n2; გ) an=5–n

21  მიმდევრობის c5=5, c6=6. ამ მიმდევრობის ნებისმიერი სამი მომდევნო წევრის 
ჯამი 15-ის ტოლია. იპოვე მიმდევრობის მე-9 და მე-10 წევრების ჯამი.

22  (cn) მიმდევრობის ზოგადი წევრია cn=(–1)n(2n–5). მიმდევრობის რამდენი წევრი 
აკმაყოფილებს პირობას: |cn|<5? 

23  მიმდევრობის ზოგადი წევრია c n
n � �6

7
. მიმდევრობა შეიცავს 50 წევრს. ა) 

რამდენი მთელი რიცხვია ამ მიმდევრობის წევრი? ბ) მიმდევრობის რამდენი წევ-

რი აკმაყოფილებს პირობას: cn≥0?

24  დაამტკიცე, რომ a n
nn � �1

 მონოტონურად ზრდადი მიმდევრობაა. 

25  დაამტკიცე, რომ a n
nn �
�
�

2 1
4 12  მონოტონურად კლებადი მიმდევრობაა.

26  მიმდევრობა მოცემულია შემდეგი რეკურენტული წესით: a a a
nn

n
5 14 1

1
� �

�
�

��,  

იპოვე a4 და a3.

27  ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკულია 5, ხოლო მათი კვადრატების საშუალო 
არითმეტიკული – 29. იპოვე ეს რიცხვები.

28  ორი დადებითი რიცხვის ნამრავლი 24-ის ტოლია, ხოლო კვადრატების ჯამი 52-ის 
ტოლი. იპოვე ამ რიცხვების საშუალო არითმეტიკული.

29  გამოთვალე 4x4–37x2+9=0 განტოლების ფესვების საშუალო არითმეტიკული.

30  გამოთვალე 4x4–35x2–9=0 განტოლების ფესვების ნამრავლი.

აბა, სცადე!

იპოვე მოცემული მიმდევრობის უმცირესი წევრი:
ა) an=n2–4n+3;  ბ) an=3n2–19n+7
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მაგალითი 1. რა წესითაა მიმდევრობა შედგენილი? დაასახელე მიმდევრობის შემდეგი 
 წევრი.

     1) 2, 4, 6, . . . ;
     2) 32, 29, 26, . . . ;
     3) 1, 7, 13, . . . ;
     4) –2, –6, –10, . . . ;

     5) 10 9
17

9 8
17

8 7
17

, , , . . . ;

     6) 2, 4, 8, . . .   .
ა) რომელი მიმდევრობა განსხვავდება ყველა დანარჩენისაგან?
ბ) ჩამოაყალიბე საერთო წესი, რომლითაც შედგენილია 1-5 მიმდევრობა.
გ) არის თუ არა აღნიშნული წესით ჩაწერილი მიმდევრობა: 

      7) 3 3 1 3 3, , , ...?− −
      8) –2,8; –1,9; –1; –0,1; . . . ?
     9) an=5–3n?

     10) a n
n �

� 3
4

?

რიცხვით მიმდევრობას, რომლის ნებისმიერი წევრი, დაწყებული მეორიდან, წინა წევრზე 
ერთი და იმავე რიცხვის მიმატებით მიიღება, არითმეტიკული პროგრესია ეწოდება.

მაგალითად, განხილული მიმდევრობებიდან 1), 2), 3), 4) და 5) არითმეტიკული პროგრე-
სიაა, ხოლო 6) – არა, ვინაიდან პირველი მიმდევრობის ყოველი მომდევნო წევრი წინა წევრ ზე 

2-ის მიმატებით მიიღება, მეორეში (–3)-ის, მესამეში 6-ის, მეოთხეში (–4)-ის, ხოლო მეხუ თე-

ში −1 1
17

-ის. მეექვსე მიმდევრობაში კი ეს წესი არაა დაცული. ამიტომ მეექვსე მიმდევ რობა 

არაა არითმეტიკული პროგრესია.
რომელია არითმეტიკული პროგრესია მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 მიმდევრობებს შორის?
განსაზღვრებიდან ჩანს და მაგალითებითაც დავრწმუნდით, რომ არითმეტიკული პროგ-

რესიის ყოველი მომდევნო წევრსა და მის წინა წევრს შორის სხვაობა ერთი და იგივე რიც-
ხვია. ამ რიცხვს არითმეტიკული პროგრესიის სხვაობა ეწოდება და d ასოთი აღვნიშნავთ.

მაშასადამე, არითმეტიკული პროგრესია ორი რიცხვით: პირველი წევრითა და სხვაობით 
განისაზღვრება.

მაგალითად, თუ ცნობილია, რომ 
ა) a1=5, d=5 გვექნება არითმეტიკული პროგრესია, რომლის წევრები ზრდის მიხედვით 

დალაგებული 5-ის ჯერადი რიცხვებია: 
5, 10, 15, . . . 

ბ) a1=83, d=–10, გვექნება არითმეტიკული პროგრესია, რომლის წევრები კლების მიხედ-
ვით დალაგებული რიცხვებია.

83, 73, 63, . . .

6.2 არითმეტიკული პროგრესია

არითმეტიკულ პროგრესიისა და მასთან დაკავშირებული 
ცნებების გაცნობა
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თუ არითმეტიკული პროგრესიის სხვაობა დადებითი (უარყოფითი) რიცხვია, მაშინ პროგ-
რესია ზრდადი (კლებადი) მიმდევრობაა. 

თუ არითმეტიკული პროგრესიის სხვაობა ნულის ტოლია, მაშინ პროგრესიის ყველა წევ-
რი ერთმანეთის ტოლია, ანუ პროგრესია მუდმივი მიმდევრობაა. მაგალითად, 14, 14, 14, . . ..

ვთქვათ, არითმეტიკული პროგრესიის სამი მომდევნო წევრია: an–1, an, an+1. 

a a d
a a d

a a a

n n

n n

n n n

�
�

�

� �

� �

� �

� �

1

1

1 1 2

;
.� ��������������

საიდანაც ვწერთ:

a a a
n

n n�
�� �1 1

2
დავამტკიცეთ არითმეტიკულ პროგრესიის მნიშვნელოვანი თვისება:

არითმეტიკული პროგრესიის ნებისმიერი წევრი, მეორიდან დაწყებული, მისი წინა 
და მომდევნო წევრების საშუალო არითმეტიკულის ტოლია.

მართებულია შებრუნებული დებულება:

თუ მიმდევრობის ყოველი წევრი, მეორიდან დაწყებული, მისი წინა და მომდევნო 
წევრების საშუალო არითმეტიკულის ტოლია, მაშინ ეს მიმდევრობა არითმეტიკული 
პროგრესიაა.

მართლაც, თუ სრულდება პირობა: 

a a a
n

n n�
�� �1 1

2
მაშინ: 

2 1 1

1 1

1 1

a a a
a a a a
a a a a d

n n n

n n n n

n n n n

� �

� � �

� � � �

� �

� �

� �

;
;

.

უპასუხე კითხვებს:

1. როგორ მიმდევრობას ეწოდება არითმეტიკული პროგრესია?
2. როდისაა რიცხვითი მიმდევრობა არითმეტიკული პროგრესია?
3. რა რეკურენტული ტოლობით ჩაიწერება არითმეტიკული პროგრესიის 

რომელიმე წევრის წინა წევრისაგან მიღების წესი?
4. როგორ გამოითვლება არითმეტიკული პროგრესიის სხვაობა?
5. როგორ შეგიძლია დაადგინო არითმეტიკული პროგრესიის ზრდადობა და 

კლებადობა?
6. რა დამოკიდებულებაა არითმეტიკული პროგრესიის ერთმანეთის მომდევნო სამ 

წევრს შორის?
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სავარჯიშოები

1  გამოთვალე (an) არითმეტიკული პროგრესიის სხვაობა მისი ორი წევრის საშუა-
ლებით:
ა) a1=15, a2=18,5; ბ) a5=15, a6=4,2; გ) a12=–9, a11=–1,5; 
დ) a80=4, a81=–1,5; ე) -2,5; 0,3; . . .; დ) 3,7; 2,5; . . .  .

2  გამოთვალე (an) არითმეტიკული პროგრესიის მეორე, მესამე და მეოთხე წევრები, 
თუ: 
ა) a1=8, d=6; ბ) a1=–64, d=9;
გ) a1=25, d=–4; დ) a1=–2, d=–14.

3  გამოთვალე (an) არითმეტიკული პროგრესიის მეორე, მესამე და მეოთხე წევრები, 
თუ: 

ა) a1=1,8, d=–2,6; ბ) a d1 2 3
4

1
3

� � �, ; 

გ) a d1 16 2 1
2

� � �, ;  დ) a d1 2 2
15

2
5

� � � �, .
4  მოცემულია 2, 17, 32, . . . არითმეტიკული პროგრესია. გამოთვალე a5.

5   მოცემულია არითმეტიკული პროგრესია: –5, –8, –11, . . . , –20, რომლის რამდე-
ნიმე წევრი გამოტოვებულია. 
ა) რამდენი და რომელი წევრებია გამოტოვებული? 
ბ) რა რიცხვებია გამოტოვებული? 
გ) მიმდევრობა ზრდადია თუ კლებადი? 

6  იპოვე არითმეტიკული პროგრესიის უცნობი წევრები:
ა) a1; 7,3; a3; 8,2; a5; ბ) a1; a2; 10,8; a4; 8,5; გ) 7,2; a2; 2,6; a4; a5.

7  მოცემულია არითმეტიკული პროგრესიის პირველი ორი წევრი. იპოვე მისი მეო-
თხე და მეხუთე წევრები.
ა) 21, 40, . . . ; ბ) 65, 51, . . .;  გ) 101, 203, . . . .

8  მოცემულია არითმეტიკული პროგრესიის მეორე და მესამე წევრები. იპოვე მისი 
პირველი და მეოთხე წევრები.
ა) . . ., 21, 40, . . .;  ბ) . . ., 65, 51, . . .;  გ) . . ., 101, 203, . . .  .

9  (an) არითმეტიკული პროგრესიის მე-6 წევრი 80-ის, ხოლო სხვაობა 11-ის ტოლია. 
გამოთვალე პროგრესიის a1 და a2 წევრები.

10  მოცემულია არითმეტიკული პროგრესია: 20, 16, . . .. 
ა) იპოვე პროგრესიის ბოლო დადებითი წევრი; 
ბ) რა ნომრიდან იწყება უარყოფითი წევრები?

11  გიორგის ბანკიდან გამოტანილი აქვს კრედიტი 2500 ლარის ოდენობით. მან ბან-
კში ფული 31 აგვისტოს უნდა დააბრუნოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში 1 სექტემ-
ბრიდან ყოველ გადაცილებულ დღეზე ვალს კრედიტის 0,2%-ემატება. გიორგიმ 
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დათქმულ ვადას 3 დღე გადააცილა. რა თანხას შეიტანს გიორგი ბანკში დამატე-
ბით?

