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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

რუბრიკები

შესაძლებელია თუ არა?
აბა, სცადე!

ჯგუფური სამუშაო
წყვილებში სამუშაო

კვლევითი ხასიათის დავალებები

დავალებები, რომელთაც მოსწავლეთა ჯგუფები ან 
წყვილები ასრულებენ კლასში.
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ამ თავში გაიმეორებ და გაიღრმავებ ცოდნას 
წინა წლებში განვლილ შემდეგ საკითხებზე:

 � მოქმედებები სიმრავლეებზე და მათი ვენის დიაგრამით 
გამოსახვა;

 � მიმართებები რიცხვით სიმრავლეებს შორის;

 � რიცხვითი შუალედების ჩაწერა და რიცხვით ღერძზე 
გამოსახვა;

 � ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლე და მისი 
ქვესიმრავლეები (მარტივი და შედგენილი რიცხვები, 
გამყოფები და ჯერადები);

 � მარტივ მამრავლებად დაშლა და უსჯ-სა და უსგ-ს 
გამოთვლა;

 � რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის გამოთვლა;

 � რიცხვის ჩაწერის ფორმები (წილადის, ათწილადის, 
პროცენტის სახით ჩაწერა);

 � მარტივი და რთული საპროცენტო დარიცხვა;

 � სიდიდეებს შორის პირდაპირპროპორციული და 
უკუპროპორციული დამოკიდებულება;

 � გამრავლების წესი კომბინატორიკაში;

 � გადანაცვლების, წყობისა და ჯუფთების რაოდენობათა 
გამოსათვლელი ფორმულები;

 � მთელმაჩვენებლიანი ხარისხი.

„ამ წუთისოფელში ბედი 
იმისია, ვინც ძლიერია, და 
ძლიერი მარტო მცოდნე 

კაცია“.

ილია ჭავჭავაძე

თითოეულ ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხთან დაკავშირებით, თეორიულ მასალასთან 
ერთად, მოცემულია ტიპური მაგალითებისა და ამოცანების ამოხსნა, სავარჯიშოები რო-
გორც საკლასო, ისე შინ სამუშაოდ.

პარაგრაფების ბოლოს ბევრგან შეხვდებით სხვადასხვა სახის დავალებებს, რომელთა 
წარ მატებით შესრულება პარაგრაფში მოცემული თეორიული და პრქტიკული მასალის 
სიღრმისეულ ცოდნას საჭიროებს.

ისევე, როგორც წინა კლასების შემთხვევაში, აქაც გვაქვს რუბრიკები: „აბა, სცადე!“ 
და „შესაძლებელია თუ არა?“ 

თავი 1. რიცხვები და მოქმედებები

 კომპლექსური 
დავალება: 

„რას ურჩევ ანას?“

(დავალება იხილე მომდევნო 
გვერდზე)
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კომპლექსური დავალება
„რას ურჩევ ანას?“
კომპლექსური დავალების წარდგენა

იმ საწარმოს ხელმძღვანელმა, სადაც ანა მუშაო ბის 

დაწყებას აპირებს, ანას ანაზღაურების ორი ვარიანტი 

შესთავაზა: 
საწყისი თანხა იქნება 1000 ლარი, რომელსაც 6 თვის 
განმავლობაში ყოველთვიურად:
 I.  მარტივი საპროცენტო დარიცხვით 20% მოემატება.
 II.  რთული საპროცენტო დარიცხვით 18% მოემატება.

საბოლოოდ ანას ხელფასი მეექვსე თვის ნიშნულზე  

გაჩერდება. 

შენი დავალებაა გა არკვიო: 
•  რას ეწოდება მარტივი საპროცენტო დარიცხვა; 

• რას ეწოდება  რთული საპროცენტო  დარიცხვა; 

• რა შინაარსობრივი განსხვავებაა ამ ორ დარიცხვას შორის; 

• ერთი და იმავე საწყისი თანხისა და ერთი და იმავე პროცენტის შემთხვევაში, იძლევა 

თუ არა განსხვავებას მარტივი და რთული დარიცხვა ერთჯერადი დარიცხვის დროს, 

ორჯერადი დარიცხვის დროს; 

• რამდენი ლარი იქნება ანას  ხელფასი მუშა ო ბის დაწყებიდან მეექვსე თვეს:  

ა) მარტივი პროცენტით დარიცხვის შემთხვევაში; ბ) რთული პროცენტით დარიცხვის 

შემთხვევაში;

• რა თანხას მიიღებს ანა მარტივი პრო ცენ ტით დარიცხვისას ექვსი თვის განმავ ლო-

ბაში;

• რა თანხას მიიღებს ანა რთული პროცენ ტით დარიცხვისას ექვსი თვის განმავლო ბაში.

რას ურჩევ ანას, ხელფასის რომელი ვარიანტი უნდა აირჩიოს და რატომ?

მოამზადე ნაშრომი საპრეზენტაციოდ: 
	9 ნაშრომში უპასუხე დავალებაში დასმულ კითხვებს; 

	9 ჩაწერე შენ მიერ ჩატარებული გამოთვლები; 

	9 შეადგინე ცხრილი ანას ყოველთვიური ხელფასის მიხედვით ექვსი თვის 

განმავლობაში, როგორც მარტივი, ისე რთული დარიცხვის შემთხვევისთვის; 

	9 ცხრილის მიხედვით ააგე ხაზოვანი დიაგრამა. დიაგრამის აგებისას ისარგებლე 

ექსელის საოფისე პროგრამით.
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ამოცანა. გამოვთვალოთ a სიგრძის გვერდის მქონე კვადრატის ფართობი და b სიგრძის 
წიბოს მქონე კუბის მოცულობა.

ამოხსნა: a სირძის გვერდის მქონე კვადრატის ფართობი a2-ის ტოლია, ხოლო b სიგრძის 
წიბოს მქონე კუბის მოცულობა – b3.

ამოცანის პასუხი ხარისხების სახით წარმოვადგინეთ. ესაა a2=a∙a და b3=b∙b∙b. ორივე შემ-
თხვევაში გვაქვს ხარისხი ნატურალური მაჩვენებლით.

a რიცხვის n ნატურალური ხარისხი ეწოდება a-ს ტოლი n თანამამრავლის ნამრავლს:

an � � � � �
�

a a a ... a
n Tanamamravli
� ��� ��� .

an გამოსახულებას ხარისხი, a-ს ხარისხის ფუძე, ხოლო n-ს ხარისხის მაჩვენებელი ეწოდება.
გავიხსენოთ ნატურალურმაჩვენებლიანი ხარისხის თვისებები:
•  ნამრავლი რომ ავახარისხოთ, საკმარისია ამ ხარისხში ავახარისხოთ თითოეული თანა-

მამრავლი და შედეგები გადავამრავლოთ.
(ab)n=anbn.

მაგალითად, 
2 3 = 2 3 = 8 27 = 2163 3 3�� � � � .

• ხარისხის ახარისხებისას ხარისხის მაჩვენებლები მრავლდება: 

a = an m nm� � .
მაგალითად,

2 = 2 = 2 = 642 3 2 3 6� � � .
• წილადი რომ ავახარისხოთ, საკმარისია მრიცხველი და მნიშვნელი ცალ-ცალკე ავახა-

რისხოთ. a
b

= a
b

,
n n

n

�

�
�

�

�
�

მაგალითად,
2
3

= 2
3

= 16
81

.
4 4

4
�

�
�

�

�
�

ერთნაირფუძიანი ხარისხების გამრავლებისას თანამამრავლთა ხარისხის მაჩვენებლები 
იკრიბება, ხოლო გაყოფისას გასაყოფის ხარისხის მაჩვენებელს აკლდება გამყოფის ხარისხის 
მაჩვენებელი: 

a a = a
a a = a

m n m+n

m n m n

�

��: , .a 0
.

ვინაიდან არანულოვანი რიცხვის თავის თავზე განაყოფი 1-ის ტოლია, ამიტომ 
a : a =1, a .m m ≠ 0

მეორე მხრივ, 
a : a = a = a .m m m m 0−

ამ ორი ტოლობიდან გამომდინარეობს, არანულოვანი რიცხვის 0 ხარისხის განმარტება:
a0=1, a≠0.

1.8 მთელმაჩვენებლიანი ხარისხი

•  მთელმაჩვენებლიანი ხარისხისა და მისი თვისებების 
შესახებ შეძენილი ცოდნის გამეორება/გაღრმავება;

•  მთელმაჩვენებლიანი ხარისხის შემცველი გამოსახულების 
გამარტივება და გამოთვლა
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შევნიშნოთ, რომ 00 არ განიმარტება – ამ გამოსახულებას აზრი არა აქვს.
ნებისმიერი ნატურალური n-თვის განიმარტება არანულოვანი a რიცხვის -n ხარისხიც:

a
a

n
n

� � �
1 , .a 0

მაგალითად, 

4 1
4

1
16

3
4

1
3
4

1
27
64

64
27

2
2

3

3
�

�

� �
�

�
�

�

�
� �

�

�
�

�

�
�

� �; .

დადებითმაჩვენებლიან ხარისხებზე მოქმედების ყველა წესი მართებულია უარყოფით-
მაჩვენებლიანი ხარისხებისთვისაც. მაგალითად, 

1) a a = a = a .
2) a : a = a = a .

3) a 1
a

3 7 3+7 4

7 -3 7 ( 3) 10

3
3

� �

� �

�

�

� � �
�

�
�

�

�
�

2
22

6
6� � �1

a
a .

მაგალითი. შევასრულოთ მოქმედებები: 

ა) 3a b c 2a b c ;2 2 5 4 5 3� � ��  ბ) 16a b c 5a b c ;9 2 4 7− − − − −4 1:  გ) 3a : b c b c2 -2 5 5 3� � � � �
� �2 1

.

ამოხსნა: ა) 3a b c 2a b c = 6a b c = 6a b c = 6b c
a

;2 2 5 4 5 3 2 4 2+5 5 3 2 3 2
3 2

2
� � � � � � ��  

ბ) 16a b c : 5a b c = 3 1
5

a b c = 3 1
5

a b c9 2 4 4 1 7 9 4 2 1 4 7 5 3� � � � � � � �� � � �� � � � �� � � 33;  

გ) 3a b c b c = 9a c
b

b
c

= 9a b
c

b
c

2 2 2 5 1 5 3 4
5

2

1 5

3
4

2

5

5

3� � � � � � �
�

�
�

�

�
� � � �� � �

�

== 9a b
c

= 9a b c .
4 7

8
4 7 8�

უპასუხე კითხვებს:

1. როგორ განიმარტება რიცხვის ნატურალური ხარისხი?

2. რა შემთხვევაში არა აქვს აზრი რიცხვის ნულოვან ხარისხს?

3. რის ტოლია არანულოვანი რიცხვის უარყოფითი მთელი ხარისხი?

4. როგორ ვმოქმედებთ ხარისხის ახალ ხარისხში ახარისხებისას?

სავარჯიშოები

1  ჩაწერე მთელმაჩვენებლიანი ხარისხის სახით:

1, 9, 1
81

, 243, 27, 1
3

, 81, 3, 1
729

, 1
9

, 64, 1
8

.

2  ჩაწერე გამოსახულება ხარისხის მთელი მაჩვენებლითა და 4-ის ტოლი ფუძით:

ა) 1, 4, 16,  64,  256;     ბ) 1
4

, 1
64

, 1
256

, 1
16

, 1
1024

;     გ) 2–12∙2562∙24. 
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3  ჩაწერე რიცხვითი გამოსახულება an სახით: 

ა) 3 1
243

81 32 2 3� � � � � � ;  ბ) 3 3 272 2 5� � �� � � � ;  გ) � � ��16 2 25 9;

დ) 3 2 3
2

2 6
2

� �
�

�
�

�

�
�

�

;  ე) 
1
9

8
27

16
48

81
128

: : : ;�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�  ვ) a a a : a2 4�� � � � �5 2 ;

ზ) 1
a

1
a

a2 � � � ��3
3 2

;  თ) a a a a1 2 3 2� � � ��� � � � �3 : ;  ი) 
a a

a a

2 2

2

�
� �10 .  

4  ჩაწერე:
ა) a4 ხარისხის სახით, რომლის ფუძეა a2;

ბ) a6∙a5:a2 ხარისხის სახით, რომლის ფუძეა a3;
გ) (a2)3∙(a3)2 ხარისხის სახით, რომლის ფუძეა a6.

5  აახარისხე:
ა) (–1)2; ბ) (–1)3; გ) (–1)–3; დ) (–1)–2; ე) (–1)–3;
ვ) 2–1; ზ) (–2)–2; თ) (–2)–0; ი) 2–2; კ) (–2)–2;
ლ) 3–2; მ) (–3)–2; ნ) (–3)0; ო) 3–3;  პ) (–3)–3.