12  ტბაზე ნავით სარგებლობის ღირებულება 
შემდეგი წესით განისაზ ღვრე ბა: პირველი 
ერთი საათის განმავლობაში გადასახდე-
ლია 3 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევ ნო სა-
ათში 50 თეთრით ნაკლები, ვიდრე – წინაში. 
ნავით სარგებლობის ხანგრძლივობა 3 სთ-ს 
არ უნდა აღემატებოდეს. ა) რამდენი ლარია 
გადასახდელი ნავით 2 სთ-ით სარგებ ლო-
ბის შემთხვევაში? 3 სთ-ით სარგებლობის შემთხვევაში?

13  სამკუთხედის პერიმეტრი 78 სმ-ის ტოლია. მისი გვერდების სიგრძეები არითმე-
ტიკულ პროგრესიას შეადგენს. გამოთვალე საშუალო გვერდის სიგრძე.

14  სამსართულიანი შენობის პირველი სართულის სიმაღლე 3 მ-ია. ყოველი მომ-
დევნო სართული 20 სმ-ით დაბალია წინაზე. რა სიმაღლისაა შენობა (სახურავის 
გარეშე)? 

15  გადაიხაზე და შეავსე იმ არითმეტიკული პროგრესიის წევრების ცხრილი, რომლის 
პირველი წევრია 3 და სხვაობა 4.

d a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10

16  ჩაწერე არითმეტიკული პროგრესიის მომდევნო სამი წევრი:

 ა) 23, 34, 45, . . .;  ბ) –5, –18, –31, . . .;  გ) 8, 5, 2, . . .  .

17  ვარჯიშის დაწყებიდან პირველი კვირის ბოლოს თამთა 
1,6 მ სიგრძეზე გადახტა. მან სულ 84 დღე ივარჯიშა 
და ყოველი კვირის ბოლოს შედეგს 10 სმ-ით აუმჯობე-
სებდა. რა შედეგს მიაღწია თამთამ ბოლო კვირაში?

18  სპორტულ ბანაკში მოსწავლეებს სირბილში ავარჯი-
შებდნენ. პირველ დღეს 100 მ გაირბინეს, ხოლო ყოველ 
მომდევნო დღეს სარბენ დისტანციას 50 მ-ით ზრდიდ-
ნენ. რამდენი მეტრი გაირბინეს მოსწავლეებმა მესამე 
დღეს? მეხუთე დღეს? 

19  (an) არითმეტიკული პროგრესიაა. გადაიხაზე და შეავსე ცხრილი საჭირო რიცხვებით.

d a1 a2 a3 a4 a4

5 8

9 5

30 36
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20  ორშაბათს მამამ ლალის 5 ლარი მისცა. გოგონა სკოლის ბუფეტში ყოველდღე 
თითო 50-თეთრიან ფუნთუშას ყიდულობდა. გაიგე, რამდენი ლარი დარჩა ლა-
ლის მეორე ორშაბათამდე, თუ სკოლაში კვირაში ხუთდღიანი სწავლაა.

21  a9-სა და d-ს საშუალებით გამოსახე a7 და a12.

22  a10-სა და a14-ს საშუალებით გამოსახე a12.

23  არითმეტიკული პროგრესიის a5=18, a7=30. გამოთვალე a6, a8 და a4. 

24  არითმეტიკული პროგრესიის a18=100, a20=30. გამოთვალე a22.

25  დაამტკიცე, რომ an=3+2n ფორმულით მოცემული მიმდევრობა არითმეტიკული 
პროგრესიაა.

26  ჩამოთვლილთაგან რომელი მიმდევრო ბის გრაფიკია მოცემული საკოორდინატო 
სიბრტყეზე ?
ა) 1, –1, 0, 4, 5;
ბ) 1, 2, 3, 4, 5;
გ) 1, –1, 0, 3, 4.

1 n

na

1

2−

•

•
•

•
•

0

27  მატარებელს AB მანძილი განსაზღვრულ დროში უნდა გაევლო. გზის პირველი ნა-
ხევარი მატარებელმა ნავარაუდევზე 10 კმ/სთ ნაკლები სიჩქარით, ხოლო მეორე 
ნახევარი ნავარაუდევზე 15 კმ/სთ-ით მეტი სიჩქარით იარა და B სადგურში დრო-
ულად მივიდა. იპოვე მატარებლის ნავარაუდევი სიჩქარე.

28  გაამარტივე გამოსახულება

ა) a b a b
a b

� �
�
�

2 2
; ბ) x

x
−

−
−

9
3

3 ;  გ) a
a

a
a

2 16
4

8
4

�
�

�
�

.

აბა, სცადე!

დაამტკიცე, რომ an=kn+b ფორმულით მოცემული მიმდევრობა, სადაც k და b მოცემული 
რიცხვებია, წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას, რომლის სხვაობა k-ს ტოლია.
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ამოცანა 1. ბადრი ერთ-ერთ დაწესებულებაში კურიერად 
მოეწყო. პირველ თვეში მისი ხელფასი 250 ლარს შეადგენდა, 
ხოლო ყოველ მომდევნო თვეში ხელფასს 20 ლარით უზრდიდ-
ნენ. რამდენი ლარი მიიღო ბადრიმ ხელფასის სახით მთელი 
წლის განმავლობაში?

ამოხსნა: ამოცანის კითხვაზე პასუხის გასაცემად უნდა შევ-
კრიბოთ ბადრის ყოველთვიური გამომუშავება. ჯამი აღვნიშ-
ნოთ Sn-ით.

Sn � � � � � � � � � � �250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

470�  (1)

ჯამის მნიშვნელობა არ შეიცვლება, თუ შესაკრებებს შებრუნებული რიგით დავწერთ:

Sn � � � � � � � � � � �470 450 430 410 390 370 350 330 310 290 27
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

00 250
2 1
�  (2)

თუ (1) და (2) ტოლობებს წევრ-წევრად შევკრებთ, მივიღებთ:

2 720 720 720 720Sn � � � � �. . .� ������ ������

2 720 12
2 8640

4320

S
S
S

n

n

n

� �

�

�

,
,
.

პასუხი: ბადრიმ ხელფასის სახით მთელი წლის განმავლობაში 4 320 ლარი მიიღო.
ამოცანა მათემატიკურ ენაზე რომ გადავიყვანოთ, მივიღებთ: მოცემულია არით მეტიკული 

პროგრესია, რომლის პირველი წევრია 250, სხვაობა 20 და წევრთა რაო დენობა – 12. გამოთ-
ვალე პროგრესიის წევრთა ჯამი.

ამოცანაში გამოყენებული წესით შესაძლებელია ნებისმიერი არითმეტიკული პროგრე-
სიის პირველი n წევრის ჯამის გამოთვლა.

გამოვიყვანოთ არითმეტიკული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამის გამოსათვლელი 
ფორმულა.

+

ჯერ

პროგრესიის პირველი და ბოლო წევრების ჯამი მათი მეზობელი წევრების ან მათგან 
ტოლი მანძილებით დაშორებული წევრების ჯამის ტოლია. 

a1+an=a2+an+1=...

6.4 არითმეტიკული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამის 
გამოსათვლელი ფორმულა

არითმეტიკული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამის 
გამოსათვლელი ფორმულის გამოყვანა და მისი გამოყენება 
ამოცანების ამოსახსნელად
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ასეთი ჯამი იმდენია, რამდენი წევრისგანაც შედგება პროგრესია. ე.ი. 2Sn=(a1+an)n, საი-
დანაც

S
a a n

n
n�

�� �1

2    
(3)

მივიღეთ არითმეტიკული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამის გა-

მოსათვლელი ფორმულა (3). 
თუ (3) ტოლობაში an-ის ნაცვლად a1+d(n–1) ჩავსვამთ, მივიღებთ:

S
a a d n n a d n n

n �
� � �� �

�
� �� �1 1 11

2
2 1

2
( ) ( )

,

მივიღეთ პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამის გამოსათვლელ კი-

დევ ერთი ფორმულა

S
a d n n

n �
� �� �2 1

2
1 ( )

.   (4)

(3) ფორმულის გამოყენება ჯამის გამოსათვლელად მოსახერხებელია მაშინ, როდესაც 
ცნობილია პროგრესიის პირველი და ბოლო წევრი, ხოლო (4) მაშინ, როდესაც ცნობილია 
პირველი წევრი და სხვაობა.

მაგალითი 1. გამოვთვალოთ 1-დან 500-მდე (ჩათვლით) ყველა ნატურალური რიცხვის 
ჯამი.

ამოხსნა: შესაკრებები ქმნიან არითმეტიკულ პროგრესიას, რომლის a1=1, an=500, n=500.
რიცხვითი მონაცემები ჩავსვათ ჯამის გამოსათვლელ (3) ფორმულაში და გამოვთვა ლოთ 

მიღებული გამოსახულების მნიშვნელობა. მივიღებთ:

S
a a

500
1 500 500

2
1 500 500

2
250 501 125250�

�� �
�

�� � �
� � � .

მაგალითი 2. გამოვთვალოთ (xn) არითმეტიკული პროგრესიის პირველი რვა წევრის ჯამი, 
თუ მისი პირველი წევრია 42 და სხვაობა – 6.

ამოხსნა: ვისარგებლოთ (4) ფორმულით. მივიღებთ:
S8=(84–42)·4=168.

პასუხი: S8=168.
მაგალითი 3. გამოვთვალოთ 7-ის ჯერადი ორნიშნა რიცხვების ჯამი.
ამოხსნა: 7-ის ჯერადი ორნიშნა რიცხვებია 14, 21, 28, . . ., 98. ეს მიმდევრობა არითმეტი-

კული პროგრესიაა, რომლის პირველი წევრი 14-ის, ბოლო 98-ის, ხოლო სხვაობა 7-ის ტოლია. 
შეგვიძლია ვისარებლოთ როგორც (3), ისე (4) ფორმულით, მაგრამ ჯერ წევრთა რაოდენობა 
უნდა დავითვალოთ. ამისათვის ზოგადი წევრის გამოსათვლელი ფორმულა გამოვიყენოთ.

98 14 7 1
84 7 1

1 12
13

� � �
� �

� �
�

( ),
( ),

,
.

n
n

n
n

ვისარგებლოთ (3) ფორმულით და გამოვთვალოთ ჯამი.

S13

14 98 13
2

728�
�� � �

� .

პასუხი: 7-ის ჯერადი ორნიშნა რიცხვების ჯამია 728.
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სავარჯიშოები

1  გამოთვალე 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 მიმდევრობის წევრთა ჯამი.