6  გამოთვალე:

4
4

5
5

3
3

3

6

7

5

6

5; ; ;
  

0 25 11
4

4
3

2
3

1
3 2 3

, ; ; ; .� � �

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
� �

�

�
�

�

�
�

�
� �

 

7  გამოთვალე: 

ა)
7 5

5 49

6 4

6 3
⋅
⋅

;  ბ) 3 9 1� � ;  გ) �� � � � �� �3 3 32 3 0 ;  დ)
�� �� � � �� �
�� � � �� �

�2 4

2 2

3 2 2

3 2 ;

ე) 

4
3

3
4

4
3

2 3

3

�

�
�

�

�
� �

�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�

�
;  ვ) 0 2 1

2
104

3
3, ;�

�
��

�

�
�

�

�
� �  ზ) 

4 9 6
8 3 6

6 6 3 4

4 12 11

� � � �
� �

.   

8  გამოთვალე გამოსახულების მნიშვნელობა:

ა) 
1
9

272⋅ ,  ბ) 2 153 2
� � �, ;  გ) 3 1

3
1
81

3
2

�
�

�
�

�

�
� �
�

;

დ) 3 3
9

2 3 2

3

�� �
;  ე) 2 23 2

2
2
3

�
�

� � �

�
�

�

�
� ;  ვ) 2 32

3
4
9

� � �

�
�

�

�
� ;

ზ) 25 25
2

2
3 1

� �

�
�

�

�
� � � �
�

� �
; თ) 3

4
2
3

2 1

�
�

�
�

�

�
�

�

�
�
�

�

�
�
�

� �

;  ი)
2

3 6 0 5

4
2 2

4 5 4
0

3
4

1
4

1
8

� �
�
�

�
�
� � �

�
�

�
�
�

� � � �
�
�

�
�
�

�

�

� �,

  

9  გარდაქმენი მოცემული თითოეული გამოსახულება ისე, რომ არ შეიცავდეს 
 უარყოფით ხარისხის მაჩვენებელს:

ა) 
5 xy

2 ab
;

1

3 1

−

− −
 ბ)

5a a b
b x y

;
4

2 2

�� �
�� �

�

� �  გ)
a +b
a b

1 1

1 1

− −

− −−
;  დ)

a +b
a b

2 2

2 2

− −

− −−
.
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10  გამოთვალე გამოსახულების მნიშვნელობა:

ა) 3 2 2 4 21
2

1
2

0
3 2 2

� �

�
�

�

�
� � � � � �� ��

�
�

�

�
�

� : ;  ბ) 
1
3

6
7

1
2

2
1 0 2

�

�
�

�

�
� � �

�

�
�

�

�
� �

�

�
�

�

�
�

�

: ; 

გ) �� ��
��

�
��
� �

�
�

�

�
�

�

�
�
�

�

�
�
�
� � � �

�

0 1 2 22 0 1 2

2 3 61
7

1
49

, : ;  დ) 
1

1 1
1 2

1

1 1
1 21 1�

�

�
�

�� �

.

11  ჩაწერე გამოსახულება an-ის სახით, სადაც a R, n Z :∈ ∈  

ა) 2 4 16 1
2

2
2

3� � �
�

�
�

�

�
� �
�

;  ბ) �� � �
�

�
�

�

�
�32 1

243
5 ;  გ) 2 3 4

9
2 72 2

2
0

� �
�

�
�

�

�
� � �� � ;

დ) 4 2 2 1
16

5 3�� � �
�

�
�

�

�
�: ;  ე) 

2 4 2
2 2

2 2 4

3 4

� � � �
�

� �

;  ვ) 

1
2

2 8

2 16
2

3
2

3 2
2 3

�

�
�

�

�
� �

�� � �
� � �

�

.    

12  გაამარტივე გამოსახულება:

 ა) 
x xy

x y

2 3 2

2 2

� � � � �
;  ბ) x y x

2y
1 2� �

�

� � �
�

�
�

�

�
�

2
2 2

;  

 გ) a +b
a +b

a +b
ab

-2 -2

-1 -1

2 2

�
�

�
�

�

�
�

�1

; დ) x + y
x + y

x - y
x y-1

� � � �
�� � �

2

1

2

1 1: .

13  რომელია მეტი:
ა) 65 თუ 25·36?    ბ) 2–3 თუ  3–2?     გ)  1112 თუ 1006?       დ) 2–5 თუ  5–2?

14  გაიზრდება თუ შემცირდება 125a2b–4 ნამრავლის მნიშვნელობა და რამდენჯერ, 
თუ a-ს  და b-ს გავაორმაგებთ? 

15  შეადარე: 
ა) 157 და 38·56; ბ) 2113 და  312·714; გ)  10–100 და 100–10; დ) 0,2–5 და  0,2–6.

16  დაამტკიცე, რომ 
ა) 515+516 უნაშთოდ იყოფა 30-ზე;    ბ) 712–711 უნაშთოდ იყოფა 42-ზე.

17  გამოთვალე: 

ა) 
7 6 5

12 9 8
9 9 2 9
3 2 3 3

− + ⋅
− ⋅ −

;          ბ) 
5 3

6 5 4
16 4 16

8 8 7 8
+ ⋅

+ − ⋅
; 

18  იპოვე n, თუ:
ა) 3 3 3 32 4 7� � � �n ;     ბ) 2 2 4 2 9 21 5� � � � � �n n .

19  იპოვე ყველა ნატურალური  n , რომელიც აკმაყოფილებს  პირობას:
ა) 9 3 81< <n ;     ბ) 1< 6 216;n ≤     გ) 0 5 25.n≤ ≤  
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დამატებითი სავარჯიშოები

1  მოცემულია ორი სიმრავლე: A=(–2; 4) და B=[–3; 2]. ჩაწერე AUB 
და A B სიმრავლეები შუალედის სახით და დაიტანე რიცხვით 
წრფეზე.

2  ისარგებლე ცხრილში მოცემული რიცხვებით და შეადგინე უდი-
დესი წილადი, რომლის მრიცხველი მარცხენა სვეტიდან შეირჩევა, 
ხოლო მნიშვნე ლი – მარჯვენა სვეტიდან.

3  ფიცარს ჩამოაჭრეს ნაჭერი. დარჩენილი ფიცრის სიგრძე 5 მეტრი აღმოჩნდა. 
რამდენი მეტრი იქნებოდა დარჩენილი ფიცრის სიგრძე, თუ მას 0,6 მეტრით მეტი 
სიგრძის ნაჭერს ჩამოაჭრიდნენ?

4  შეარჩიე ცხრილის მარცხენა სვეტიდან საკლები, მარჯვენა 
სვეტიდან მაკლები ისე, რომ სხვაობა უდიდესი იყოს. გამოთ-
ვალე სხვაობის მნიშვნელობა.

5  გამოთვალე:

 ა) 6 4

5

1

7

70

93
4��

�
�

�
�
� � ; ბ) 1 + 3 : 12 0,141 3

72
�
�
�

�
�
� � ; 

 გ) 2 +1 : 12
3

5
6

1
2

�
�
�

�
�
� ; დ) 1 + 2 : 4 22

3
4
9

26
27

2
9

�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�� ; 

 ე)14 : 22
5

3
10

2
3

2
9

� �
�
�
�

�
�
� ; ვ) 

2,1 0,3 + 3,7 0,1
3,5 0,4 4,8 0,5

� �
� � �

 ზ) 1,1 ,4 + 3,8 ,2
1,5 1,8 0,5 0,6

� �

� ��
2 1 ; თ)

5,5 1,4 0,7 12,3
0,9 6 + 0,37 10
� �

� �

�
;

 ი) 
3 9 : 3

2

46 3 3

2 816
� � �

�

� �

�
;  კ) 

1
2

2 8

3 2
2

3
2

2 4

2 3

�

�
�

�

�
� �

�� � �
� � �

�
�

�

:
.  

6  საქართველოს ფართობი 69700 
კვადრატული კილომეტრია. მისი 
ტერი ტორიის 54% მთებს უკავია. 
რამდენი კვადრატული კილომეტრი 
უკავია მთებს?

7  ტორფი შეიცავს თავისი წონის 2,4% 
აზოტს. რამდენი კილოგრამი აზოტი 
შეი ტანეს ნიადაგში 8 ტონა ტორფის 
შეტანით?

8  თაფლი ქილით 25%-ით მეტს იწონის, ვიდრე ქილის გარეშე. რამდენი პროცენტით 
ნაკლებს იწონის თაფლი ქილის გარეშე ვიდრე ქილით?

2 0
7 5
14 23
25 15
10 3
0 37

3
8

1 2
3

1
5

2 11
12

0,6 3,45
2,6 1,7

1,125 4,9
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9  სამკერვალო ფაბრიკაში მიიტანეს 200 მეტრი 

ქსოვილი. ქსოვილის 3
5

 ნაწილისაგან შეკერეს ქა-

ლის 40 ერთნაირი ლაბადა, დანარჩენით კი ბა-

ვშვის ამდენივე ერთნაირი ქურთუკი. რამდენი 
მეტრით მეტი ქსოვილი დაიხარჯა ქალის ერთ 
ლაბადაზე, ბავშვის ქურთუკთან შედარებით? 

10  მეწარმის შემოსავალი თებერვალში იანვართან შედარებით 50%-ით შემცირდა, ხოლო 
მარტში თებერვალთან შედარებით 50%-ით გაიზარდა. გაიზარდა თუ შემცირდა 
მეწარ მის შემოსავალი მარტში, იანვართან შედარებით? რამდენი პროცენტით?

11  რამდენი დოლარია ერთი ევრო, თუ ერთი დოლარი უტოლდება 2,85 ლარს, ხოლო 
ერთი ევრო 3,42 ლარს?

12  კლასში მოსწავლეთა 2
5

 გოგონაა. ვაჟების 
1
3

 ცეკვის წრეშია გაერთიანე ბუ ლი, 

ხოლო დანარჩენი 8 – ფეხბურთის სექციაში. რამდენი მოსწავლეა ამ კლას ში სულ?

13  შენადნობი, რომლის მასა 30 გრამის ტოლია, ოქროს, ვერცხ ლისა და ბრინჯაოს-

გან შედგება. ოქროსა და ვერცხლის წილი შენადნობის მთლიან მასაში 
3
5 -ის ტო-

ლია, ამასთან ვერცხლის მასა 2-ჯერ მეტია ოქროს მასაზე. თითოეული მეტალის 
რამდენი გრამია შენადნობში?

14  მას შემდეგ, რაც ხსნარიდან 2 ლიტრი წყალი ააორთქლეს, ხსნარის კონცენტრაცია 
80%-დან 90%-მდე გაიზარდა. რამდენი ლიტრი იყო ხსნარი წყლის აორთქლე ბა მდე?

15  ლანამ თავისი ხელფასის 
2

15
 ნაწილით მეგობრისთვის საჩუქარი შეიძინა. იმ თან-

ხის ნახევრით, რაც საჩუქარი ღირდა, კომუნალური გადასახადი გადაი ხა და. 

დარჩენი ლი თანხის 2
3

 ბანკში შეიტანა, ხოლო დანარჩენი 800 ლარი სახარჯოდ 

დაი ტოვა. რამდენი ლარია ლანას ხელფასი?
16  სამუშაო 4 კაციან ბრიგადას 6 დღეში უნდა შეესრულებეინათ. 3 დღის მუშა ო ბის 

შემდეგ ბრიგადას რამოდენიმე წევრი შეემატა, რის გამოც დარჩე ნი ლი სამუშაო 
ვადაზე 1 დღით ადრე დამთავრდა. რამდენი წევრი შეემატა ბრიგადას? 

17  10 საათის მუშაობის შემდეგ ტრაქტორს მართკუთხედის ფორმის ნაკვეთიდან მო-
სახნავი დარჩა 4-ჯერ ნაკლები სიგრძისა და 1,5-ჯერ ნაკლები სიგანის ნაკვეთი. 
რა დროში დაა მთავ რებს ტრაქტორი ნაკვეთის მოხვნას?

18  პურის ფასი საცხობმა 20%-ით გაზარდა, 
რის შედეგად რეალიზებული პუ  რი საგან შე-
მოსული თანხა 11%-ით გაიზარდა. რამდენი 
პროცენტით ნაკლები პურია რეალიზებული 
ფასის გაზრდის შემდეგ?
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ტესტი თვითშემოწმებისათვის

1. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია (11;19] შუალედში მოთავსებული მა-
რტივი რიცხვების სიმრავლე?
ა) { }11, 13, 17, 19 ;  ბ)  { }13, 17, 19 ;  
გ){ }13, 15, 17, 19 ;  დ) { }11, 13, 17 .

2. { }A = 2, 5, 7, 8, 9  და B = 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12� �სიმრავლეთა თანაკვეთაა:

ა)  }{1,3,7,8,9 ; ბ) { }2,5,6,7,10 ; 

გ) { }1,2,3,5,6,7,8,9,10,12 ; დ){ }7,8,9 .

3. A = 2, 3, 5, 7, 9� �  და B = 1, 3, 5, 7, 9� �სიმრავლეთა გაერთიანებაა:

ა) {3,5,7,9};    ბ) {1,2,3,5,7,9,9}; გ) {1,2,3,5,7,9}; დ) {1,9}.

4. თუ A=[0; 3) და B=(1; 7], , მაშინ AUB სიმრავლეა: 

ა) [0; 7];  ბ) [0; 1]; გ) (0; 7);  დ) (1; 3).

5. თუ A=[0; 3) და B=(1; 7], მაშინ A B სიმრავლეა: 

ა) (0; 1);  ბ) [0; 1]; გ) (0; 7);  დ) (1; 3).

6. თუ A=[0; 3) და B=(1; 7], მაშინ A\B სიმრავლეა: 

ა) (0; 1);  ბ) [0; 1]; გ) (0; 7);  დ) (1; 3).

7. თუ A=(–∞; 0) და B=(–1; +∞), მაშინ AUB სიმრავლეა: 

ა) (–1; 0];  ბ) (–∞; –1]; გ) (–∞; +∞); დ) (–1;0).

8. თუ A=(–∞; 0) და B=(–1; +∞), მაშინ A B სიმრავლეა: 

ა) (–1; 0];  ბ) (–∞; –1]; გ) (–∞; +∞); დ) (–1;0).

9. თუ A=(–∞; 0) და B=(–1; +∞), მაშინ A\B სიმრავლეა:  

ა) (–1; 0];  ბ) (–∞; –1]; გ) (–∞; +∞); დ) (–1;0).

10. მოცემული რიცხვებიდან რომელს აქვს სამი გამყოფი?

ა) 3; ბ) 6; გ) 9; დ) 10. 

11. რა რიცხვზე იყოფა  46815 უნაშთოდ:
ა) 12-ზე; ბ) 15-ზე; გ) 9-ზე; დ) 27-ზე.

12.  მოცემულთაგან შეარჩიე 2403-ის გამყოფები.
ა) 3 და 4; ბ)  3 და 9; გ) 9 და 6; დ) 2 და 3.

13. ჩაწერე ათწილადის სახით 
3
8

.
ა) 0,38; ბ) 3,8; გ) 0,075; დ) 0,375.

14. გამოთვალე უსგ (72; 108). 
ა) 216; ბ) 9; გ) 18; დ) 36.
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15. გამოთვალე უსჯ (72; 108). 

ა) 216; ბ) 18; გ) 180; დ) 36.

16. გამოთვალე  
5

36
1

16
−  სხვაობა. 

ა) 
2

728
;  ბ) 

11
144 ; გ)

7
288

; დ) −
2

12
.

17. გამოთვალე  
5

36
1

16
+  ჯამი. 

 ა) 29
144

;  ბ) 
19

144 ; გ)
7

288 ; დ) 7
72

.

18. გამოთვალე 11
3

0 6− ,    სხვაობა. 

ა) 
4

15
;  ბ) 0 7, ; გ)

11
15 ; დ) 

2
3

.

19. გამოთვალე 3 9 0 4 0 1 2 7, , : , ,�� � �  გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) – 2,7; ბ) 0,27; გ) –0,27; დ) 2,7.     

20. გამოთვალე: 11
4

: 0,45 9
25

6,5⋅   .  
ა) –5,5;   ბ) –7,5; გ) 2,5 დ) 7,5.

21. იპოვე 0,6 : 1,5 = 4 : x  პროპორციის უცნობი წევრი

ა) 60; ბ) 0,1; გ) 
8

15
;       დ) 10. 

22. კლასში 25 მოსწავლეა. მოსწავლეთა 40% გოგონაა. რამდენი ვაჟია კლასში?
ა) 16; ბ) 12; გ) 15; დ) 10.

23. ლადომ პერანგი 30%-იანი ფასდაკლებით შეიძინა. პერანგში მან 49 ლარი გა-
დაიხადა. რა ღირდა პერანგი ფასდაკლებამდე?

ა) 60 ლარი; ბ) 55 ლარი; გ) 70 ლარი დ) 80 ლარი.

24. გამოთვალე: 
7 49
9 3

5 2

7 15
�
�

�

�
.

ა) 12; ბ) 21; გ) 63  დ) 35.

25. გამოთვალე: 3
5

0 6 19
33

5
3

0
�

�
�

�

�
� �

�

�
�

�

�
�

�, : .

ა) 0,3;     ბ) 0,36; გ) 0,19 დ) 0,33.
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ამ თავში ისწავლი:
 � გამონათქვამს და მის უარყოფას;

 � გამონათქვამების ჯამისა და ნამრავლის ჭეშმარიტების 
ცხრილებს;

 � პირობითი გამონათქვამისა და ტოლფასობის 
სტრუქტურას და მათი ჭეშმარიტების ცხრილებს;

 � მოცემული გამონათქვამის შებრუნებული და ტოლფასი 
გამონათქვამების აგების წესებს;

 � ურთიერთშებრუნებული და ტოლფასი თეორემების 
წესებს;

 � საწინააღმდეგოს დაშვებით დამტკიცების მეთოდს;

 � ცნებებს შორის მიმართებებს;

 � სხვადასხვა სახის ალგორითმის შედგენას.

თავის შესწავლის შემდეგ შეძლებ:
 � გამონათქვამის ამოცნობას;

 � გამონათქვამის უარყოფის კონსტრუირებას;

 � ჭეშმარიტების ცხრილის გამოყენებას შედგენილი 
გამონათქვამების (გამონათქვამთა ჯამისა და 
ნამრავლის, პირობითი გამონათქვამისა და 
ტოლფასობის) ჭეშმარიტება-მცდარობის დასადგენად; 

 � მოცემული თეორემის შებრუნებულისა და ტოლფასის 
ჩამოყალიბებას;

 � საწინააღმდეგოს დაშვების მეთოდის თეორემის 
დასამტკიცებლად გამოყენებას;

 � ლოგიკის წესების ამოცანების ამოსახსნელად 
გამოყენებას;

 � ალგორითმის ბლოკ-სქემით წარმოდგენას.

რაფაელი: „ათენის სკოლა“. 
ფრაგმენტი – პლატონი და 

არისტოტელე კამათის დროს.

აბა, სცადე!

მოცემული ხუთი ფურცლიდან თითოეულს ერთ მხარეს აწერია ასო, მეორე მხარეს – რიცხვი.

რომელი ორი ფურცლის გადაბრუნებაა საკმარისი, რათა დავრწმუნდეთ შემდეგი 
გამონათქვამის ჭეშმარიტებაში?

„თუ ფურცლის ერთ მხარეს წერია ხმოვანი ასო, მაშინ მეორე მხარეს წერია კენტი რიცხვი“.

თავი 2. ლოგიკის ელემენტები 

 1  2  3  4  5 

 გ  ო  8  7  ჰ 

 კომპლექსური 
დავალება:

„კონსტრუქციის აგება 
მოცემული წანამძღვრების 

მიხედვით“
(დავალება იხილე მომდევნო 

გვერდზე)
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კომპლექსური დავალება
„კონსტრუქციის აგება მოცემული წანამძღვრების მიხედვით“
კომპლექსური დავალების წარდგენა

  გვაქვს ხუთი ფურცელი. თითოეულს ერთ მხარეს აწერია 
ციფრები: 1, 2, 3, 4, 5, ხოლო მეორე მხარეს ქართული 
ანბანის ასოები. მოცემულია სამი გამონათქვამი: 

A:  თუ ფურცლის ერთ მხარეს წერია მარტივი რიცხვი, 
მაშინ მეორე მხარეს წერია ხმოვანი ასო;

B:  თუ ფურცლის ერთ მხარეს წერია შედგენილი რიცხვი, 
მაშინ მეორე მხარეს წერია თანხმოვანი ასო;

C: ხმოვნების უკან მდგომი ციფრების ჯამი 5-ის ჯერადია. 

შენი დავალება: 
ქვემოთ მოცემული ა), ბ) და გ) პირობებიდან 
თითოეულისათვის გამოჭერი ხუთი ფურცელი, დააწერე 
ერთ მხარეს ციფრები: 1, 2, 3, 4, 5, ხოლო მეორე მხარეს 
ქართული ანბანის ასოები ისე, რომ შესრულდეს მოცემული პირობა.

ა) A·B·C ნამრავლი ჭეშმარიტი გამონათქვამია;

ბ) A B C⋅ ⋅  ნამრავლი ჭეშმარიტი გამონათქვამია;

გ) (A+B+C)⇒(A·B+A·C+B·C) პირობითი გამონათქვამი მცდარია. 

დავალებაზე მუშაობის პროცესში უპასუხე კითხვებს:
• რა არის გამონათქვამი?
• მოცემულ A გამონათქვამში რომელია პირობა და რომელი დასკვნა?
• როგორ ჩაიწერება პირობითი გამონათქვამის სახით C გამონათქვამი?
• რა შემთხვევაშია ჭეშმარიტი პირობითი გამონათქვამი?
• რა შემთხვევაშია ჭეშმარიტი გამონათქვამთა ჯამი? ნამრავლი?
• რას ეწოდება მოცემული გამონათქვამის უარყოფა?
• რა შემთხვევაშია მცდარი პირობითი გამონათქვამი?
• თუ შენ მიერ შედგენილი ფურცლების ხუთეული აკმაყოფილებს გ) 

პირობას, მაშინ ჭეშმარიტი იქნება თუ მცდარი გ)-ში მოცემული პირობითი 
გამონათქვამის შებრუნებული გამონათქვამი? რატომ? 

• შესაძლებელია თუ არა ისეთი ხუთეულის შედგენა, რომლისთვისაც 
შესრულდება მოცემული სამი  პირობიდან ორი პირობა მაინც? რატომ? 

საპრეზენტაციოდ მომზადება. 
გააფორმე ნაშრომი, დაურთე შედგენილი ხუთეულები (ჩააკარი ნაშრომში ისე, რომ 

იკითხებოდეს ფურცლების ორივე მხარე ან წარმოადგინე ნახაზის სახით); თითოეული 
შედგენილი ხუთეულისათვის დაასაბუთე, რომ სრულდება შესაბამისი პირობა; 
წერილობით გაეცი პასუხი დასმულ კითხვებს და წარუდგინე ნაშრომი კლასს. 

 

ogiust rodeni 
`moazrovne~ 
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ამოცანა 1. მასწავლებელმა მოსწავლეებს დაავალა, პი-
რობითი გამონათქვამის სახით ჩაეწერათ თეორემა:

„ყოველი ტოლგვერდა სამკუთხედი ტოლფერდაა“.
გიამ ჩაწერა: „თუ სამკუთხედი ტოლგვერდაა, მაშინ 

სამ კუთხედი ტოლფერდაა“.
ნიამ ჩაწერა: „თუ სამკუთხედი არაა ტოლფერდა, მაშინ 

სამკუთხედი არაა ტოლგვერდა“.
მასწავლებელმა ორივე ჩანაწერი მოიწონა. გავარ-

კვიოთ, რატომ?
ამოხსნა: შემოვიღოთ აღნიშვნები: A ასოთი აღვნიშნოთ გამონათქვამი – „სამკუთხედი 

ტოლგვერდაა“, ხოლო B ასოთი – გამონათქვამი „სამკუთხედი ტოლფერდაა“. მაშინ გიას შედ-
გენილი თეორემა შეგვიძლია ჩავწეროთ A⇒B პირობითი გამონათქვამის სახით, ხოლო ნიას 
შედგენილი თეორემა B A⇒  სახით. 

შევადგინოთ ამ ორი გამონათქვამის ჭეშმარიტების ცხრილები:

A B A⇒B B A⇒  
ჭეშმარიტი ჭეშმარიტი ჭეშმარიტი ჭეშმარიტი
ჭეშმარიტი მცდარი მცდარი მცდარი
მცდარი ჭშმარიტი ჭეშმარიტი ჭეშმარიტი
მცდარი მცდარი ჭეშმარიტი ჭეშმარიტი

როგორც ამ ცხრილიდან ჩანს, A⇒B და B A⇒  გამონათქვამებს ერთნაირი ჭემარიტე-
ბის ცხრილი აქვთ, ანუ ისინი ტოლფასი გამონათქვამებია. ეს ორივე გამონათქვამი ერთი და 
იმავე შინაარსისაა. ეს კი ნიშნავს, რომ სამკუთხედის ტოლგვერდობიდან მისი ტოლფერდობა 
გამომდინარეობს. ამ მსჯელობიდან ვასკვნით, რომ მასწავლებელმა გია და ნია დამსახურე-
ბულად შეაქო.

იმავე საკითხის გარკვევა შეგვეძლო სიმრავლური ჩართვების გამოყენებით. ამისათვის, 
ამჯერად, A ასოთი აღვნიშნოთ ტოლგვერდა სამკუთხედების სიმრავლე, ხოლო B ასოთი - 
ტოლფერდა სამკუთხედების სიმრავლე. მაშინ თეორემა „ყოველი ტოლგვერდა სამკუთხედი 
ტოფერდაა“ ნიშნავს, რომ თუ სამკუთხედი A სიმრავლეს ეკუთვნის (ანუ ტოლგვერდაა), მა-
შინ ეს სამკუთხედი B სიმრავლესაც ეკუთვნის (ანუ ტოლფერდაა). სხვანაირად, A სიმრა-
ვლე B სიმრავლის ქვესიმრავლეა, A⊂B. აქედან კი გამომდინა-
რეობს, რომ თუ სამკუთხედი B სიმრავლეს არ ეკუთვნის (ანუ 
არაა ტოლფერდა), მაშინ ის არც A სიმრავლეს ეკუთვნის (ანუ 
არაა ტოლგვერდა).