2  გამოთვალე არითმეტიკული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამი, თუ: 
ა) a1=10, a10=210, n=10;
ბ) a1=–15, a6=–80, n=6; 
გ) a1=120, a7=12, n=7;
დ) a1=–50, a30=–2, n=30.

3  მათემ ჩასაწებებელი ქაღალდისაგან გამოჭრილი კვადრატებით 
სვეტები ააგო (იხ. ნახატი). ყოველი მომდევნო სვეტისთვის წი-
ნაზე 2-ით მეტი კვადრატი გამოიყენა. თითოეული კვადრატის 
გვერდის სიგრძე 1 სმ-ის ტოლია.
ა) რამდენი კვადრატი გამოიყენა მათემ სულ? 
ბ) რა ფართობს დაიკავებს ამ წესით აგებული 8 სვეტი?
გ) რამდენ სვეტს დასჭირდებოდა 100 კვადრატი?

4  ნახაზზე მოცემულია მოზაიკის ნაწილი, სადაც ერთმანე თისაგან განსხვავებული 
ფერის 5 სამკუთხედია აგებული. რამდენი წრეა საჭირო ამ წესით:
ა) 8 სამკუთხედის ასაგებად? ბ) მე-10 სამკუთხედის ასაგებად?
გ) 10 სამ კუთხედის ასაგებად? 

 

5  ნახაზზე მოცემულია მოზაიკის ნაწილი. 
ა) რამდენი კვადრატითაა შედგენილი მოზაიკის ის ნაწილი, რომელიც ნაცრის-
ფერი ზოლის ზემოთაა? 
ბ) რამდენი კვადრატითაა შედგენილი მთელი მოზაიკა?

უპასუხე კითხვებს:

1. როგორ გამოვთვალოთ არითმეტიკული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამი 
მისი პირველი და ბოლო წევრით, თუ სხვაობა ცნობილია?

2. როგორ გამოვთვალოთ არითმეტიკული პროგრესიის პირველი n წევრის 
ჯამი პირველი წევრითა და სხვაობით, თუ მიმდევრობის წევრთა რაოდენობა 
ცნობილია?
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გ) რამდენი კვადრატი დასჭირდება კედლის ამ წესით 
შედგენილი მოზაიკით გაფორმებას, თუ ნაცრისფერ ზოლ-
ში იქნება 30 კვადრატი?

6  არითმეტიკული პროგრესიის პირველი წევრი 65-ის, ხოლო 
სხვაობა 5-ის ტოლია. გამოთვალე: 
ა) პირველი 12 წევრის ჯამი;  ბ) 25-ე წევრი.

7  სულ მცირე რამდენი წევრი უნდა იყოს 3, 6, . . . არითმეტი-
კულ პროგრესიაში, რომ მათი ჯამი 108-ზე მეტი იყოს?

8  გამოთვალე 99, 97, . . . არითმეტიკული პროგრესიის 101 
წევ რის ჯამი.

9  რომელია მეტი და რამდენით: 51-დან 100-მდე, თუ 1-დან 
50-მდე ნატურალური რიცხვების ჯამი?

10  სხეული განსაზღვრული სიმაღლიდან თავისუფალი ვარდნის დროს პირველ წამში 
დაახლოებით 4,9 მ-ს, ხოლო ყოველ შემდეგ წამში კი 9,8 მ-ით მეტს გადის. რა სი-
მაღლიდან ვარდება სხეული, თუ ვარდნა 10 წამს გრძელდება?

11  არითმეტიკული პროგრესიის a4=3, S6=18. იპოვე პროგრესიის პირველი სამი წევრი.

12  გამოთვალე 3-ის ჯერადი ყველა ორნიშნა რიცხვის 
ჯამი.

13  გამოთვალე 9-ის ჯერდი ყველა სამნიშნა რიცხვის 
ჯამი.

14  ნახაზზე მოცემული ბადის თითოეული კვადრატის 
გვერდის სიგრძედ მიიღე 1 სმ და გამოთვალე 18 
მდგენისგან შედგენილი ასეთი ტეხილის სიგრძე.

15  მოცემულია არითმეტიკული პროგრესია: 

 
4 16 28 40 52 64

ა) ჩასვი პროგრესიის ყოველ ორ წევრს შორის მათი საშუალო არითმეტიკული;

 
10 22 344 16 28 40

 არის თუ არა მიღებული მიმდევრობა არითმეტიკული პროგრესია?
ბ) არის თუ არა მხოლოდ ნაპოვნი საშუალო არითმეტიკულებით შედგენილი 
მიმდევრობა არითმეტიკული პროგრესია?

 
10 22 34 46 58

გ) დაწერე თითოეული მიმდევრობისათვის ზოგადი წევრის გამოსათვლელი 
ფორმულა.
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16  არითმეტიკული პროგრესიის მეშვიდე და მეცხრე წევრების ჯამი ტოლია 12 -ის. 
იპოვეთ ამ პროგრესიის პირველი თხუთმეტი წევრის ჯამი.

17  არითმეტიკული პროგრესიის d=–12, an=15, Sn=456. რამდენი წევრის ჯამია გა-
მოთვლილი?

18  ანკესის ჯოხი 7 რგოლისაგან შედგება. ყოველი მომდევნო რგოლი წინაზე ერთი 
და იმავე სიდიდით მოკლეა. პირველი სამი რგოლის სიგრძე ერთად 2,4 მ-ია, ხოლო 
ბოლო სამისა – 1,8 მ. გამოთვალე თითოეული რგოლის სიგრძე.

19  მოცემულია ორი არითმეტიკული პროგრესია:  5, 9, 13, . . . და 3, 9, 15, . . .
გამოთვალე ამ პროგრესიების პირველი ათი საერთო წევრის ჯამი. 

20  მოცემულია მიმდევრობა, რომლის პირველი n წევრის ჯამი გამოითვლება ფორ-
მულით: Sn=n2+n. დაამტკიცე, რომ მოცემული მიმდევრობა არითმეტიკული 
პროგრესიაა. დაადგინე ამ პროგრესიის ზოგადი წევრის ფორმულა.

21  შეადგინე 1, 3, 5, 7, 9, . . . პროგრესიის n-ური წევრის ფორმულა.

22  შეადგინე არითმეტიკული პროგრესიის n-ური წევრის ფორმულა, თუ მისი a8=130, 

a12=166.

23  არითმეტიკული პროგრესია მოცემულია ფორმულით: 
ა) xn=–6+3(n–1);  ბ ) xn=6–3(n–1) საკოორდინატო სიბრტყეზე გამოსახე მიმდევ-
რობის პირველი ოთხი წევრი.

24  საკოორდინატო სიბრტყეზე გამოსახულია არითმეტიკული პროგრესიის პირველი 
ოთხი წევრი. 
1) რა კოორდინატები ექნება მომდევნო სამი წევრის შესაბამის წერტილებს?
2) ჩაწერე n-ური წევრის ფორმულა.

 
n

na

n

-6

-4

-2

0

2

-2

0

2 

4

6

8

1 2 

2 1 

naa)  b)
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ინდოეთის პრინცი – სირამი მოიხიბლა ჭადრაკის თამაშით 
და გადაწყვიტა მისი გამომგონებლის უხვად დასაჩუქრება. 
პრინცმა დაიბარა ჭადრაკის გამომგონებელი და შეჰპირდა, 
რასაც ჯილდოდ მოითხოვ, მოგცემო. გამომგონებელმა 
ხორბალი მო ით ხოვა შემდეგი პირობით: ჭადრაკის დაფის 
პირველი უჯრისთვის უნდა მიეცათ ხორ ბლის ერთი მარცვალი, 
მეორისთვის – 2, მესამისთვის – 4, მეოთხისთვის – 8 და 
ა. შ. ყოველი მომდევნო უჯრისათვის იმაზე 2-ჯერ მეტი, ვიდრე – წინა უჯრისთვის. პრინცი 
დაეთანხმა. ზოგიერთ მსმენელს ოსტატის სურვილი სასაცილოდ არ ეყო. საბოლოოდ აღმოჩნდა, 
რომ 64 უჯრისთვის ამ პირობით გასაცემი მარცვლის რაოდენობა სახელ მწიფოს არ გააჩნდა.

პრინცმა სირამმა ოსტატს პირობა ვერ შეუსრულა. რატომ? რა რაოდენობის მარცვალი 
მოითხოვა ოსტატმა?

პირობის მიხედვით ოსტატისთვის სულ უნდა მიეცათ ხორბლის

1 2 4 8 16 32 64 128 1 2 2 2
64

1 2 3� � � � � � � � � � � � �. . . ...� �������� �������� �� 263.
 

მარცვალი.

ეს ჯამი საკმაოდ დიდ რიცხვს წარმოადენს. 
1+21+22+23+. . . +263=(264–1)=18446744073709551615.

ამბობენ, რომ ხორბლის მარცვლების ეს რაოდენობა მთელი დედამიწის ზედაპირს 9 მმ-ის 
სისქის ფენით დაფარავს.

განვიხილოთ 2-ის ხარისხების მიმდევრობა: 2, 22, 23, 24, . . .
ამ მიმდევრობის ყოველი წევრი, დაწყებული მეორიდან, წინა წევრის 2-ზე გამრავლებით 

მიიღება. 
ნულისაგან განსხვავებული რიცხვების მიმდევრობას, რომლის ყოველი წევრი, დაწყებული 

მეორედან, წინა წევრის ერთსა და იმავე, ნულისაგან განსხვავებულ რიცხვზე გამრავლებით 
მიიღება, გეომეტრიული პროგრესია ეწოდება.

რიცხვს, რომელზეც ვამრავლებთ წინა წევრს, მომდევნო წევრის მისაღებად, პროგრესიის 
მნიშვნელი ეწოდება. მას q ასოთი აღნიშნავენ. ცხადია, უნდა მოვითხოვოთ, რომ q≠0.

გეომეტრიული პროგრესიის მაგალითებია: 
ა) 2, 22, 23, . . . , q=2; 
ბ) 2, 6, 18, 54, . . . , q=3; 

გ) 
1
2

1
4

1
8

1
2

, , , ..., ;q =  (იხ. ნახ. 1)

დ) –2, –4, –8, . . ., q = 2;

ე) –3, 9, –27, . . ., q =–3;

ვ) –1, –0,5, –0,25, . . ., q =
1
2

.

გეომეტრიული პროგრესია მოცემულად ითვლება, თუ ცნობილია მისი პირველი წევრი და 
მნიშვნელი.

6.5 გეომეტრიული პროგრესია. n-ური წევრის ფორმულა.

1. გეომეტრიული პროგრესიის გაცნობა; 
2.  გეომეტრიული პროგრესიის ზოგადი წევრის 

გამოსათვლელი ფორმულის გამოყვანა.