თუ A და B სიმრავლეებს პირობითად წრეებით გამოვსა-
ხავთ, მაშინ A⊂B დამოკიდებულება, ანუ განხილული თეორემა 
შეგვიძლია ვენის დიაგრამით წარმოვადგინოთ. 

როგორც დავრწმუნდით, „თუ A, მაშინ B“ და „თუ არა B, მაშინ 

2.7 თეორემის დამტკიცება საწინააღმდეგოს დაშვებით

1. თეორემის ტოლფასი სახით ჩამოყალიბება;
2. თეორემის დამტკიცება საწინააღმდეგოს დაშვებით.

 
tolferda 

 

tolgverda 
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არა A“ სახის თეორემები ერთი და იმავე თეორემის განსხვავებული ფორმულირებებია. ამ ფაქ-
ტზე დაყრდნობით შეგვიძლია „თუ A, მაშინ B“ სახის თეორემის მართებულობის დასად გენად, 
დავამტკიცოთ „ თუ არა B, მაშინ არა A“ სახით ჩამოყალიბებული იგივე თეორემა. 

დამტკიცების ამ მეთოდს საწინააღმდეგოს დაშვებით დამტკიცებას უწოდებენ. მოვიყვა-
ნოთ თეორემის საწინააღმდეგოს დაშვებით დამტკიცების ერთი მაგალითი.

ამოცანა 2. დავამტკიცოთ თეორემა „ თუ ორი წრფიდან თითოეული მესამე წრფის პარა-
ლელურია, მაშინ ისინი ერთმანეთის პარალელურია“.

დამტკიცება: აღვნიშნოთ წრფეები a, b და c ასოებით. თეორემა მოკლედ შეგვიძლია ასე 
ჩავწეროთ: „თუ a||c და b||c, მაშინ a||b“. 

დავუშვათ, a წრფე არაა პარალელური b წრფის (ანუ ჭეშმარიტია თეორემის დასკვნის სა-
წინააღმდეგო გამონათქვამი). მაშინ ეს წრფეები რაიმე M წერტილში გადაიკვეთება, მაგრამ 
M წერტილზე შეუძლებელია c წრფისადმი ორი პარალელური წრფის გავლება (ეს დებულება 
პლანიმეტრიაში დაუმტკიცებლადაა მართებულად მიჩნეული. ასეთ დებულებებს აქსიომებს 
უწოდებენ). ე.ი. a და b წრფეებიდან ერთი მაინც არაა c წრფის პარალელური, ანუ „a||c და 
b||c“ გამონათქვამი მცდარია, რაც ნიშნავს, რომ ჭეშმარიტია თეორემის პირობის საწინააღ-
მდეგო გამონათქვამი. 

მაშასადამე, a||b. თეორემა დამტკიცებულია.
შევნიშნოთ, რომ B A⇒  სახით გამონათქვამი A⇒B გამონათქვამის შებრუნებული 

საპირისპირო გამონათქვამია.

სავარჯიშოები

1  ჩამოაყალიბე A⇒B სახით მოცემული თეორემა B A⇒  სახით:
ა) „თუ სამკუთხედი ტოლფერდაა, მაშინ სამკუთხედის ორი კუთხე ტოლია“;
ბ) „თუ პარალელოგრამის დიაგონალები ტოლია, მაშინ პარალელოგრამი მართ-
კუთხედია“;
გ) „თუ m და n რიცხვები 11-ის ჯერადია, მაშინ m+n ჯამი 11-ის ჯერადია“;
დ) „თუ m2+n2=0, მაშინ m=0 და n=0“.

2  მოცემულია თეორემა: „მართკუთხედის დიაგონალები ტოლია“. გაარკვიე შემდეგი 
წინადადებებიდან რომელია მოცემული თეორემის ტოლფასი:
ა) „რომბის დიაგონალები ტოლია“.
ბ) „თუ ოთხკუთხედში დიაგონალები ტოლია, მაშინ ეს ოთკუთხედი მართკუთ-
ხედია“.

უპასუხე კითხვებს:

1. რატომ შეაქო მასწავლებელმა ორივე მოსწავლე?

2. რა გამოვიყენეთ A⇒B და B A⇒  – პირობითი გამონათქვამების ტოლფასობის 
დასადგენად?

3. რა ფაქტს ეყრდნობა თეორემის დამტკიცება საწინააღმდეგოს დაშვებით?

4. როგორ დებულებას ეწოდება აქსიომა?

5. როგორ უნდა შედგეს მოცემული თეორემის შებრუნებულის საპირისპირო თეორემა?
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გ) „არსებობს ტოლი დიაგონალების მქონე სამკუთხედი“.
დ) „თუ ოთხკუთხედში დიაგონალები ტოლი არაა, მაშინ ეს ოთხკუთხედი არაა 
მართკუთხედი“.

3  ჩამოაყალიბე მოცემული თეორემა ორი ტოლფასი პირობითი გამონათქვამის სახით:
ა) „ყველა რომბი პარალელოგრამია“.
ბ) „ყველა კვადრატი მართკუთხედია“.
გ) „ტოლ კუთხეებს ტოლი გრადუსული ზომები აქვთ“.
დ) „სიმეტრიული ფიგურები ტოლია“.
ე) „მართკუთხედი ღერძულად სიმეტრიული ფიგურაა“.
ვ) „ ტოლი ფართობების მქონე კვადრატები ტოლია“.
ზ) „ტოლ ფიგურებს ტოლი ფართობები აქვთ“.

4  ვენის დიაგრამის საშუალებით გამოსახე მოცემული თეორემის შინაარსი:
ა) „ყველა ნატურალური რიცხვი მთელი რიცხვია“.
ბ) „ყველა მართკუთხედი პარალელოგრამია“.
გ) „თუ რიცხი 6-ის ჯერადია, მაშინ ეს რიცხვი 3-ის ჯერადია“.
დ) „5-ის ჯერადი რიცხვების სიმრავლის თანაკვეთა 7-ის ჯერადი რიცხვების 
სიმრავლესთან 35-ის ჯერადი რიცხვების სიმრავლეა“.

5  საწინააღმდეგოს დაშვებით დაამტკიცე თეორემა: ა) „ტოლი ფართობების მქონე 
კვადრატები ტოლია“; ბ) A და B გამონათქვამებისთვის (A⇒B)+(B⇒A) ჭეშმარიტი 
გამონათქვამია.

6  მოცემულია თეორემა: „თუ ნატურალური რიცხვი 2-ზე მეტია და ლუწი, მაშინ ეს 
რიცხვი შედგენილია“.

ქვემოთ მოცემული გამონათქვამებიდან რომელია მოცემული თეორემის 
შებრუნებულის საპირისპირო თეორემა?
ა) „თუ ნატურალური რიცხვი არაა შედგენილი, მაშინ ეს რიცხვი არაა ლუწი“;
ბ) „თუ ნატურალური რიცხვი არაა შედგენილი, მაშინ ეს რიცხვი კენტია და 
ორის ტოლი“;
გ) „თუ ნატურალური რიცხვი არაა შედგენილი, მაშინ ეს რიცხვი კენტია ან 
ორის ტოლი“;
დ) „თუ ნატურალური რიცხვი შედგენილია, მაშინ ეს რიცხვი ლუწია“.

7  საწინააღმდეგოს დაშვებით დაამტკიცე თეორემა:
ა) „ორი განსხვავებული წრფე არა უმეტეს ერთ წერტილში შეიძლება გადაიკვეთოს“;
ბ) „კენტი ნატურალური რიცხვების ნამრავლი კენტი რიცხვია“;
გ) „მარტივ რიცხვთა სიმრავლე უსასრულოა“;
დ) „ 2  ირაციონალური რიცხვია“.

8  გაარკვიე A⇒B	გამონათქვამის უარყოფაა, ტოლფასია თუ შებრუნებულის ტოლ-

ფასი A B⇒  გამონათქვამი. შეადგინე და შეადარე მათი ჭეშმარიტების ცხრილები. 
მოიყვანე ასეთი გამონათქვამების მაგალითები.
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წინა პარაგრაფში განვიხილეთ ორ ცნებას შორის დამოკიდებულების მაგალითი. ეს ცნე-
ბები იყო „ტოლგვერდა სამკუთხედი“ და „ტოლფერდა სამკუთხედი“. აღვნიშნეთ, რომ ამ ორ 
ცნებას შორის მიმართება როგორც სიტყვიერად (გამონათქვამის სახით), ისე სიმრავლური 
სიმბოლოებით და გრაფიკულად (ვენის დიაგრამის სახით) შეგვიძლია წარმოვადგინოთ. 

 მოვიყვანოთ ანალოგიური მიმართების მქონე სხვა ცნებათა მაგალითები და ეს მიმართე-
ბები აღვწეროთ სიტყვიერად, სიმრავლური სიმბოლოებით და გრაფიკულად.

1. ყოველი ნატურალური რიცხვი მთელი რიცხვია; 
N⊂Z, სადაც N ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეა, ხოლო Z – 

მთელ რიცხვთა სიმრავლე. N Z

2. ყოველი მართკუთხედი პარალელოგრამია;
M⊂P, სადაც M მართკუთხედების, ხოლო P პარალელოგრამე-

ბის სიმრავლეა. M

P

3. ყოველი კვადრატი რომბია; 
K⊂R, სადაც K კვადრატების, ხოლო R რომბების სიმრავლეა;

R

K

ცნებებს შორის განხილულ მიმართებას კერძო-ზოგადი მიმართება ეწოდება. ვამბობთ, 
რომ:

•	 „მთელი რიცხვი“ ზოგადი ცნებაა, „ნატურალური რიცხვი“ – მისი კერძო შემთხვევა.
•	 	„პარალელოგრამი“ ზოგადი ცნებაა , ხოლო „მართკუთხედი“ – მისი კერძო შემთხვევა 

და ა.შ.
მეორე მხრივ, თუ მაგალითად, მთელი რიცხვის ცნებას რაციონალური რიცხვის ცნება-

სთან მიმართებაში განვიხილავთ, მაშინ აღმოჩნდება, რომ „რაციონალური რიცხვი“ ზოგადი, 
ხოლო „მთელი რიცხვი“ კერძო ცნებაა (ახსენი, რატომ). ანალოგიურად, თუ პარალელოგ-
რამის ცნებას ოთხკუთხედის ცნებასთან მიმართებაში განვიხილავთ, მაშინ „ოთხკუთხედი“ 
იქნება ზოგადი, ხოლო „პარალელოგრამი“ კერძო ცნება. 

ორ ცნებას შორის შეიძლება კერძო-ზოგადი მიმართება არ 
იყოს. მაგალითად, განვიხილოთ მართკუთხედის და რომბის ცნე-
ბები. გამონათქვამები: „ყველა მართკუთხედი რომბია“ და „ყველა 
რომბი მართკუთხედია“ მცდარი გამონათქვამებია, რადგან არსე-
ბობს მართკუთხედი, რომელიც რომბი არაა (ნახ. 1 ა) და არსებობს 
რომბი, რომელიც მართკუთხედი არაა (ნახ. 1 ბ).

2.8 ცნებათა შორის მიმართება

ცნებათა შორის მიმართებების განხილვა და მათი 
დიაგრამით გამოსახვა.

ა)

ბ)

ნახ. 1
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თუ ამ ცნებებს სიმრავლური სიმბოლოებით ჩავწერთ, 
მივიღებთ: M R=K, ხოლო ვენის დიაგრამით გამოსახვა 
მოცემულია მე-2 ნახაზზე. 

ეს დიაგრამა შემდეგ გამონათქვამად ყალიბდება:
თუ ოთხკუთხედი მართკუთხედიცაა და რომბიც, მაშინ 

ოთხკუთხედი კვადრატია.
შეიძლება ორ ცნებას თანაკვეთა არ გააჩნდეს. ასეთი 

ცნებებია, მაგალითად, „პარალელოგრამი“ და „ტრაპეცია“. 
მართლაც, არ არსებობს, ფიგურა, რომელიც პარალელოგ-
რამიც იქნება და ტრაპეციაც, რადგან პარალელოგრამში 
მოპირდაპირე გვერდები პარალელურია, ხოლო ტრაპე-
ციაში – ორი გვერდი პარალელურია, ორი – არაპარალე-
ლური. თუ ტრაპეციების სიმრავლეს T ასოთი აღვნიშნავთ, 
მაშინ პარალელოგრამისა და ტრაპეციის ცნებებს შორის მიმართების სიმრავლური ჩანაწერი 
იქნება –  P T=∅,	ხოლო გრაფიკული წარმოდგენა მოცემულია მე-3 ნახაზზე. 

ზოგჯერ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ, ერთი შეხედვით, განსხვავებული ცნებები ერთი და 

იგივე აღმოჩნდეს. მაგალითად, რაციონალური რიცხვი განიმარტება, როგორც 
m
n

 სახის წი-

ლადი, სადაც m∈Z, n∈N. მეორე მხრივ, ვიცით, რომ ნებისმიერი წილადი იწერება უსასრულო 

პერიოდული ათწილადის სახით და, პირიქით, ნებისმიერი უსასრულო პერიოდული ათწი-
ლადი იწერება წილადის სახით. ეს კი ნიშნავს, რომ ორი ცნება – „რაციონალური რიცხვი“ და 
„უსასრულო პერიოდული ათწილადი“, ტოლფასი ცნებებია, ანუ რაციონალური რიცხვების 
სიმრავლე იგივეა, რაც უსასრულო პერიოდული ათწილადების სიმრავლე. 

ცნებებს შორის მიმართების დადგენას მეცნიერების ყველა 
დარგში დიდი მნიშვნელობა აქვს. საქმე ისაა, რომ თუ რა-
იმე ფაქტი ცნობილია ზოგადი ცნებისთვის, ის ავტომატურად 
ვრცელდება მის ყველა კერძო შემთხვევაზე. მაგალითად, ცნო-
ბილია, რომ ძუძუმწოვარა ცხოველებს კისრის 7 მალა აქვთ. 
ამიტომ, არაა საჭირო ცალკე ჟირაფის და ცალკე თაგვის მა-
ლების დათვლა, რადგან ორივე სახეობა ძუწუმწოვარია და 
ამიტომ თითოეულს კისრის 7 მალა აქვს. ასევე, თუ ვიცით, 
რომ პარალელოგრამს დიაგონალები ოთხ ტოლდიდ სამკუ-
თხედად ყოფს (ახსენი, რატომ?), ამ საკითხის გამოკვლევა 
 მართკუთხედის ან რომბის შემთხვევაში საჭირო აღარაა, რად-
გან მართკუთხედიცა და რომბიც პარალელოგრამია. 

უპასუხე კითხვებს:

1. რა მიმართებაა მართკუთხედსა და პარალელოგრამს შორის?

2. რას წარმოადგენს ფიგურა, რომელიც მართკუთხედიცაა და რომბიც?

3. რა მიმართებაა კვადრატისა და რომბის ცნებებს შორის?

4. რა მიმართებაა რაციონალური რიცხვისა და ნამდვილი რიცხვის ცნებებს შორის?

5. რა მიმართებაა რაციონალური და ირაციონალური რიცხვების ცნებებს შორის?

6. კისრის რამდენი მალა აქვს მაიმუნს? ადამიანს?

ნიკო ფიროსმანი „ჟირაფი“

M K R

P T

ნახ. 2

ნახ. 3
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სავარჯიშოები

1  გამოსახე ვენის დიაგრამით მიმართება: 
ა) სამკუთხედისა და მართკუთხა სამკუთხედის ცნებებს შორის;
ბ) მართკუთხა სამკუთხედისა და ტოლფერდა სამკუთხედის ცნებებს შორის;
გ) ტოლფერდა ტრაპეციისა და მართკუთხა ტრაპეციის ცნებებს შორის;
დ) სამკუთხედის, ოთხკუთხედისა და გეომეტრიული ფიგურის ცნებებს შორის.

2  სიტყვათა მოცემული წყვილებიდან რომლებს შორისაა მიმართება კერძო-ზოგადი? 
ა) აფრიკა – კონტინენტი; ბ) ცხვირი – სახე; გ) პირი – პირბადე; 
დ) ხორთუმი – სპილო; ე) თუჯი – რკინა; ვ) საათი – დრო; 
ზ) ქიმია – მეცნიერება; თ) ქუდი – წითელქუდა.

3  ქვემოთ მოცემული სიტყვათა სამეულები დაალაგე ზოგადიდან კერძოსკენ მიმარ-
თულებით და შეადგინე შესაბამისი ვენის დიაგრამები: 
ა) მეცნიერება, ბიოლოგია, ბოტანიკა; 
ბ) გეომეტრიული ფიგურა, კუბი, მრავალწახნაგა; 
გ) კვადრატი, მართკუთხედი, ოთხკუთხედი;
დ) ფუტკარი, მწერი, ქართული ფუტკარი. 

4  მოცემული დიაგრამებიდან რომელი შეესაბამება ქვემოთ მოცემული ცნებებით 
განსაზღვრულ სიმრავლეებს?
A – ტოლობა, B – განტოლება; 
C – წრფივი განტოლება; D – კვადრატული განტოლება.

ა) ბ) გ) დ )

A A
AA B

B BB

C
C

C

CD
D

D D

5  ცნებათა მოცემული მიმდევრობებიდან რომელი შეესაბამება მე-4 ნახაზზე მოცე-
მულ დიაგრამას? 
ა)  A – ცხოველი, B – მტაცებელი ცხოველი,  

C – მგელი, D – მელა;
ბ)  A – მცენარე, B – ყვავილი, C – ვარდი,  

D – თეთრი ვარდი;
გ) A – წრფე, B – სხივი, C – მონაკვეთი, D – წერტილი;
დ)  A – რიცხვი, B – ნატურალური რიცხვი,  

C – მარტივი რიცხვი, D – ლუწი რიცხვი. ნახ. 4
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ჯგუფური სამუშაო

1. ცნებები და დიაგრამები 

 შეადგინეთ ხუთი ცნების შემცველი მიმდევრობა, რომლის შესაბამისი დია-
გრამა იქნება: ა) N1; ბ) N2; გ) N3.

A

N1 N2 N3

B
C

D
E

A

B
C

DE

A

B

C

D
E

2. ტოლფერდა სამკუთხედი. თვისებები და ნიშნები.
მოცემულია გამონათქვამები: 

A: სამკუთხედი ტოლფერდაა;

B: სამკუთხედის ორი კუთხე ტოლია;

C:  სამკუთხედის ერთ-ერთ წვეროზე გავლებული სიმაღლე და მედიანა ემ-
თხვევა;

D:  სამკუთხედის ერთ-ერთ წვეროზე გავლებული სიმაღლე და ბისექტრისა ემ-
თხვევა;

E:  სამკუთხედის ერთ-ერთ წვეროზე გავლებული მედიანა და ბისექტრისა ემ-
თხვევა.

ჩამოაყალიბე სიტყვიერად და დაამტკიცე თეორემები:

ა) A � � � �B C D E ;       

ბ) B + C +D +E ⇒ A ;

გ) B + C +D +E � � � �B C D E .

შენიშვნა: რამდენიმე გამონათქვამის ნამრავლი და ჯამი ორი გამონათქვამის ნა-
მრავლის და ჯამის ანალოგიურად განიმარტება. კერძოდ, რამდენიმე გამონათქვამის 
ნამრავლი მაშინ და მხოლოდ მაშინ არის ჭეშმარიტი, როცა ჭეშმარიტია ყველა თანა-
მამრავლი, ხოლო რამდენიმე გამონათქვამის ჯამი მაშინ და მხოლოდ მაშინ არის ჭეშ-
მარიტი, როცა ჭეშმარიტია ერთი შესაკრები მაინც.
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ნებისმიერი მიზნის მიღწევა ჩვენგან გარკვეული მოქმედებების თანმიმდევრობით განხო-
რციელებას მოითხოვს. მოვიყვანოთ მაგალითები: 

მაგალითი 1. ვთქვათ, ჩვენი მიზანია კვერცხის მოხარშვა. ჩვენი მოქმედებათა თანმიმდევ-
რობა იქნება შემდეგი:

I. ავიღოთ კვერცხი;
II. გავრეცხოთ;
III. ჩავდოთ ქვაბში;
IV. დავასხათ წყალი;
V. შემოვდგათ გაზქურაზე;
VI. ავანთოთ გაზქურა;
VII. მოვიცადოთ რამდენიმე წუთი;
VIII. გამოვრთათ გაზქურა;
IX. ამოვიღოთ ქვაბიდან მოხარშული კვერცხი.
მაგალითი 2. ვთქვათ, მოცემული შერეული რიცხვი გვინდა არაწესიერ წილადად გარდავ-

ქმნათ. ამ შემთხვევაში მოქმედებათა თანმიმდევრობა იქნება შემდეგი:
I. გავავლოთ წილადის ხაზი;
II. შერეული რიცხვის მთელი ნაწილი გავამრავლოთ წილადი ნაწილის მნიშვნელზე;
III. მიღებულ ნამრავლს დავუმატოთ წილადი ნაწილის მრიცხველი;
IV. მიღებული ჯამი დავწეროთ გავლებული ხაზის ზემოთ – მრიცხველად;
V. შერეული რიცხვის წილადი ნაწილის მნიშვნელი დავწეროთ გავლებული ხაზის ქვე-

მოთ – მნიშვნელად.
ამ მარტივი მაგალითებიდანაც ნათელია, რომ დასახული მიზნის მისაღწევად გასაკეთე-

ბელი მოქმედებები და მათი თანმიმდევრობა მიზნის შინაარსიდან გამომდინარეობს. 
მიზნის მისაღწევად საჭირო მოქმედებათა თანმიმდევრობას ალგორითმი ეწოდება.
ალგორითმების თვალსაჩინოდ წარმოსადგენად ბლოკ-სქემებს იყენებენ. ბლოკ-სქემა 

 ერთმანეთთან ისრებით დაკავშირებული ბრტყელი ფიგურების თანმიმდევრობაა. ყოველი 
ფიგურა მისთვის განსაზღვრული შინაარსის მოქმედებას გულისხმობს, თვით მოქმედებები 
კი ამ ფიგურებში იწერება. ისრები პროცესის მიმდინარეობის მიმართულებას გვიჩვენებს. 

მოვიყვანოთ ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ფიგურების მაგალითები:

პროცესის დასაწყისი ან დასასრული.

პროცესის რომელიმე ეტაპზე განსახორციელებელი მოქმე-
დების მაჩვენებელი.

მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად ამოსარჩევი ვარიანტე-
ბის გადაწყვეტილების მიმღები (უფრო ხშირად არის ორი 
ვარიანტი „კი“ და „არა“, თუმცა შეიძლება იყოს მეტიც).

2.9 ალგორითმი და ბლოკ-სქემა

ალგორითმის შედგენა და ალგორითმების ბლოკ-სქემების 
საშუალებით წარმოდგენა.
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არსებობს სამი სახის ალგორითმი:
•	 წრფივი ალგორითმი – მოქმედებები სრულდება მათი ჩაწერის მიმართულებით;
•	 	განშტოებული ალგორითმი – მოქმედებების რიგი დამოკიდებულია გარკვეულ 

 პირობაზე;
•	 ციკლური ალგორითმი – ერთი და იგივე მოქმედება ან მოქმედებები მეორდება.
პირველ და მეორე მაგალითებში მოყვანილი ალგორითმები წრფივი ალგორითმებია. 

 მოვიყვანოთ მე-2 მაგალითის ალგორითმის ბლოკ-სქემა:

 

მთელი ნაწილი გავამრავლოთ წილადი
ნაწილის მნიშვნელზე

ნამრავლს დავუმატოთ წილადი 
ნაწილის მრიცხველი

მიღებული ჯამი დავწეროთ 
გავლებული ხაზის ზემოთ

გავალოთ წილადის ხაზი

წილადი ნაწილის მნიშვნელი დავწეროთ
გავლებული ხაზის ქვემოთ

დასაწყისი

დასასრული

 

მაგალითი 3. ვთქვათ, გვაქვს სამი მონეტა, რომელთა-
გან ერთ-ერთი დანარჩენებზე მსუბუქი და ყალბია. ჩვენი 
მიზანია, ამოვიცნოთ ყალბი მონეტა. ამ მიზნის მიღწევის 
ალგორითმი განშტოებული სახისაა. მისი ბლოკ-სქემა ასე 
გამოიყურება: 
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დასაწყისი

ერთი მონეტა დავდოთ ერთ თეფშზე

მეორე მონეტა დავდოთ მეორე თეფშზე

თეფშები
გაწონასწორდა?

ყალბია
მესამე მონეტა

ყალბია ზედა თეფშზე
მოთავსებული მონეტა

დასასრული

კი არა

მაგალითი 4. შევადგინოთ n!-ის გამოსათვლელი ალგორითმის ბლოკ-სქემა, სადაც n მო-
ცემული ნატურალური რიცხვია. გავიხსენოთ, რომ n!=1·2·3· . . .  ·n. 

დასაწყისი

k:=1, n!:=1

k≤n ?
კი არა

n!:=n!·k, k:=k+1

პასუხიn!

დასასრული

ამ ბლოკ-სქემაში გამოყენებული სიმბოლო „:=“ მინიჭების მოქმედებას აღნიშნავს: მა-
გალითად, k:=k+1 (იკითხება k-ს მივანიჭოთ k+1) ნიშნავს k გავზარდოთ 1-ით. მოცემული 
 ბლოკ-სქემა ციკლური ალგორითმის მარტივ მაგალითს წარმოადგენს. 

ალგორითმების თეორიის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ციფრული ტექნოლოგიე-
ბის განვითარებასთანაა დაკავშირებული. იმისათვის, რომ ამა თუ იმ ამოცანის შესაბამისი 
კომპიუტერული პროგრამა შეიქმნას, ჯერ იქმნება ამოცანის გადასაწყვეტად საჭირო ალგო-
რითმი, ხოლო შემდეგ ამ ალგორითმის მიხედვით იწერება პროგრამა.
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სავარჯიშოები

1  შეადგინე სამი მოქმედების შემცველი წრფივი ალგორითმი „როგორ მოვამზადოთ 
ბუტერბროდი“ და დახაზე მისი შესაბამისი ბლოკ-სქემა.

2  შეადგინე ოთხი მოქმედების შემცველი წრფივი ალგორითმი „როგორ დავრგოთ 
ხე“ და დახაზე მისი შესაბამისი ბლოკ-სქემა.