ნახ. 1
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ცხრილში მოცემულია გეომეტრიული პროგრესიის მონოტონურობის სხვადასხვა 
შემთხვევა:

q=1 q>1 q<0 0<q<1

a1>0
ყველა წევრი 
ერთმანეთის 

ტოლია

პროგრესია 
ზრდადია

მაგ.: ა) და ბ) არც ზრდადია, 
არც კლებადი.

მაგ.: ე)

პროგრესია 
კლებადია. მაგ.: გ)

a1<0
პროგრესია 

კლებადია. მაგ.: დ)

პროგრესია 
ზრდადია
მაგ.: ვ)

ვთქვათ, მოცემულია გეომეტრიული პროგრესია, რომლის პირველი წევრია b1, მნიშვნელი 
კი – q. მაშინ 

b b q
b b q b q q b q
b b q b q q b q
b b q b q q

2 1

3 2 1 1
2

4 3 1
2

1
3

5 4 1
3

�

� � � �

� � � �

� � � �

,
,
,

bb q

b b q b qn n
n

1
4

1 1
1

,
. . . . . . . . . . . . . . . .

.� ��
�

მაშასადამე, გეომეტრიული პროგრესიის n-ური წევრი გამოითვლება ფორმულით
bn=b1q

n–1.

მაგალითი 1. მოცემულია b1=32, q = 1
2

. გამოვთვალოთ b5.

ამოხსნა: n-ური წევრის გამოსათვლელ ფორმულაში მოცემულობის ჩასმით მივიღებთ:

b5

4
5

432 1
2

2 1
2

2� �
�

�
�

�

�
� � � � .

პასუხი: b5=2.
მაგალითი 2. იპოვე გეომეტრიული პროგრესიის მეოთხე წევრი, თუ ცნობილია, რომ 

b
b

6

11

96
3072

�

�

�
�
�

��

,

 .
ამოხსნა: n-ური წევრის გამოსათვლელი ფორმულის გამოყენებით მოცემული სისტემა 

მიიღებს სახეს:

b q
b q

1
5

1
10

96
3072

�

�

�
�
�

��

,

განტოლებათა წევრ-წევრად გაყოფით მივიღებთ, რომ

b q
b q

q q b b
q

1
10

1
5

5
4

6
2

3072
96

32 2 96
4

24= = = = = =, , , .

პასუხი: b4=24.
ამოცანა. ბანკში შეტანილ საწყის a0 თანხას ყოველწლიურად ერიცხება p%. რა თანხა 

დაგ როვდება ბანკში n წლის განმავლობაში?
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ამოხსნა: აღვნიშნოთ an-ით n წლის განმავლობაში დაგროვილი თანხა. მაშინ

a a a p a p

a a a p a p a p
1 0 0 0

2 1 1 1 0

100
1

100

100
1

100
1

10

� � � � �

� � � � � � �

( );

( ) (
00

100
1

100
1

100

2

3 2 2 2 0
3

) ;

( ) ( ) ;a a a p a p a p
� � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � �� � �a a a p a p a p
n n n n

n
1 1 1 0100

1
100

1
100

( ) ( ) .

პასუხი. n წლის განმავლობაში ბანკში დაგროვილი თანხა გამოითვლება ფორმულით 

a a p
n

n� �0 1
100

( ) .

როგორც ვხედავთ, წლების მიხედვით დაგროვილი თანხა a1, a2, a3,... გეო  მეტრიულ 

პროგრესიას ადგენს, რომლის მნიშვნელია 1
100

+
p

. მიღებულ ფორმულას რთული 

პროცენტის ფორმულა ეწოდება.

გავიხსენოთ სატელევიზიო თამაში: „ვის უნდა 20 ათასი?“. ამ თამაშში წამყვანი სვამს კით-

ხ ვებს, მოთამაშე პასუხობს. ვთქვათ, თამაშის წესი ასეთია: პირველ სწორ პასუხზე მოთამაშე 
100 ლარის მფლობელი ხდება, ხოლო ყოველ მომდევნოზე 100 ლარი ემატება. საბოლოოდ 
მოთამაშე მიიღებს 100, 200, 300, 400, 500, . . . ლარს. ამ შემთხვევაში მოგება არითმეტიკული 
პროგ რესიით იზრდება.

შევცვალოთ თამაშის პირობა. კერძოდ, 
პირველ სწორ პასუხზე მოთამაშე 100 ლარის 
მფლობელი ხდება, ხოლო ყოველ მომდევნოზე 
2-ჯერ მეტ თანხას მიიღებს, ვიდრე – წინა 
პასუხზე. საბოლოოდ მოთამაშე მიიღებს 100, 
200, 400, 800, 1600, . . . ლარს. ამ შემთხვევაში 
მოგება გეომეტრიული პროგრესი ით იზრდება.

არითმეტიკული და გეომეტრიული პროგრე-
სიების შესადარებლად საკოორდინატო სიბ-
რტყეზე ავაგოთ თითოეული მიმდევრობის შე-
საბამისი წერტილები.

როგორც ვხედავთ, არითმეტიკული პრო-
გ  რესია თანაბრად იზრდება. მისი შესა ბამისი 
წერ ტილები საკოორდინატო სიბრტყეზე წრფე-
ზეა განლაგებული.

გეომეტრიული პროგრესიის წევრები ნომ-
რის ზრდასთან ერთად გაცილებით სწრაფად მა-
ტულობს. მათი შესაბამისი წერტილები საკოორდინატო სიბრტყეზე განლაგებულია წირზე, 
რომელსაც ექსპონენტა ეწოდება.
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სავარჯიშოები

1  არის თუ არა მოცემული მიმდევრობა გეომეტრიული პროგრესია: 
ა) 4; 4; 4; 4; 4; 4 ? ბ) 3; 0; 0; 0; 0; 0 ? გ) 4; 8; 16; 32; 64; 128?

2  დაასახელე xn=81·31–nფორმულით მოცემული მიმდევრობის პირველი, მეხუთე და 
მე-6 წევრები. არის თუ არა მოცემული მიმდევრობა გეომეტრიული პროგრესია?

3  იპოვე გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი და მე-5 წევრი, თუ: 
ა) b1=3, b2=–6;  ბ) b1=–8, b2=16; გ) b1=–3, b2=–2.

4  იპოვე გეომეტრიული პროგრესიის მე-6 წევრი, თუ: 

ა) b q1 81 1
3

= =, ; ბ) b q1
1

32
2= =, ; გ) b q1 125 1

5
� � �, .

5  იპოვე გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი, თუ: 
ა) b1=–16, b2=–4; ბ) b3=–8, b5=32; გ) b3=–3, b7=–243

დ) b b4 53 3 2= =, ; ე) b b4 102 2 4= =, ; ვ) b bn n� ��

3
2

2
31, .

6  იპოვე გეომეტრიული პროგრესიის მე-3 წევრი, თუ: 
ა) bn=3·4n; ბ) bn=–4·3n; გ) bn=4·2n+1.

7  იპოვე გეომეტრიული პროგრესიის პირველი წევრი, თუ: 
ა) b3=–384, q=2; ბ) b1b3=1, q=2;  გ) b1+b3=5, q=2;

დ) b q4 4 2= =, ; ე) b q4 27 3 3= =, ; ვ) b3=99, q=3.

8  იპოვე გეომეტრიული პროგრესიის მე-5 წევრი:

ა) 1 3
4

9
16

, ,− ; ბ) 2 3
2

9
8

27
32

, , , ;

გ) 1
1

105
1

105
1

1052 3,
,

,
,

,
, ; დ) 1

2

2, ,−
b
a

b
a

.

უპასუხე კითხვებს:

1. როგორ მიმდევრობას ეწოდება გეომეტრიული პროგრესია?

2. რას ეწოდება გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი?

3. როგორ გამოვთვალოთ გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი, თუ ცნობილია 
მეშვიდე და მერვე წევრები?

4. როგორ ვიპოვოთ გეომეტრიული პროგრესიის n-ური წევრი?

5. პირველი წევრისა და მნიშვნელის როგორი მნიშვნელობებისთვისაა 
გეომეტრიული პროგრესია ზრდადი?

6. პირველი წევრისა და მნიშვნელის როგორი მნიშვნელობებისთვისაა 
გეომეტრიული პროგრესია არამონოტონური?
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9  (bn) გეომეტრიული პროგრესიის b7=62500, q=5 იპოვე პროგრესიის პირველი 
 წევრი.

10  გამოსახე (bn) გეომეტრიული პროგრესიის მე-17 წევრი q-სა და ა) b7; ბ) b8; გ) b12-ს 
საშუალებით.

11  ჩასვი ა) 1-სა და 64-ს; ბ) 
15
16 -სა და 60-ს შორის ხუთი რიცხვი ისე, რომ შედგეს გე-

ომეტრიული პროგრესია.

12  იპოვე პროგრესიის მეშვიდე წევრი, თუ:

ა) b1=96, q=0,5; ბ) b1=0,125, q=–2;  გ) b q1 4 2 1
2

= =, ;

დ) b q1 0 003 10= =, , ; ე) b1=10, q=–2;  ვ) b5=61, b11=1647.

13  იპოვე გეომეტრიული პროგრესიის პირველი წევრი და მნიშვნელი, თუ: 

ა) b5=–6, b7=–54; ბ) b5=–18, b3=–162; გ) b1–b2=8, b3+b2=12. 
დ) b2=7, b7=–224 ე) b5=1024, b3=16; ვ) b5=4802, b8=14.

14  გადაიხაზე და შეავსე ცხრილი.

q x1 x2 x3 x4 x5 x6

  1
2

16

1
3

–9

–2 –48

15  რა თანხას მიიღებს მეანაბრე 2 წლის შემდეგ, თუ მისი ანაბარი, 4000 ლარი, ყო-
ველწლიურად 10%-ით იზრდება?

16  რამდენია ყოველ წლიური დასარიცხი პროცენტი, თუ რთული პროცენტის დარი-
ცხვით 1000 ლარს ორ წელწადში დაერიცხება 210 ლარი? 

17  რა თანხა შეიტანა გიამ ბანკში, თუ ყოველწლიური 10% დარიცხვის გამო ორი 
წლის შემდეგ მის ანგარიშზე 1210 ლარი აღმოჩნდა?

18  ფერმერმა კარტოფილი წელს 2 ჰა-ზე დათესა. ყოველ მომდევნო წელს ფერმერი 
ნათესის ფართობს 20%-ით ზრდის. სულ მცირე, რამდენი წლის შემდეგ გადააჭარ-
ბებს ნათესის ფართობი 4 ჰა-ს?

19  ქილაში მოთავსებული ბაქტერია ყოველ წამში 
ორმაგდებოდა. ერთ წუთში ქილა ბაქტერიებით 
გაივსო. რამდენ წამში გაივსო ბაქტერიებით ქი-
ლის ნახევარი? მეოთხედი? 