3  შეადგინე ტოლმნიშვნელიანი წილადების შეკრების ალგორითმის ბლოკ-სქემა. 

4  შეადგინე წილადების გამრავლების ალგორითმი.

5  შეადგინე წილადების გაყოფის ალგორითმი.

6  შეადგინე სხვადასხვამნიშვნელიანი წილადების შეკრების ალგორითმის ბლოკ-
სქემა;

7  შეადგინე შერეული რიცხვების შეკრების ალგორითმის ბლოკ-სქემა.

8  შეადგინე შერეული რიცხვების გამრავლების ალგორითმის ბლოკ-სქემა.

9  შეადგინე ტექსტური ამოცანის ალგებრული მეთოდით ამოხსნის ალგორითმის 
ბლოკ-სქემა.

10  სიტყვიერად აღწერე ბლოკ-სქემით მოცემული ალგორითმის შინააარსი.

დასაწყისი

b=1

a=1?

b=0

დასასრული

კი არა

უპასუხე კითხვებს:

1. რა არის ალგორითმი?
2. ალგორითმის შესადგენი რა სიმბოლოები იცი?
3. რა ტიპის ალგორითმები იცი?
4. რა ფუნქცია აქვს ალგორითმის ბლოკ-სქემას?
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11  მოცემული ბლოკ-სქემის მიხედვით ჩამოაყალიბე წრფივი განტოლების ამოხსნის 
ალგორითმი.

დასაწყისი

უცნობის კოეფიციენტი
0-ს უდრის?

არა

კი

დავალაგოთ უცნობი
წევრები ტოლობის

მარცხნივ

დავალაგოთ ცნობილი
წევრები  ტოლობის

მარჯვნივ

შევაერთოთ მსგავსი
წევრები

ფრჩხილებს შეიცავს?

მარჯვენა მხარე გავყოთ
უცნობის კოეფიციენტზე

პასუხი

გავხსნათ ფრჩხილები

დასასრული

არა

მარჯვენა მხარე 0-ს
უდრის?კი

კი
არა

აქვს უამრავი
ამონახსნი

არა აქვს
ამონახსნი
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12  ქვემოთ მოცემულია ადამიანის მიერ გადაწყვეტილების მიღების ალგორითმის 
ბლოკ-სქემა. აღწერე ალგორითმის შინაარსი სიტყვიერად. 

დასასრული

გააკეთე

დასაწყისი

კი

არა

შეიძლება
უარყოფითი შედეგები

ჰქონდეს?

მოგცემს ეს
სასარგებლო

გამოცდილებას?

გსურს ამის
გაკეთება?

კი

არ გააკეთო

კი

არა

არა

13  შეადგინე ax2+bx+c=0 (a≠0) სახის კვადრატული განტოლების ამოხსნის ალგორი-
თმი და ააგე მისი შესაბამისი ბლოკ-სქემა. 

14  მოცემული ციკლური სახის ალგორითმი აღწერს 
უფლისწულის მიერ კონკიას მოძებნის პროცესს: 
1) შეხვდა გოგონას; 2) მოაზომა ქოში; 3) თუ 
მოერ გო, კონკიაა, თუ არა, შეხვდა სხვა გოგონას. 
შეადგინე მოცემული ალგორითმის ციკლური ტი-
პის ბლოკ-სქემა.

აბა, სცადე!

„ევკლიდეს ალგორითმი“
გაარკვიე, რაში მდგომარეობს ორი ნატურალური რიცხვის 

უდიდესი საერთო გამყოფის მოძებნის ევკლიდეს ალგორითმი 
და შეადგინე მისი შესაბამისი ბლოკ-სქემა.

ევკლიდე ალექსანდრიელი
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თავის მიმოხილვა

რა ვისწავლეთ ამ თავში?

უპასუხე კითხვებს:

• რა არის გამონათქვამი;
• როგორი წინადადებაა ცვლადიანი გამონათქვამი;
• როგორ შევადგინოთ გამონათქვამის უარყოფა;
• როგორ დავადგინოთ „ან“ და „და“ კავშირებით შედგენილი გამონათქვამების 

ჭეშმარიტება-მცდარობა;
• რა სახე აქვს პირობით გამონათქვამს;
• როგორ გამონათქვამებს ეწოდება ტოლფასი;
• რა არის თეორემა;
• როგორ განვასხვავოთ თეორემის პირობა და დასკვნა;
• როგორ შევადგინოთ თეორემის შებრუნებული თეორემა;
• როგორ შევადგინოთ თეორემის ტოლფასი თეორემა;
• რაში მდგომარეობს თეორემის საწინააღმდეგოს დაშვებით დამტკიცების მეთოდი;
• ცნებათა შორის მიმართების ვენის დიაგრამით გამოსახვა;
• ალგორითმების შედგენა და მათი ბლოკ-სქემებით გამოსახვა. 

• როგორ წინადადებას ეწოდება გამონათქვამი?
• შეიძლება თუ არა, ცვლადიანი გამონათქვამი ცვლადის ზოგიერთი მნიშვნე ლობი-

სათვის ჭეშმარიტი იყოს, ზოგიერთი   მნიშვნელობი სათვის კი – მცდარი?
• რა არის ჭეშმარიტების ცხრილი?
• შეიძლება თუ არა, ჭეშმარიტი პირობითი გამონათქვამის შებრუნებული 

გამონათქვამი იყოს მცდარი? 
• შეიძლება თუ არა, ჭეშმარიტი გამონათქვამის ტოლფასი გამონათქვამი მცდარი 

იყოს?
• როგორ  შევადგინოთ პირობითი გამონათქვამის სახით ჩამოყალიბებული 

თეორემის ტოლფასი თეორემა?
• რა ფაქტს ეყრდნობა თეორემის საწინააღმდეგოს დაშვებით დამტკიცების 

მეთოდი?
• როგორ შევადგინოთ ორი გამონათქვამის ჯამის უარყოფა?
• რა მიმართება შეიძლება იყოს ორ ცნებას შორის?
• რა არის ალგორითმი?
• რა მიზნით ვადგენთ ალგორითმის ბლოკ-სქემას?
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შეარჩიე მარჯვენა სვეტიდან სათანადო სიტყვა და 
ჩასვი წინადადებაში გამოტოვებულ ადგილზე

თუ გამონათქვამი ჭეშმარიტია, მაშინ მისი საწინააღმდეგო 
გამონათქვამია --------. ერთი მაინც

ტოლფასი

ორივე

შებრუნებული 

მცდარი

ორი გამონათქვამის ჯამი ჭეშმარიტია, თუ ამ ორი 
გამონათქვამიდან ჭეშმარიტია ---------.

ორი გამონათქვამის ნამრავლი ჭეშმარიტია, თუ 
-----გამონათქვამია ჭეშმარიტი.

A⇒B გამონათქვამის --------- გამონათქვამია B⇒A.

A⇒B გამონათქვამის --------- გამონათქვამია B A⇒ .

სავარჯიშოები

1  შემდეგი წინადადებებიდან აარჩიე გამონათქვამები. გაარკვიე, მათგან რომელია 
ჭეშმარიტი:
ა) მტკვარი მსოფლიოს უდიდესი მდინარეა;
ბ) ყველა მოსწავლე ფრიადოსანია;
გ) ბერლინი გერმანიის დედაქალაქია;
დ) დედამიწიდან მზე მთვარეზე შორსაა;
ე) მალე გაზაფხული მოვა;
ვ) გუშინ თეატრში იყავი?
ზ) ქუთაისი სამხრეთ საქართველოში მდებარეობს.

2  შეადგინე მოცემული გამონათქვამების უარყოფა:
ა) გოგიტა სკოლის მოსწავლეა;
ბ) სანდრო ჩემი თანაკლასელია;
გ) მერი სპორტსმენია ან მომღერალია;
დ) ვანო მხატვარი და დიზაინერია;
ე) ყველა ლომს აქვს ფაფარი;
ვ) ყველა რიცხვი ნატურალურია.

3  მოცემულია ორი ცვლადიანი გამონათქვამი:
A: „n მარტივი ნატურალური რიცხვია“.
B: „n2+1 კენტი რიცხვია“.

n-ის რა მნიშვნელობებისათვის იქნება: 
ა) A·B ჭეშმარიტი გამონათქვამი?
ბ) A+B მცდარი გამონათქვამი?
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4  მოცემულია ორი გამონათქვამი:
A: „ნინო ჩოგბურთელია“; 
B: „მედეა ჩოგბურთელია“.

ამ გამონათქვამებით შედგენილი შემდეგი გამონათქვამებიდან:
ა) A·B; ბ) A+B; გ) A B⋅ ; დ) A + B ,
რომლის ჭეშმარიტებიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ მხოლოდ ნინოა ჩოგბურ-
თელი?

5  მასწავლებელმა შესთავაზა მოსწავლეებს, ჩამოეყალიბებინათ, თუ როგორ შემა-
ჯამებელ სამუშაოს უწოდებენ მარტივს. 
გიგის პასუხი: „შემაჯამებელი სამუშაო მარტივია, თუ თითოეულ ამოცანას 
ხსნის კლასის ერთი მოსწავლე მაინც“.
სანდროს პასუხი: „შემაჯამებელი სამუშაო მარტივია, თუ ყველა ამოცანას ხსნის 
კლასის ერთი მოსწავლე მაინც“. 

შეიძლება თუ არა შემაჯამებელი სამუშაო იყოს
ა) მარტივი, გიგის აზრით და არ იყოს მარტივი, სანდროს აზრით?
ბ) მარტივი, სანდროს აზრით და არ იყოს მარტივი, გიგის აზრით?

6  X-კლასელი გოგონები ცდილობდნენ დაესაბუთებინათ, რომ მათ კლასში გოგო-
ნები ბიჭებზე მაღალნი არიან. 
ნათიამ თქვა: „ჩვენს კლასში ნებისმიერი გოგონა ნებისმიერ ბიჭზე მაღალია“;
მერიმ თქვა: „გოგონებს შორის ყველაზე მაღალი ბიჭებს შორის ყველაზე მა-
ღალზე მაღალია“;
სოფიკომ თქვა: „გოგონებს შორის ყველაზე დაბალი ბიჭებს შორის ყველაზე მა-
ღალზე მაღალია“;
სალომემ თქვა: „ყოველი ბიჭი ერთ გოგონაზე მაინცაა დაბალი“;
თამრიკომ თქვა: „გოგონების სიმაღლეთა საშუალო არითმეტიკული ბიჭების 
სიმაღლეთა საშუალო არითმეტიკულზე მეტია“.
ა) არის თუ არა გოგონების ამ გამონათქვამებს შორის ტოლფასი გამონათქვამები?
ბ) არიან თუ არა თქვენს კლასში გოგონები ბიჭებზე მაღალნი ზემოთ მოყვა-
ნილი რომელიმე მოცემულობის მიხედვით?

7  მოცემულია ორი პირობითი გამონათქვამი:    
A: თუ ლია მოჭადრაკეა, მაშინ მაკაც მოჭადრაკეა;
B: თუ ელენე მოჭადრაკეა, მაშინ მაკაც მოჭად-
რაკეა.
დაადგინე, რომელი გოგონაა მოჭადრაკე თუ 
ცნობილია, რომ  A ჭეშმარიტი, ხოლო B მცდარი 
გამონათქვამია.

DO N
OT C

OPY



80

8  სამი ექსპერტიდან თითოეულმა აღმოჩე-
ნილი სამარხის შესახებ ორი ვერსია გა-
მოთქვა: პირველი ექსპერტი – სამარხი 
ეკუთვნის ბიზანტიელ დიდებულს. იგი 
განეკუთვნება მეშვიდე საუკუნეს.
მეორე ექსპერტი – სამარხი ეკუთვნის 
ქარ თველ დიდებულს. იგი VI საუკუნისაა. 
მესამე ექსპერტი – სამარხი არ ეკუთ-
ვნის ბიზანტიელს. იგი V საუკუნეს გა-
ნეკუთვნება.

ვის ეკუთვნის სამარხი და რომელი საუკუნისაა, თუ ცნობილია, რომ თითო-
ეული ექსპერტის მხოლოდ თითო ვერსია შეესაბამება სინამდვილეს?

9  მოცემულია თეორემა: „თუ ოთხკუთხედი რომბია, მაშინ მისი დიაგონალები 
ურთიერთმართობულია“.

ჩამოაყალიბე ამ თეორემის მოპირდაპირე,  შებრუნებული და შებრუნებუ-
ლის მოპირდაპირე გამონათქვამები. რომელი მათგანია მცდარი?

10  შეცვალე შემდეგ წინადადებებში მრავალწერტილი სიტყვებით: „აუცილებელია, 
მაგრამ არასაკმარისი“, ან „ საკმარისია, მაგრამ არა აუცილებელი“ , ან „აუცილე-
ბელია და საკმარისი“ ისე, რომ მიღებული გამონათქვამი ჭეშმარიტი იყოს:
ა) იმისათვის, რომ რიცხვის კვადრატი იყოს დადებითი, . . . . . რიცხვი იყოს 
დადებითი;
ბ) იმისათვის, რომ ლატარიაში მოიგო, . . . . . გქონდეს ლატარიის ერთი ბი-
ლეთი მაინც;
გ) იმისათვის, რომ ნატურალური რიცხვის კვადრატი იყოს ლუწი, . . . . . ნატუ-
რალური რიცხვი იყოს ლუწი;
დ) იმისათვის, რომ ორი ნატურალური რიცხვის ჯამი იყოს 3-ის ჯერადი, . . . . 
. . თითოეული შესაკრები იყოს 3-ის ჯერადი;
ე) იმისათვის, რომ ორი რიცხვის ნამრავლი იყოს დადებითი, . . . . . თითოეული 
რიცხვი იყოს დადებითი;
ვ) იმისათვის, რომ ორი რიცხვის ნამრავლი იყოს უარყოფითი, . . . . . ეს რი-
ცხვები იყოს სხვადასხვანიშნიანი.

11  ამოცანის პასუხთან დაკავშირებით მოსწავლეებმა გამოთქვეს ვარაუდი:
თინიკო: პასუხი ნატურალური რიცხვის კუბია;
ლაშა: ამოცანის პასუხია 64;
ნიკა: პასუხი ორნიშნა რიცხვია.

გაარკვიე, რა რიცხვია ამოცანის პასუხი, თუ ამ სამი ვარაუდიდან ერთი 
მცდარი, ხოლო ორი ჭეშმარიტია.
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12  დაამტკიცე, რომ ნებისმიერი A და B გამონათქვამებისათვის „A⇒B“ და „ A B+ “ 
ტოლფასი გამონათქვამებია; 

13  დაამტკიცე, რომ ნებისმიერი A და B გამონათქვამებისათვის „A⇒B“ პირობითი 
გამონათქვამის უარყოფა „ A B⋅ “ გამონათქვამის ტოლფასია;

14  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი გამონათქვამებია:
ა) ურთიერთშებრუნებული?
ბ) ჭეშმარიტი?
გ) მცდარი?

მცდარობის შემთხვევაში მოიყვანე კონტრმაგალითი.
1.  თუ ორი ნატურალური რიცხვიდან თითოეული იყოფა 11-ზე, მაშინ მათი 

ჯამი იყოფა 11-ზე;
2.  თუ ორი ნატურალური რიცხვის ჯამი იყოფა 11-ზე, მაშინ თითოეული შესა-

კრები იყოფა 11-ზე;
3.  თუ ორი ნატურალური რიცხვის ჯამი არ იყოფა 11-ზე, მაშინ არც ერთი შესა-

კრები არ იყოფა 11-ზე. 
4.  თუ ორი ნატურალური რიცხვის ჯამი არ იყოფა 11-ზე, მაშინ ერთი შესა-

კრები მაინც არ იყოფა 11-ზე.

15  გაარკვიე ქვემოჩამოთვლილი გამონათქვამებიდან რომლებია:
ბ) ურთიერთშებრუნებული?
გ) ჭეშმარიტი? 
დ) მცდარი?

მცდარობის შემთხვევაში მოიყვანე კონტრმაგალითი.
1.  თუ ნატურალური რიცხვის მარტივ მამრავლებად დაშლა შეიცავს 2-ს და 5-ს, 

მაშინ ამ რიცხვის ჩანაწერი ბოლოვდება 0-ით. 
2.  თუ ნატურალური რიცხვის მარტივ მამრავლებად დაშლა შეიცავს 2-ს ან შე-

იცავს 5-ს, მაშინ ამ რიცხვის ჩანაწერი 0-ით ბოლოვდება. 
3.  თუ ნატურალური რიცხვის ჩანაწერი 0-ით ბოლოვდება, მაშინ ამ რიცხვის 

მარტივ მამრავლებად დაშლა შეიცავს 2-ს და შეიცავს 5-ს. 
4.  თუ ნატურალური რიცხვის მარტივ მამრავლებად დაშლა არ შეიცავს 2-ს ან 

არ შეიცავს 5-ს, მაშინ ამ რიცხვის ჩანაწერი 0-ით არ ბოლოვდება. 
5.  თუ ნატურალური რიცხვის ჩანაწერი 0-ით არ ბოლოვდება, მაშინ ამ რი-

ცხვის მარტივ მამრავლებად დაშლა არ შეიცავს 2-ს და არ შეიცავს 5-ს.
6.  თუ ნატურალური რიცხვის ჩანაწერი 0-ით არ ბოლოვდება, მაშინ ამ რი-

ცხვის მარტივ მამრავლებად დაშლა არ შეიცავს 2-ს ან არ შეიცავს 5-ს.

შესაძლებელია თუ არა?

A+B+C გამონათქვამი იყოს ჭეშმარიტი, თუ A∙B+B∙C+A∙C გამონათქვამი მცდარია.
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ჯგუფური (წყვილებში) სამუშაო

იმსჯელეთ, დაასაბუთეთ.

1. მოცემულია გამონათქვამები: 
• გრძელბეწვიანი არჩვი მხოლოდ საქართველოში ბინადრობს. 
• ყველა გრძელბეწვიანი არჩვი ბალახისმჭამელი ცხოველია. 
• ზოგიერთ გრძელბეწვიან არჩვს აქვს რქები. 
დავუშვათ, რომ ყველა ეს გამონათქვამი ჭეშმარიტია, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილ-

თაგან რომელი დებულებაა აუცილებლად ჭეშმარიტი?
ა) ბალახისმჭამელი არჩვი მხოლოდ საქართველოში ბინადრობს.
ბ) საქართველოში მობინადრე ზოგიერთ ბალახისმჭამელ ცხოველს აქვს რქები. 
გ) ყველა რქიანი არჩვი საქართველოში ბინადრობს.
დ) ყველა ბალახისმჭამელი ცხოველი საქართველოში ბინადრობს. 

2. მოცემულია გამონათქვამები: 
• ყველა სავარცხლიანი ფრინველი ტყეში ბინადრობს;
•  ტყუილია, რომ არსებობენ სავარცხლიანი ფრინველები, რომლებიც ოფოფები 

არ არიან;
• კლარა სავარცხლიანი ფრინველია;
თუ ეს გამონათქვამები ჭეშმარიტია, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი 

გამომ დინარეობს მათგან აუცილებლად?
ა) კლარა ტყეში არ ბინადრობს.
ბ) კლარა ტყეში ბინადრობს, მაგრამ ოფოფი არ არის.
გ) კლარა ოფოფია, მაგრამ ტყეში არ ბინადრობს.
დ) კლარა ტყეში მობინადრე ოფოფია.

3. ვთქვათ, A აღნიშნავს ძროხების სიმრავლეს, B თეთრი ძროხების სიმრავლეს, C – 
მეწველი ძროხების სიმრავლეს, D – ჭრელი ძროხების სიმრავლეს. ამასთან, მოცემულია:

• ყველა მეწველი ძროხა თეთრია;
• ზოგიერთი ძროხა არც თეთრია და არც ჭრელი.
ქვემოთ წარმოდგენილი რომელი დიაგრამა შეესაბამება მოცემულ გამონათქვამებს?

ა) ბ) გ) დ )

A

B

C

D

D

A

B

C

A

D

C

B

A

D

B
C
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4. მოცემულია გამონათქვამები:
• ყველა, ვინც ლექსებს წერს, მეოცნებეა; 
• ყველა მეოცნებეს უყვარს განმარტოება;
• ტატოს უყვარს განმარტოება.
თუ ეს გამონათქვამები ჭეშმარიტია, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია აუ-

ცილებლად ჭეშმარიტი? 
ა) ტატო მეოცნებეა.
ბ) ტატო ლექსებს წერს.
გ) ყველა მეოცნებე პოეტია. 
დ) თუ თამთა ლექსებს წერს, მაშინ მას უყვარს განმარტოება.

5. მოცემულია გამონათქვამები:
• ნიკის კლასში მხოლოდ გოგონები არიან ფრიადოსნები. 
• ნიკი ფრიადოსანია.
თუ ეს გამონათქვამები ჭეშმარიტია, რომელი დასკვნა გამომდინარეობს მათგან?
ა) ნიკის კლასში ყველა გოგონა ფრიადოსანია. 
ბ) ნიკი გოგონაა. 
გ) ნიკის კლასში მხოლოდ გოგონები არიან. 
დ) ნიკის კლასში ერთი ვაჟი მაინცაა ფრიადოსანი.

6. მოცემულია:
• გიგი დემეტრეზე მაღალი, ხოლო სანდროზე დაბალია. 
• ლაშა ნიკაზეც და დემეტრეზეც დაბალია. 
ამ მოცემულობის მიხედვით ქვემოთ მოცემულთაგან რომელი გამონათქვამია აუცი-

ლებლად მცდარი? 
ა) ნიკა გიგიზე მაღალია.
ბ) სანდრო და ლაშა ტოლი სიმაღლის არიან.
გ) სანდრო დემეტრეზე მაღალია.
დ) ლაშა გიგიზე დაბალია. 

7. მოცემულია გამონათქვამები:
• თუ ABC ტოლფერდა სამკუთხედია, მაშინ ABCD მართკუთხედია.
• ABCD არაა კვადრატი.
თუ ეს გამონათქვამები ჭეშმარიტია, მაშინ რომელი დასკვნა გამოდინარეობს მათგან?
ა) ABC არაა ტოლფერდა სამკუთხედი;     ბ) AB=AC;     გ) AD=BC;      დ) AB=BC.
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ტესტი თვითშემოწმებისათვის

1. მოცემულია გამონათქვამი:
„ვაშლი მრგვალია და წითელი“.
შემდეგი გამონათქვამებიდან რომელია მოცემული გამონათქვამის უა-
რყოფა?
ა) ვაშლი არაა მრგვალი;
ბ) ვაშლი არაა წითელი;
გ) ვაშლი არც მრგვალია და არც წითელი;
დ) ვაშლი არაა მრგვალი ან არაა წითელი.

2. მოცემულია გამონათქვამი:
„ყველა ფრინველს შეუძლია ცურვა“.
შემდეგი გამონათქვამებიდან რომელია მოცემული გამონათქვამის უა-
რყოფა?
ა) არცერთ ფრინველს არ შეუძლია ცურვა;
ბ) ზოგიერთ ფრინველს შეუძლია სირბილი;
გ) არსებობს ერთი ფრინველი, რომელსაც შეუძლია ცურვა;
დ) არსებობს ერთი ფრინველი მაინც, რომელსაც არ შეუძლია ცურვა.

3. მოცემულია გამონათქვამი: 
„ყველა ფეხბურთელი სწრაფია და ტექნიკურია“.
შემდეგი გამონათქვამებიდან რომელია მოცემული გამონათქვამის უა-
რყოფა?
ა) არცერთი ფეხბურთელი არაა სწრაფი და არაა ტექნიკური;
ბ) არსებობს ერთი ფეხბურთელი მაინც, რომელიც სწრაფი არაა ან ტექნი-
კური არაა;
გ) არსებობს ერთი ფეხბურთელი მაინც, რომელიც არც სწრაფია და არც 
ტექნიკური;
დ) თუ ფეხბურთელი სწრაფია, მაშინ ის არაა ტექნიკური.

4. შემდეგი გამონათქვამებიდან რომელია ჭეშმარიტი?
ა) თანაბარი მოძრაობისას განვლილი მანძილი დახარჯული დროის უკუ-
პროპორციულია;
ბ) ორნიშნა ლუწი ნატურალური რიცხვების რაოდენობაა 45;
გ) სიმინდი ორლებნიანი მცენარეა;
დ) საქართველოს უდიდესი მწვერვალია ევერესტი.

5. შემდეგი გამონათქვამებიდან რომელია ჭეშმარიტი?
ა) ყოველ სამკუთხედს აქვს ერთი მაინც ბლაგვი კუთხე;
ბ) ყოველ სამკუთხედს აქვს ერთი მაინც მართი კუთხე;
გ) ყოველ სამკუთხედს აქვს ორი მაინც მახვილი კუთხე;
დ) ყოველ სამკუთხედს აქვს სამი მაინც მახვილი კუთხე.
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6. შემდეგი პირობითი გამონათქვამებიდან რომელია ჭეშმარიტი?
თუ ABC სამკუთხედში ∠A<∠B<∠C, მაშინ:
ა) BC<AC<AB; ბ) AC<BC<AB; გ) AB<BC<AC; დ) AB<AC<BC.

7. შემდეგი პირობითი გამონათქვამებიდან რომელია მცდარი?
ა) „თუ 5 ლუწი რიცხვია, მაშინ 3>7“;
ბ) „თუ 15 ჯერადია 3-ის, მაშინ 12 კენტი რიცხვია“;
გ) „თუ a>b და b>c, მაშინ a>c“;
დ) „თუ a<0 და b<0 , მაშინ ab>0 .

8. რომელია x2–9=0 განტოლების ტოლფასი განტოლება?
ა) x–3=0; ბ) x+3=0; გ) |x|+3=0; დ) |x|–3=0.

9. კალათბურთის გუნდში იღებენ ყველას, ვინც მაღალია და სწრაფი. გიგი არ მიიღეს 
გუნდში. რა დასკვნა გამომდინარეობს აქედან?