20  წლის დასაწყისში ფირმებში: „ანი“ და „ბანი“, საშუ-
ალო ხელფასი 1000 ლარს უტოლ დებოდა. ყოველ 
კვარტალში „ანი“ 200 ლარით ზრდიდა ხელფასს, 

DO N
OT C

OPY



97

ხოლო „ბანი“ – 1,2-ჯერ.
ა) ერთ საკოორდინატო სიბრტყეზე ააგე თითოეული ფირმის ხელფასის ზრდის 
გრაფიკი;
ბ) დაწერე n-ური წევრის ფორმულა თითოეული მიმდევრობისთვის.

21  იპოვე (bn) გეომეტრიული პროგრესიის მეხუთე წევრი, თუ: 

 ა) b q1 3 2 3 2� � � �, ; ბ) b q1 2 2= =, .

22  მთის ერთ სოფელში 120 მოსახლე იყო. 
ბუნებრივი აირის, ელექტრობისა და 
გზის გაყვანის შემდეგ სოფლის მცხოვ-
რებთა რიცხვი ყოველწლიურად საშუ-
ალოდ 50%-ით იზრდებოდა. რამდენი 
ადამიანი ცხოვრობდა ამ სოფელში აღ-
ნიშნული მომენ ტიდან 2 წლის შემდეგ? 
3 წლის შემდეგ?

23  დაამტკიცე, რომ გეომეტრიული პროგრესიის ყოველი წევრის კვადრატი, დაწყე-
ბული მეორე წევრიდან, მისი მეზობელი წევრების ნამრავლის ტოლია.

24  იპოვე (yn) გეომეტრიული პროგრესიის წევრთა რაოდენობა, თუ: 

ა) y q yn1
3
4

10 7500= = =, , ;   ბ) y q yn1 2 1
2

1
128

= = =, , .

25  იპოვე მოცემული (yn) გეომეტრიული პროგრესიის პირველი წევრი, თუ ცნობი-
ლია, რომ:

ა) 

y
y
y y

10

8

4 6

9

540

�

� �

�

�
�

�
�

,

.
 ბ) 

y
y
y y

8

6

5 7

9

240

�

� �

�

�
�

�
�

,

.
 გ) 

y
y
y y

4

6

5 2

1
4

216

�

� �

�

�
�

�
�

,

.

26  წიგნის მაღაზიამ 15 სექტემბერს 16 სახელმძღვანელო გაყიდა. ყოველ მომდევნო 
დღეს საშუალოდ 2-ჯერ მეტი სახელმძღვანელო იყიდებოდა, ვიდრე – წინა დღეს. 
ეს პროცესი 21 სექტემბრამდე გაგრძელდა. 22 სექტემბრიდან ყოველ მომდევნო 
დღეს 4-ჯერ ნაკლები სახელმძღვანელო იყიდებოდა, ვიდრე წინა დღეს. როდის 
აღარ გაიყიდა არცერთი სახელმძღვანელო?

27  მოძებნე 3, –3, 3, –3, 3, . . . მიმდევრობის: 
ა) 324-ე და 465-ე წევრების ჯამი;    ბ) 1001-ე და 318-ე წევრების ნამრავლი.

28  ვიპოვოთ არითმეტიკული პროგრესიის წევრთა რიცხვი, თუ a1=7, d=–2, Sn=12.

შესაძლებელია თუ არა?

მართკუთხა სამკუთხედის გვერდები შეადგენდეს გეომეტრიულ პროგრესიას?
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ყოველი ხდომილობა ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცის ქვესიმრავლეა. ეს ფაქტი 
შეგვიძლია თვალსაჩინოდ ვენის დიაგრამით გამოვსახოთ. ამისათვის შევთანხმდეთ, რომ 
ხდომილობებს წრეებით, ხოლო ელემენტარულ ხდომილობათა მთლიან სივრცეს ამ წრეების 
მომცველი მართკუთხედით გამოვსახავთ (ნახ.1). 

A

ნახ. 1
დიაგრამის საშუალებით შეგვიძლია გამოვსახოთ ხდომილობებზე ყველა ის მოქმედება, 

რაც გასულ წელს ვისწავლეთ.
 
A-ს საწინააღმდეგო ხდომილობა ეწოდება ხდომილობას, რომელიც მაშინ და 

მხოლოდ მაშინ განხორციელდება, როდესაც არ განხორციელდება A ხდომილობა.

სხვა სიტყვებით, A-ს საწინააღმდეგო ხდომილობა ყველა იმ ელემენტარული ხდომილობის 
ერთობლიობაა, რომელიც A ხდომილობას არ ეკუთვნის. 1-ლ ნახაზზე A ხდომილობის 
საწინააღმდეგო ხდომილობა A -ით არის აღნიშნული და მისი შესაბამისი არე ლურჯადაა 
გაფერადებული. ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცის ალბათობა 1-ის ტოლია, ამიტომ 

p A +p A =1.� � � �     (1)
ამოცანა 1. სავაჭრო ქსელში არსებული 1000 ნათურიდან 3 ნათურა დეფექტურია. რა 

არის იმის ალბათობა, რომ შემთხვევით შერჩეული ნათურა არ არის დეფექტური?
ამოხსნა: ვთქვათ, A={შერჩეული ნათურა დეფექტურია}. მაშინ A-ს უარყოფა იქნება 

A ={შერჩეული ნათურა არაა დეფექტური}. პირობის თანახმად, p(A)=0,003. 1-ლი 
ფორმულიდან ვღებულობთ:

p A =1 p A� � � � � � � �1 0 003 0 997, , .

პასუხი: 0,997.

A და B ხდომილობათა ჯამი ეწოდება ხდომილობას, რომელიც ხორციელდება მაშინ 
და მხოლოდ მაშინ, როდესაც A და B ხდომილობებიდან ერთი მაინც ხორციელდება.

სიმრავლურ ენაზე ეს განმარტება ნიშნავს, რომ ორი ხდომილობის ჯამი ამ ხდომილობების 
გაერთიანებაა. მე-2 ნახაზზე ეს გაერთიანება მწვანე ფერის არეა. A და B ხდომილობების 
ჯამს A+B ან AUB ჩანაწერით აღნიშნავენ. 

7.3 მოქმედებები ხდომილობებზე

1. ხდომილობების გამოსახვა ვენის დიაგრამით;
2.  ხდომილობების ჯამისა და ნამრავლის ალბათობის 

გამოთვლა.
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A       + B

ნახ. 2

A და B ხდომილობათა ნამრავლი ეწოდება ხდომილობას, რომელიც ხორციელდება 
მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ხორციელდება ორივე ხდომილობა. 

სიმრავლურ ენაზე ეს განმარტება ნიშნავს, რომ ორი ხდომილობის ნამრავლი ამ 
ხდომილობების თანაკვეთაა. მე-3 ნახაზზე ეს თანაკვეთა წითელი ფერის არეა. A და B 
ხდომილობების ნამრავლს A·B ან A B ჩანაწერით გამოსახავენ. 

A B•

 
ნახ. 3

ორ ხდომილობას არათავსებადი ეწოდება, თუ მათი ნამრავლი შეუძლებელი ხდომილო-
ბაა. ე.ი. თუ A და B ხდომილობები არათავსებადია, მაშინ p(A·B)=0. სიმრავლურ ენაზე არა-
თავსებადი ის ხდომილობებია, რომელთა თანაკვეთა ცარიელი სიმრავლეა (ნახ.4). 

A   B

 
ნახ. 4

ორი ხდომილობის ნამრავლის ალბათობა იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთი მათგანის გან-
ხორციელება არაა დამოკიდებული მეორის განხორციელებაზე, მათი ალბათობების ნამრავ-
ლის ტოლია. ასეთ ხდომილობებს დამოუკიდებელი ხდომილობები ეწოდება. მაშასადამე, თუ 
A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია, მაშინ 

p(A·B)= p(A)·p(B).  (2) 
დამოუკიდებელია, მაგალითად, კამათლის ორჯერ გაგორებისას პირველი გაგორებისას ლუწი 

რიცხვის, ხოლო მეორე გაგორებისას კენტი რიცხვის მოსვლა. თითოეული მათგანის ალბათობა 
0,5-ის ტოლი, ხოლო ორივეს მოხდენის ალბათობა მათი ნამრავლის, ანუ 0,25-ის ტოლია.

სასრული სიმრავლეებისთვის შენთვის კარგად ცნობილი ფორმულა 
n(AUB)=n(A)+n(B)–n(A B), 

რომელიც ორი სიმრავლის გაერთიანების ელემენტთა რაოდენობის გამოსათვლელად გამო-
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იყენება, შეგვიძლია ხდომილობათა ჯამის ალბათობის გამოსათვლელად გამოვიყენოთ. ამ 
შემთხვევაში ფორმულა მიიღებს სახეს: 

p(A+B)=p(A)+p(B)–p(A·B).   (3)
თუ A და B არათავსებადი ხდომილობებია, მაშინ p(A·B)=0. ამ შემთხვევაში მივიღებთ: 

p(A+B)=p(A)+p(B).        (4)
ამოცანა 2. ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონთა თასის ნახევარფინალში „ლივერპული“ 

ხვდება „ბაიერნს“, ხოლო „ბარსელონა“ „იუვენტუსს“. იმის ალბათობა, რომ მოიგებს „ლივე-
რპული“ არის 0,4, ხოლო იმის ალბათობა, რომ მოიგებს „ბარსელონა“ 0,6. რას უდრის იმის 
ალბათობა, რომ „ლივერპული“ ან „ბარსელონა“ ითამაშებს ფინალში? 

ამოხსნა: ვთქვათ A={მოიგებს „ბარსელონა“}, ხოლო B={მოიგებს „ლივერპული“}. უნდა გა-
მოვთვალოთ p(A+B) ანუ იმისა ალბათობა, რომ ამ ორი ხდომილობიდან ერთი მაინც განხო-
რციელდება. ბუნებრივია მივიჩნიოთ, რომ A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია, ასე რომ 
p(A·B)=p(A)·p(B)=0,4·0,6=0,24. თუ მე-3 ფორმულაში შევიტანთ მონაცემებს, მივიღებთ:

P(A+B)=0,6+0,4–0,24=0,76.
პასუხი: 0,76.

უპასუხე კითხვებს:

1. რა მიზნით გამოვსახავთ ხდომილობებს ვენის დიაგრამით?

2. რა არის ორი ხდომილობის ჯამი?

3. როგორ განიმარტება ხდომილობის უარყოფა?

4. როგორი ხდომილობები გამოისახება თანაუკვეთი წრეებით?

5. როგორ ხდომილობებს ეწოდება დამოუკიდებელი?

6. როგორ დაითვლი არათავსებადი ხდომილობების ჯამს?

7. რა სიმრავლეა შეუძლებელი ხდომილობა?

სავარჯიშოები

1  ნახაზზე მოცემულია ვენის დიაგრამა A და B 
ხდომილობებისათვის. გადაიხაზე დიაგრამა 
რვეულში და გააფერადე ქვემოთ მოცემული 
ხდომილობის შესაბამისი არე:
ა) A B⋅ ; ბ) A B⋅ ; გ) A B⋅ ; დ) A B+ . 

2  A ხდომილობის ალბათობაა 0,7. გამოთვალე A-ს საწინააღმდეგო ხდომილობის 
ალბათობა. 

3  გამოთვალე A ხდომილობის ალბათობა, თუ A-ს საწინააღმდეგო ხდომილობის 
ალბათობაა 0,25. 

4  გამოთვალე A A⋅  ნამრავლის ალბათობა. 

5  A და B არათავსებადი ხდომილობებია. A ხდომილობის ალბათობაა 0,6. შეიძლება 
თუ არა B ხდომილობის ალბათობა იყოს: ა) 0,5? ბ) 0,1. 

A B
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6  A და B არათავსებადი ხდომილობებია. p(A)=0,3; p(B)=0,2. გამოთვალე: ა) p(A·B); 
ბ) p(A+B).

7  A და B არათავსებადი ხდომილობებია. p(A)=0,3; p(A+B). =0,7. გამოთვალე:  
ა) p(A·B);  ბ) p(B). 

8  A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია. p(A)=0,3; p(B)=0,2. გამოთვალე p(A·B) 
და p(A+B).

9  A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია. p(A)=0,4; p(A·B)=0,1. გამოთვალე p(B) 
და p(A+B).

10  A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია. p(A+B)=0,75; p(A·B)=0,25. გამოთვალე: 
p(A) და p(B).

11  რას უდრის იმის ალბათობა, რომ ორი კამათლის გაგორებისას ჯამში მოვა 3 ან 4 ქულა?

12  რას უდრის იმის ალბათობა, რომ ორი კამათლის გაგორებისას ჯამში მოვა 4-ზე 
ნაკლები ან 10-ზე მეტი ქულა?

13  კამათელი გააგორეს ორჯერ. რა არის იმის ალბათობა, რომ პირველ გაგორებაზე 
მოვა 3-ზე ნაკლები ქულა, ხოლო მეორე გაგორებაზე – 4-ზე მეტი ქულა?

14  კამათელი გააგორეს ორჯერ. რა არის იმის ალბათობა, რომ: ა) ორივეჯერ მოვა 
4 ქულა? ბ) არც ერთხელ არ მოვა 4 ქულა ; გ) მხოლოდ ერთხელ მოვა 4 ქულა; 
დ) ერთხელ მაინც მოვა 4 ქულა.

15  მონეტა ააგდეს სამჯერ. რა არის იმის ალბათობა, რომ: ა) არც ერთხელ არ მოვა 
გერბი? ბ) ერთხელ მოვა გერბი? გ) ერთხელ მაინც მოვა გერბი?

16  კლასის 28 მოსწავლიდან 11-მა მოსწავლემ ქართულის შემაჯამებელ წერაში მი-
იღო უმაღლესი შეფასება, ხოლო 10-მა მოსწავლემ – მათემატიკის შემაჯამებელ 
წერაში. ამასთან აღმოჩნდა 7 მოსწავლე, რომლებმაც ორივე წერაში უმაღლესი 
შეფასება დაიმსახურეს. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ ამ კლასის შემთხვევით 
შერჩეულმა მოსწავლემ: ა)ერთ წერაში მაინც მიიღო უმაღლესი შეფასება? ბ) უმა-
ღლესი შეფასება არცერთ წერაში არ მიიღო?

17  ალბათობა იმისა, რომ ავტომობილის საბურავი დაშვებულია, 0,1-ის ტოლია. რას 
უდრის იმის ალბათობა, რომ ავტომობილის: ა)ოთხივე საბურავი დაშვებულია?  
ბ) არცერთი საბურავი არაა დაშვებული? გ) ერთი საბურავი დაშვებულია, სამი არაა 
დაშავებული?

18  ბანქოს დასტაში 36 ქაღალდია. რა არის იმის ალბათობა, რომ ამოღებული ბანქო 
იქნება ტუზი ან ათიანი?

19  ბანქოს დასტაში 36 ქაღალდია. რა არის იმის ალბათობა, რომ ამოღებული ბანქო 
იქნება ტუზი ან წითელი ფერის?

20  დაამტკიცე, რომ ორი კამათლის გაგორებისას ხდომილობები: A= {ერთ კამა-
თელზე მოვიდა 3 ქულა} და B={ჯამში მოვიდა 10 ქულა} არათავსებადია. არის თუ 
არა მოცემული ხდომილობები დამოუკიდებელი?
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21  დაამტკიცე, რომ კამათლის გაგორებისას A={მოვიდა ლუწი} და B={მოვიდა 3-ის 
ჯერადი} დამოუკიდებელი ხდომილობებია. 

22  დაამტკიცე, რომ ორი მონეტის აგდებისას A={ერთზე მაინც მოვიდა გერბი} და 
B={ერთზე მაინც მოვიდა საფასური} არაა დამოუკიდებელი ხდომილობები. 

23  ვთქვათ, A და B შემთხვევითი ექსპერიმენტის ხდომილობებია. დაამტკიცე ტო-
ლობა: ა) A + B = A B⋅ ; ბ) A B = A B� � .

24  დიაგრამაზე A და B ხდომილობები წრეებითაა გა-
მოსახული. მოცემულია p(A)=0,3, p(B)=0,25, ხოლო 
p(A·B)=0,1. გამოთვალე:
ა) p(A+B); ბ) p(A·B ); გ) p( A B⋅ ); დ) p( A B ⋅ ).

25  ორი მსროლელი დამოუკიდებლად ისვრის მიზანში. 
ყოველი 10 სროლიდან პირველი 8-ს ახვედრებს 
მიზანში, ხოლო მეორე – 6 -ს. იპოვე ალბათობა 
იმისა, რომ თითო სროლით: 
ა) ორივე მოახვედრებს სამიზნეს; 
ბ) ერთი მაინც მოახვედრებს სამიზნეს; 
გ) ორივე ააცილებს სამიზნეს; 
დ) მხოლოდ ერთი ისვრის ზუსტად.

 26  ხუთი მეგობრის საშუალო ასაკია 15 წელი. რისი ტოლი იქნება მათი საშუალო 
ასაკი 4 წლის შემდეგ? 

27  შეიცვლება თუ არა მონაცემთა: ა) მოდა; ბ) მედიანა; გ) დიაპაზონი; დ) საშუალო 
და როგორ, თუ თითოეული მონაცემი გაიზრდება 3-ით? 

28  იპოვე x, თუ 8; x; 7; 2; 3; 7; 3; 3; 8; 2 მონაცემთა მედიანაა 4.

29  მებაღემ სათბურიდან ნაკვეთში წიწაკის, ბადრიჯნის, კომბოსტოსა და საზამ თროს 
ჩითილები გადარგო. სვეტოვან დიაგრამაზე მითითებულია ჩითილების რაო-
დენობა, ხოლო წრიულ დიაგრამაზე პროცენტული მაჩვენებლები. დიაგრამებზე 
ზოგიერთი მონაცემი არ ჩანს. აღადგინე ეს მონაცემები. 

A B

წიწაკა 25%           საზამთრო

ბადრიჯანი 30%კომბოსტო 25%
0

1000

2000

შესაძლებელია თუ არა?

ორი დამოუკიდებელი ხდომილობა იყოს არათავსებადი?

DO N
OT C

OPY



126

შემთხვევითი ექსპერიმენტის თვალსაჩინოდ წარმო-
სადგენად მოხერხებულია ე.წ. ხისებრი დიაგრამის გამო-
ყენება. ხისებრი დიაგრამა გრაფიკულად წარმოადგენს 
საერთო წვეროების მქონე მონაკვეთების გაერთიანე-
ბას, რომელთა განშტოებები ერთი საწყისი წერტილიდან 
იღებს სათავეს. 

პირველ ნახაზზე მოცემულია ხისებრი დიაგრამა, რო-
მელიც მონეტის ორჯერ აგდების შემთხვევითი ექსპე-
რიმენტისთვისაა აგებული. S დიაგრამის საწყისი წერტი-
ლია (სიტყვა Start-ის პირველი ასო). ამ წერტილიდან 
გამოსული ორი მანაკვეთი (ამ მონაკვეთებს დიაგრამის 
წიბოებს უწოდებენ) შეესაბამება მონეტის პირველი აგდების ორ შესაძლო შედეგს. მათზე მი-
თითებულია ამ შედეგების ალბათობები. შემდეგი ოთხი წიბოდან მარცხენა ორი შეესაბამება 
მონეტის მეორე აგდებას იმ პირობით, რომ პირველი აგდებისას მოვიდა გერბი, ხოლო მარ-
ჯვენა ორი – მონეტის მეორე აგდებას იმ პირობით, რომ პირველი აგდებისას მოვიდა საფა-
სური. მოცემული დიაგრამა საშუალებას გვაძლევს დავითვალოთ მონეტის ორჯერ აგდების 
ექსპერიმენტის ხდომილობათა ალბათობები. მაგალითად: 

ა) პირველი აგდებისას გერბის, ხოლო მეორე აგდებისას საფასურის მოსვლას შეესაბამება 
Sგს ტეხილი და ამიტომ ამ ხდომილობის ალბათობა იქნება 0,5·0,5 =0,25; 

ბ) გერბის ერთხელ მაინც მოსვლას შეესაბამება სამი ტეხილი: Sგგ, Sგს, Sსგ, ამიტომ ამ 
ხდომილობის ალბათობაა 0,5·0,5+0,5·0,5+0,5·0,5=0,75.

ამოცანა 1. სამი სნაიპერი დამოუკიდებლად ისვრის მიზანში. ყოველი 10 სროლიდან პირ-
ველი 7-ს ახვედრებს მიზანში, მეორე – 6 -ს, ხოლო მესამე 8-ს. ყოველი მათგანი თითოჯერ 
ესვრის სამიზნეს. ვიპოვოთ ალბათობა 
იმისა, რომ მხოლოდ ერთი მოახვედ-
რებს სამიზნეს. 

ამოხსნა: ავაგოთ ამოცანის შესაბა-
მისი ხისებრი დიაგრამა. მიზანში მო-
ხვედრა აღვნიშნოთ M-ასოთი, ხოლო 
აცდენა – A-ასოთი. ჩავთვალოთ, რომ 
ჯერ ისვრის პირველი სნაიპერი, შე-
მდეგ – მეორე, ბოლოს – მესამე.

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, მიზან-
ში ერთხელ მოხვედრას შეესაბამება სამი ტეხილი: SMAA, SAMA და SAAM. ამიტომ საძიე-
ბელი ალბათობაა: 0,7·0,4·0,2 + 0,3·0,6·02 + 0,3·0,4·0,8=0,188.

პასუხი: მიზანში მხოლოდ ერთხელ მოხვედრის ალბათობაა 0,188.
შევნიშნოთ, რომ ხისებრ დიაგრამაში საერთო წვეროს მქონე წიბოებზე ალბათობათა 

ჯამი ყოველთვის 1-ის ტოლია. 

7.4 ხისებრი დიაგრამა

ხისებრი დიაგრამის გამოყენება ხდომილობის ალბათობის 
დასადგენად
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ამოცანა 3. გიას ჯიბეში უდევს 3 ცალი 20-თეთრიანი, 4 ცალი 10-თეთრიანი და 3 ცალი 
5-თეთრიანი. გია ჯიბიდან ალალბედზე 
იღებს სამ მონეტას. რა არის იმის ალ-
ბათობა, რომ ამოღებული მონეტები გიას 
ეყოფა 50-თეთრიანი ნამცხვრის საყიდ-
ლად?

ამოხსნა: იმისათვის, რომ ამოცანის 
შესაბამისი ხისებრი დიაგრამა ავაგოთ 
ჩავთვა ლოთ, რომ გია ჯიბიდან მონეტებს 
თანმიმდევრობით იღებს. 

ხისებრ დიაგრამაზე (ნახ.3) წყვეტილით 
ის წიბოებია მონიშნული, რომელთა გაგრძელებას აზრი არ აქვს, რადგან შესაბამისი თანხა 
არასაკმარისია. დიაგრამიდან ვასკნით, რომ ამოცანის პირობას აკმაყოფილებს ოთხი ტე-
ხილი: S202020, S202010, S201020 და S102020. ასე, რომ საძიებელი ალბათობაა:
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უპასუხე კითხვებს:

1. რაში ვიყენებთ ხისებრ დიაგრამას?

2. მე-2 ნახაზის მიხედვით რა ტეხილები შეესაბამება მიზანში ერთხელ მაინც 
მოხვედრას?

3. რა თვისება აქვს ხისებრი დიაგრამის საერთო წვეროს მქონე წიბოებს?

სავარჯიშოები

1  მე-4 ნახაზზე მოცემულ ხისებრ დიაგრამაზე ზოგ წიბოს ალბათობა არ აწერია. გა-
დაიხაზე დიაგრამა რვეულში და მიუწერე წიბოებს გამოტოვებული ალბათობები. 
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2  მე-5 ნახაზზე მოცემულია შემთხვევითი ექსპერიმენტის ხისებრი დიაგრამა. ცნო-
ბილია, რომ საერთო წვეროს მქონე წიბოებს ტოლი ალბათობა აქვს. გადაიხაზე 
დიაგრამა რვეულში და მიუწერე წიბოებს შესაბამისი ალბათობა.
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ნახ. 5

3  ლელა სასეირნოდ გავიდა S წერტილიდან. სეირნობისას ყოველ გზაგასაყარზე 
ლელა თანაბარი ალბათობით ირჩევს ერთ-ერთ მიმართულებას. მე-6 ნახაზზე მო-
ცემულია გზების სქემა. სქემის ყოველ მონაკვეთს მიაწერე შესაბამისი ალბათობა. 
რა არის იმის ალბათობა, რომ ლელა აღმოჩნდება:
ა) G წერტილში; ბ) D ან H წერტილში.
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ნახ. 6
ამოხსენი ამოცანა ხისებრი დიაგრამის გამოყენებით (N 4-15)

4  10 კვერცხიდან 2 კვერცხი გატეხილია. რა არის იმის ალბათობა, რომ შემთხვევით 
შერჩეული ორი კვერცხიდან არცერთი არა იყოს გატეხილი?

5  კლასში 20 მოსწავლიდან 12 გოგონაა. რა არის იმის ალბათობა, რომ კლასიდან 
შემთხვევით შერჩეული ორი მოსწავლიდან ორივე გოგონა იყოს?

6  ურნაში ოთხი ბურთულაა გადანომრილი 1-დან 4-მდე. ურნიდან შემთხვევით 
იღებენ ორ ბურთულას. რა არის იმის ალბათობა, რომ ამოღებული ბურთულები 
იქნება ლუწნომრიანი?

7  ურნაში ოთხი ბურთულაა გადანომრილი 1-დან 4-მდე. ურნიდან შემთხვევით იღე-
ბენ ორ ბურთულას. რა არის იმის ალბათობა, რომ ამოღებული ბურთულების ნო-
მრების ჯამი იქნება 5-ის ტოლი?

8  მონეტა ააგდეს სამჯერ. რა არის ალბათობა იმისა, რომ მხოლოდ ერთხელ მოვა 
გერბი?

9  ჩოგბურთელი ორ ტურნირში მონაწილეობს. ერთ ტურნირში 
მისი გამარჯვების ალბათობაა 0,7, ხოლო მეორეში, პირველი 
ტურნირის შედეგისგან დამოუკიდებლად, – 0,6. გამოთვალე 
იმის ალბათობა, რომ ჩოგბურთელი ერთ ტურნირში მაინც გაი-
მარჯვებს.
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10  ანა და მაშო თანაკლასელები არიან. მათ კლასში 24 მოსწავლეა. მასწავლებელ-
მა შემაჯამებელი წერისთვის კლასი ორ ტოლ ჯგუფად გაყო. რა არის იმის ალ-
ბათობა, რომ ანა და მაშო ერთ ჯგუფში მოხვდნენ?

11  თაზო და დიტო თანაკლასელები არიან. მათ კლასში 18 მოსწავლეა. მასწავლებელ-
მა ჯგუფურ მეცედინეობაზე კლასი სამ ტოლ ნაწილად გაყო. რა არის იმის ალ-
ბათობა, რომ თაზო და დიტო ერთ ჯგუფში მოხვდნენ?

12  ქარხნის მიერ დამზადებული საბურავების 3% დეფექტურია. სარეალიზაციოდ 
გაშვებამდე საბურავი გადის კონტროლს, რომლის დროს ხდება დეფექტური სა-
ბურავების 90%-ის გამოვლენა. კონტროლის დროს ხდება შეცდომაც, რის გამო 
არადეფექტური საბურავის 2% ხარვეზდება. რა არის იმის ალბათობა, რომ და-
მზადებული საბურავი კონტოლის დროს ხარვეზიანი აღმოჩნდეს?

13  მოსახლეობის 20% კოვიდიფიცირებულია. ტესტირება ინფიცირებულთა 90%-
ზე და ჯანმრთელ ადამიანთა 5%-ზე დადებით შედეგს იძლევა. რა არის იმის ალ-
ბათობა, რომ შემთხვევით შერჩეულ ადამიანზე ტესტი დადებით შედეგს მოგ-
ვცემს?

14  ურნაში 5 ბურთულაა. ბურთულები გადანომრილია 1-დან 5-მდე. ურნიდან შემ-
თხვევით იღებენ 3 ბურთილას. გამოთვალე იმ ხდომილობის ალბათობა, რომ ამო-
ღებული ბურთულების ნომრების ჯამი მეტია 10-ზე.

15  ქეთინოს ჯიბეში აქვს 2 ხუთლარიანი, 3 ათლარიანი და 4 ოცლარიანი. ქეთინო 
ჯიბიდან ალალბედზე იღებს სამ ბანკნოტს. რა არის იმის ალბათობა, რომ ამოღე-
ბული ბანკნოტები საკმარისია ორმოცდაათლარიანი სუნამოს საყიდლად?

16  მოცემულია ორი პარალელური გადატანა: P1(a1; b1) და P2(a2; b2). რა გარდაქ-
მნა მიიღება თუ საკოორდინატო სიბრტყის წერტილებზე ვიმოქმედებთ ჯერ P1, 
ხოლო შემდეგ P2 გარდაქმნით? მიიღება თუ არა იგივე შედეგი, თუ მოქმედებათა 
თანმიმდევრობას შევცვლით? 

17  მოცემულია სიბრტყის ორი გარდაქმნა: S – სიმეტრია კოორდინატთა სათავის მი-
მართ და H-ჰომოთეტია კოორდინატთა სათავის მიმართ, 2-ის ტოლი კოეფიცი-
ენტით. რა გარდაქმნა მიიღება თუ საკოორდინატო სიბრტყის წერტილებზე ვი-
მოქმედებთ ჯერ S, ხოლო შემდეგ H გარდაქმნით? მიიღება თუ არა იგივე შედეგი, 
თუ მოქმედებათა თანმიმდევრობას შევცვლით? 

18  ცხრილი გადაიხაზე რვეულში, შეავსე ცარიელი უჯრები და იპოვე მონაცემთა 
ა) მოდა; ბ) მედიანა; გ) საშუალო; დ) გაბნევის დიაპაზონი. 

მონაცემი 2 4 15 20 38 55 61 62

სიხშირე 3 3 3 2 1

ფარდობითი სიხშირე
4

25
1
5

1
25
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წყვილებში სამუშაო

ფოთლოვან-ღეროვანი დიაგრამა

ღერო ფოთოლი
 0 1 3 7
1 2 2
2 0 4 6 9
3
4 3 5 7
5

დიაგრამა 1.
რიცხვითი მონაცემების ჩასაწერად ზოგჯერ ფოთლოვან-ღეროვან დიაგრამას იყენე-

ბენ. ეს დიაგრამა ორსვეტიან ცხრილს წარმოადგენს. მარცხენა სვეტში, რომელსაც ღერო 
ეწოდება, იწერება რიცხვითი მონაცემის ათეულების რაოდენობა, ხოლო მარჯვენა 
სვეტში, რომელსაც ფოთოლს უწოდებენ, ყველა იმ რიცხვითი მონაცემის ერთეულების 
ციფრი, რომლის ათეულების რაოდენობაც წერია იმავე სტრიქონის მარჯვენა სვეტში. 

1-ლ ცხრილში მოცემულია ასეთი დიაგრამის ნიმუში. ამ დია გრამაზე ღეროს მესამე 
სტრიქონში 2 გვიჩვენებს ათეულების რაოდენობას, ხოლო 0 4 6 9 შესაბამისად, მონაცე-
მებს 20, 24, 26, 29. სულ დიაგრამაზე 12 მონაცემია. 

1. გამოთვალეთ 1-ლ დიაგრამაზე მოცემული მონაცემების საშუალო, მოდა, მედიანა 
და გაბნევის დიაპაზონი;

ღერო ფოთოლი

 0 0 0 0 1 2 7

1 0 1 1 3 3 5

2 1 3 9

3 2

4

5

დიაგრამა 2.
2. ფოთლოვან-ღეროვან მე-2 დიაგრამაზე მოცემულია საფეხბურთო გუნდის 16 ფეხ-

ბურთელის მიერ სეზონის განმავლობაში გატანილი გოლების რაოდენობა. გამოთვა-
ლეთ: 

ა) რამდენ ფეხბურთელს არ გაუტანია გოლი სეზონის განმავლობაში;
ბ) სულ რამდენი გოლი აქვს გუნდს გატანილი სეზონის განმავლობაში;
გ) რამდენი გოლი აქვს გატანილი საუკეთესო ბომბარდირს;
დ) საშუალოდ რამდენი გოლი გააქვს ერთ მატჩში გუნდს, თუ ჩემპიონატი ორ წრედ 

იმართება და მასში 19 გუნდი მონაწილეობს.DO N
OT C
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მოცულობა სხეულის სივრცული ზომის მახასიათებელი ფიზიკური სიდიდეა. მოცულობის 
ერთეულად ვიღებთ ერთეული სიგრძის წიბოს მქონე კუბის მოცულობას. მაგალითად, 1 სმ3  
არის 1 სმ წიბოს მქონე კუბის მოცულობა,  ხოლო 1 დმ3 (იგივეა, რაც 1 ლიტრი) –  1 დმ 
სიგრძის წიბოს მქონე კუბის მოცულობა და ა.შ. 

როგორც წინა კლასებიდან ვიცით, მართკუთხა პარალელეპიპედის 
მოცულობა მისი სამი განზომილების  –  სიგრძის, სიგანისა და სიმაღლის 
ნამრავლის ტოლია. 

თუ მართკუთხა პარალელეპიპედის განზომილებებს  a, b და c 
ასოებით, ხოლო მოცულობას V ასოთი აღვნიშნავთ, მივიღებთ: 

    V=a·b·c          (1)
შევნიშნოთ, რომ a·b ნახაზზე მოცემული პარალელეპიპედის ფუძის ფართობია, 

ხოლო c პარალელეპიპედის სიმაღლე. ამიტომ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართკუთხა პა-
რალელეპიპედის მოცულობა ფუძის ფართობისა და სიმაღლის ნამრავლის ტოლია:

    V=Sფ·H           (2)
ამ სახით ჩაწერილი ფორმულა მართებულია ნებისმიერი მართი პრიზმისთვის. ე.ი. 
მართი პრიზმის მოცულობა ფუძის ფართობისა და სიმაღლის ნამრავლის ტოლია.
ამოცანა 1. რამდენი ლიტრი წყალი ჩაეტევა წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის ფორმის აუზში, 

რომლის ფუძის გვერდი 2 მ, ხოლო სიმაღლე 1,5 მ-ია?
ამოხსნა: მოცემული აუზის ფუძე წესიერი ექვსკუთხედია. 

მისი ფართობი 2 მ გვერდის მქონე ექვსი ტოლგვერდა 
სამკუთხედის ფართობთა ჯამის ტოლია: 

S = 6 2 3
4

= 6 3
2

f ⋅ (მ2).

V = 6 3 1,5 = 9 3⋅ (მ3). 
მოცულობის ლიტრებში გამოსათვლელად შევნიშნოთ, რომ 

1 მ3=(1 მ)3=(10 დმ)3=1000 დმ3=1000 ლ.
თუ ამასთან გავითვალისწინებთ, რომ 3 1732≈ ,  მივიღებთ: V≈15588 ლ.
პასუხი: აუზში დაახლოებით 15600 ლიტრი წყალი ეტევა.
პირამიდის მოცულობა იმავე ფუძისა და სიმაღლის მქონე პრიზმის 

მოცულობაზე 3-ჯერ ნაკლებია. ასე რომ, პირამიდის შემთხვევაში 
მოცულობის გამოსათვლელად უნდა ვისარგებლოთ ფორმულით: 

V = S H1
3 f ⋅            (3)

ამოცანა 2. გამოვთვალოთ ხეოფსის პირამიდის მოცულობა. 
ამოხსნა: ხეოფსის პირამიდას წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის ფორმა აქვს. თუ მისი ფუძის 

გვერდია a, ხოლო სიმაღლე H, მაშინ მე-3 ფორმულიდან ვიღებთ: 

V = a H1
3

2 ⋅       (4)

8.4 მოცულობა

მართი პრიზმისა და წესიერი პირამიდის მოცულობის 
გამოთვლა.

a
b

c
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ხეოფსის პირამიდის ზომები: a≈230 მ, H≈147 მ,  
ჩავსვათ მე-4 ტოლობაში და კალკულატორის 

დახმარებით გამოვთვალოთ მოცულობა: 

( )21V 230 147 2592100 2600000
3

= ⋅ ⋅ = ≈ (მ3).

პასუხი: ხეოფსის პირამიდის მოცულობა დაახ ლო-

ებით 2 600 000 მ3-ის ტოლია. 

უპასუხე კითხვებს:

1. როგორ გამოთვლი მართკუთხა პარალელეპიპედის მოცულობას?

2. როგორ გამოთვლი მართი პრიზმის მოცულობას?

3. რამდენჯერ აღემატება პრიზმის მოცულობა იმავე ფუძისა და სიმაღლის მქონე 
პირამიდის მოცულობას?

სავარჯიშოები

1  გამოთვალე 4 სმ წიბოს მქონე კუბის მოცულობა.

2  კუბის ზედაპირის ფართობია 96 სმ2. გამოთვალე კუბის მოცულობა;

3  კუბის მოცულობაა 125 დმ3. გამოთვალე კუბის ზედაპი-
რის ფართობი;

4  რამდენი 3 სმ წიბოს მქონე კუბია საჭირო 9 სმ წიბოს მქონე 
კუბის ასაშენებლად?

5  გამოთვალე მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ოთა-
ხის მოცულობა, თუ მისი იატაკის ფართობია 20მ2, ხოლო ჭერის სიმაღლე – 3მ. 

6  რამდენ ტონა წყალს იტევს მართკუთხა პარა-
ლელეპიპედის ფორმის საცურაო აუზი, თუ მისი 
სიგრძეა 50 მ, სიგანე – 20 მ, ხოლო სიღრმე – 
2,5 მ. გაითვალისწინე, რომ 1 მ3 წყალი 1 ტ-ს 
იწონის. 

7  მართი პრიზმის ფუძის ფართობია 20 სმ2, გვე-
რდითი წიბოს სიგრძე – 6 სმ. გამოთვალე პრიზმის მოცულობა. 

8  მართი პრიზმის ფუძეა რომბი, რომლის დიაგონალების სიგრძეა 4 სმ და 5 სმ, 
ხოლო დიდი დიაგონალური კვეთის ფართობი 30 სმ2. გამოთვალე პრიზმის მოცუ-
ლობა. 

9  მართი პრიზმის ფუძეა ტრაპეცია, რომლის შუახაზის სიგრძე 8 სმ-ია, ხოლო ჩახა-
ზული წრის რადიუსი – 3 სმ. გამოთვალე პრიზმის მოცულობა, თუ მისი გვერდითი 
წიბო 5 სმ-ია. 

3 სმ
9 სმ
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10  წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის ფუძის გვერდი 8 სმ-ია, ხოლო დიდი დიაგონალური 
კვეთის ფართობი – 80 სმ2 . გამოთვალე პრიზმის მოცულობა. 

11  ნანამ მართი პრიზმის ფორმის სინჯარაში, რომლის ფუძის ფართობი 50 სმ2-ია, 
1 ლ წყალი ჩაასხა. რა სიმაღელეზე იქნება წყალი სინჯარაში?

12  გამოსახე ფუძის a გვერდითა და პირამიდის H სიმაღლით წესიერი: ა) სამკუთხა; 
ბ) ექვსკუთხა პირამიდის მოცულობა. 

13  გამოთვალე სამკუთხა პირამიდის მოცულობა, თუ მისი ყველა წიბო a-ს ტოლია. 

14  გამოთვალე ოთხკუთხა პირამიდის მოცულობა, თუ მისი ყველა წიბო a-ს ტოლია.

15  თინიკომ ვერცხლის სამაჯურის მოცულობის გამო-
სათვლელად ის წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის ფორმის 
წყლიან სინჯარაში მოათავსა. წყლის სიმაღლემ სინ-
ჯარაში 2მმ-ით მოიმატა. რა მოცულობის იყო სამა-
ჯური, თუ სინჯარის ფუძის გვერდის სიგრძეა 2 სმ? 

16  პირამიდის ფორმის ჭურჭელში 7 ლიტრი სითხე ასხია. სითხე ჭურჭელის სი-
მაღლეს შუამდე წვდება. რა ტევადობისაა ჭურჭელი? 

17  მე-9 კლასში ისწავლება 15 საგანი. ორშაბათობით კლასს უტარდება 6 გაკვეთილი. 
ორშაბათის გაკვეთილების ცხრილის შედგენის რამდენი ვარიანტი არსებობს? 

18  მართკუთხა სამკუთხედის კათეტებია 5 და 12. გამოთვალე მანძილი: ა) ბი-
სექტრისების გადაკვეთის წერტილიდან ჰიპოტენუზამდე; ბ) მედიანების გადაკვე-
თის წერ ტილიდან ჰიპოტენუზამდე; გ) ჩახაზული წრის ცენტრიდან შემოხაზული 
წრის ცენტრამდე.
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ჯგუფური სამუშაო

ნახაზზე მოცემულია ფუძის r რადიუსისა და h სიმაღლის მქონე ცილინდრი და მისი 
შლილი.

O 

O1 

A 

B C 

D 

2πr h h 

r 

1.  ისარგებლეთ მოცემული ნახაზით და დაამზადეთ ცილინდრი, რომლის ფუძის 
წრეწირის სიგრძე 22 სმ, ხოლო სიმაღლე 20 სმ-ია; 

2.  გამოთვალეთ დამზადებული ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობი;

3.  ჩათვალეთ, რომ  და გამოთვალეთ დამზადებული ცილინდრის სრული 
ზედაპირის ფართობი;

 ცილინდრის მოცულობა ფუძის ფართობისა და სიმაღლის ნამრავლის ტოლია.

4. დაწერეთ ნახაზზე მოცემული ცილინდრის მოცულობის გამოსათვლელი ფორ-
მულა. 

5. გამოთვალეთ დამზადებული ცილინდრის მოცულობა;

6. გამოთვალეთ იმ ცილინდრის მოცულობა, რომლის გვერდითი ზედაპირის 
შლილი a გვერდის მქონე კვადრატია.

7. გაარკვიეთ, რომელია მეტი, ცილინდრის მოცულობა თუ წესიერი ექვსკუთხა 
პრიზმის მოცულობა, თუ მათი სიმაღლე ტოლია და ცილინდრის ფუძის რადი-
უსი პრიზმის ფუძის გვერდის ტოლია. 
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