ა) გიგი არაა მაღალი;
ბ) გიგი არაა სწრაფი;
გ) გიგი მაღალი არაა ან სწრაფი არაა;
დ) გიგი არც მაღალია და არც სწრაფი.

10. ქვემოთ მოცემულთაგან რომელი გამონათქვამებია ჭეშმარიტი?
1) თუ ნატურალური რიცხვების ნამრავლი 7-ის ჯერადია, მაშინ ერთი თანა-
მამრავლი მაინცაა 7-ის ჯერადი;
2) 7-ის ჯერადი რიცხვების ფარდობა 7-ის ჯერადია;
3) თუ მოცემული ნატურალური რიცხვებიდან ერთი მაინცაა 7-ის ჯერადი, 
მაშინ მათი ჯამი 7-ის ჯერადია;
4) თუ მოცემული ნატურალური რიცხვებიდან არცერთი არაა 7-ის ჯერადი, 
მაშინ მათი ნამრავლი არაა 7-ის ჯერადი.
ა) 1 და 4;  ბ) 1 და 3;  გ) 1, 2 და 4;  დ) 2 და 4.

11. მოცემულია რიცხვების ორი სვეტი:

A B შემდეგი გამონათქვამებიდან რომელია მცდარი?
ა) A სვეტის უდიდესი რიცხვი B სვეტის უდიდეს რიცხვზე ნაკ-
ლებია;
ბ) A სვეტის რიცხვების ნამრავლი B სვეტის რიცხვების ნამ-
რავლზე ნაკლებია;
გ) A სვეტის ყოველი რიცხვისათვის მოიძებნება B სვეტის 
მასზე მეტი ერთი რიცხვი მაინც; 
დ) A და B სვეტებში თითო რიცხვი მაინცაა ტოლი.

7 1,3

2,5 12

–0,2 0,6

5,8 –0,2

–16 8

12.  მასწავლებელმა შემაჯამებელი წერის წინ მოსწავლეებს შემდეგი სიტყვით მიმართა: 
„ადვილი ამოცანებია, ყველა ამოცანას ხუთი მოსწავლე მაინც ამოხსნის“.
შემდეგი ჩამონათვალიდან რომელი ადასტურებს მასწავლებლის ნათქვამს?
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ა) ყველა ამოცანა ვერცერთმა მოსწავლემ ვერ ამოხსნა;
ბ) ყველა ამოცანა ამოხსნა კლასის მეოთხედმა;
გ) ყველა ამოცანა ამოხსნა ოთხმა მოსწავლემ;
დ) ყველა ამოცანა ამოხსნა ექვსმა მოსწავლემ.

13. რა სიმრავლეები შეიძლება იყოს გამოსახული მო-
ცემულ ნახაზზე? 
ა) A – ადამიანები, B – სკოლის მოსწავლეები,  
C – სტუდენტები;
ბ) A – ცხოველები, B – ლომები, C – ვეფხვები;
გ) A – წილადი რიცხვები, B – მთელი რიცხვები, 
C – ნატურალური რიცხვები;
დ) A – სამკუთხედები, B – მართკუთხა სამკუთ-
ხედები, C – ტოლფერდა სამკუთხედები.

14. n დადებითი მთელი რიცხვისათვის ცნობილია, რომ: 
I. 2n+4 ლუწი რიცხვია.
II. 3n+5 კენტი რიცხვია.
იმისათვის, რათა დავასკვნათ, რომ n ლუწი რიცხვია: 
ა) საკმარისია I პირობა;
ბ) საკმარისია I და II ერთად, მაგრამ არცერთი ცალ-ცალკე;
გ) საკმარისია II პირობა;
დ) საკმარისია თითოეული პირობა ცალ-ცალკე.

15. m ნატურალური რიცხვია. მოცემულია შემდეგი ორი პირობა:
I. m ლუწია.
II. 14<m<18.
იმისათვის, რომ გავარკვიოთ, არის თუ არა m რომელიმე მთელი რიცხვის 
კვადრატი:
ა) საკმარისია I პირობა, ხოლო II პირობა არ არის საკმარისი;
ბ) საკმარისია II პირობა, ხოლო I პირობა არ არის საკმარისი;
გ) საკმარისია I და II პირობა ერთად, მაგრამ ცალ-ცალკე არცერთი არ არის 
საკმარისი;
დ) საკმარისია თითოეული პირობა ცალ-ცალკე.

16. კლასში მყოფი მოსწავლეების რაოდენობის შესახებ მოცემულია შემდეგი ორი 
პირობა:
I. გოგონების რაოდენობა ორჯერ მეტია ვაჟების რაოდენობაზე;
II. ვაჟების რაოდენობა 10-ით ნაკლებია გოგონების რაოდენობაზე.

იმისათვის, რომ გავიგოთ, მოსწავლეების რამდენ პროცენტს შეადგენენ 
ვაჟები:
ა) საკმარისია I პირობა, ხოლო II პირობა არ არის საკმარისი;
ბ) საკმარისია II პირობა, ხოლო I პირობა არ არის საკმარისი;
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გ) საკმარისია I და II პირობა ერთად, მაგრამ ცალ-ცალკე არცერთი არ არის 
საკმარისი;
დ) საკმარისია თითოეული პირობა ცალ-ცალკე.  

17. ნახაზზე გამოსახული ორი წრფის გადაკვეთის შედე-
გად მიღებულ კუთხეთა სიდიდეები x, y და z-ით არის 
აღნიშნული. მოცემულია შემდეგი ორი პირობა:
I. x+z=270°;
II. x=3y.

იმისათვის, რომ დავადგინოთ x კუთხის სიდიდე:
ა) საკმარისია I პირობა, ხოლო II პირობა არ არის საკმარისი;
ბ) საკმარისია II პირობა, ხოლო I პირობა არ არის საკმარისი;
გ) საკმარისია I და II პირობა ერთად, მაგრამ ცალ-ცალკე არცერთი არ არის 
საკმარისი;
დ) საკმარისია თითოეული პირობა ცალ-ცალკე.

18. „თუ A, მაშინ B“ პირობით გამონათქვამში A და B შეცვალე მოცემული გამონათ-
ქვამებით ისე, რომ მიიღო ჭეშმარიტი გამონათქვამი:
ა) A: x >1, B: x2>1;  ბ) A: x2>1, B: x>1; 
გ) A: x<1, B: x2<1;  დ) A: x<0, B: x2<0.

19. ერთ ქუჩაზე სხვადასხვა სიმაღლის ექვსი შენობაა ჩამწკრივებული. ქვემოთ ჩა-
მოთვლილი პირობებიდან რომელი ორი პირობაა ერთად საკმარისი მეოთხე 
შენობის სიმაღლის დასადგენად?
I. პირველი ოთხი შენობის საშუალო სიმაღლეა 27 მ;
II. ამ ექვსი შენობის საშუალო სიმაღლეა 25 მ;
III. პირველი სამი შენობის საშუალო სიმაღლეა 20 მ;
IV. ყველაზე მაღალი შენობის სიმაღლეა 30 მ.
ა) I და II; ბ) I და III; გ) II და IV დ) II და III  

20. ვთქვათ, ჭეშმარიტია შემდეგი ორი გამონათქვამი:
„ყველა ჟღალთმიანს აქვს ჭორფლი“.
„დემეტრე ჭორფლიანია“.
ქვემოთ მოცემულთაგან რომელი გამონათქვამის ჭეშმარიტება გამომდინა-
რეობს აქედან?
ა) ყველა ჭორფლიანი ჟღალთმიანია;
ბ) დემეტრე ჟღალთმიანია; 
გ) თუ თამთა ჟღალთმიანია, მაშინ მას აქვს ჭორფლი; 
დ) თუ თამთა ჭორფლიანია, მაშინ მას აქვს ჟღალი თმა.
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21. მოცემულია გამონათქვამი: „თუ ცხოველს დიდი ყურები და გრძელი კუდი 
აქვს, მაშინ ის სახედარია“. ქვემოთ მოცემულთაგან რომელია მოცემულის 
ტოლფასი გამონათქვამი?
ა) ყველა სახედარს დიდი ყურები და გრძელი კუდი აქვს;
ბ) მხოლოდ სახედარს აქვს დიდი ყურები; 
გ) თუ ცხოველი არაა სახედარი, მაშინ მას პატარა ყურები და მოკლე კუდი აქვს;
დ) თუ ცხოველი არაა სახედარი, მაშინ მას დიდი ყურები არ აქვს ან გრძელი 
კუდი არ აქვს.

22. მოცემულია გამონათქვამი: „საქართველოს ყველა მდინარე დაბინძურებულია“ 
ქვემოთ მოცემულთაგან რომელია ამ გამონათქვამის ტოლფასი? 
ა) თუ მდინარე საქართველოშია, მაშინ ის დაბინძურებულია;
ბ) თუ მდინარე არაა საქართველოში, მაშინ ის არაა დაბინძურებული;
გ) თუ მდინარე დაბინძურებულია, მაშინ ის საქართველოშია;
დ) თუ მდინარე ჩინეთშია, მაშინ ის შეიძლება დაბინძურებული იყოს.

23. ვთქვათ, ჭეშმარიტია შემდეგი ორი გამონათქვამი: 
„ყველა ბოლქვიანი მცენარე გამოიყენება საკვებად“; 
„კაქტუსი არ გამოიყენება საკვებად“.
ქვემოთ მოცემულთაგან რომელი დასკვნა გამომდინარეობს ამ ორი გამონა-
თქვამიდან?
ა) მხოლოდ კაქტუსი არაა ბოლქვიანი მცენარე;
ბ) კაქტუსი არაა ბოლქვიანი მცენარე; 
გ) კაქტუსი გამოიყენება სამკურნალოდ;
დ) მხოლოდ ბოლქვიანი მცენარე გამოიყენება საკვებად. 

24. მოცემულია: „თორნიკე ფილოლოგია“. რა დამატებითი ინფორმაციაა საკმა-
რისი იმისათვის, რათა დავასკვნათ, რომ თორნიკეს უყვარს მუსიკა?
ა) ზოგიერთ ფილოლოგს უყვარს მუსიკა;
ბ) თორნიკემ იცის ფორტეპიანოზე დაკვრა;
გ) ყველა მუსიკოსი ფილოლოგია;
დ) ყველა ფილოლოგს უყვარს მუსიკა.

25. მოცემულია ორი გამონათქვამი: 
„თუ მზიანი დღეა, ანა ბაღში სეირნობს“; 
„როცა ანა ბაღში სეირნობს, მაკა პიანინოზე უკრავს“. 
თუ ორივე გამონათქვამი ჭეშმარიტია, მაშინ ჩამოთვლილთაგან რომელია 
აუცილებლად მცდარი? 
ა) დღეს ანა არ სეირნობს ბაღში და მაკა უკრავს პიანინოზე;
ბ) მზიანი დღეა და მაკა არ უკრავს პიანინოზე; 
გ) წვიმიანი დღეა და ანა ბაღში სეირნობს;
დ) მაკა ყოველდღე უკრავს პიანინოზე. 
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ამ თავში ისწავლი:
� მონაცემთა შეგროვების მეთოდებს;

� გამოკითხვის სხვადასხვა მეთოდს: ფოკუსჯგუფი;
სამიზნე აუდიტორია, პოპულაცია და ა.შ. ;

� პოპულაციის რიცხოვნობის დადგენის მეთოდებს:
კვადრატების მეთოდს, მარკირება-დაჭერის  მეთოდს;

� მონაცემთა წარმოდგენის სხვადასხვა ფორმას:
სიხშირეთა ცხრილს  (მათ შორის – ორგანზომი-
ლებიანს), დიაგრამას, ჰისტოგრამას;

� ცენტრალური ტენდენციის საზომ ერთეულებს;

� მონაცემთა კორელაციის სახეობებს: დადებითი,
უარყოფითი, ძლიერი, სუსტი;

� საუკეთესო მიახლოების წრფის ცნებას;

� ხდომილობებზე მოქმედებების ვენის დიაგრამით
გამოსახვას;

� შემთხვევითი ექსპერიმენტის ვენისა და ხისებრი
დიაგრამით გამოსახვას.

თავის შესწავლის შემდეგ შეძლებ:
�  გამოკითხვის სხვადასხვა მეთოდის დახასიათებას;

� კვადრატების მეთოდის გამოყენებას პოპულაციის
რიცხოვნობის დასადგენად;

� მონაცემთა წარმოდგენას სხვადასხვა ფორმით:
სიხშირეთა ცხრილით  (მათ შორის ორგანზომი-
ლებიანი), დიაგრამით, ჰისტოგრამით;

� ცენტრალური ტენდენციის საზომი ერთეულების
რიცხვითი მონაცემების ანალიზისთვის გამოყენებას;

� მონაცემთა კორელაციის სახეობის დადგენას;

� საუკეთესო მიახლოების წრფის გამოყენებას;

� შემთხვევითი მოვლენის მოსალოდნელობის შეფასებას;

� ხდომილობის ალბათობის გამოთვლას;

� ვენისა და ხისებრი დიაგრამის ხდომილობის ალბათობის
გამოსათვლელად გამოყენებას.

კომპლექსური 
დავალება

„ადამიანის ფიზიკური 
მონაცემების სტატისტიკური 

ანალიზი“

(დავალება იხილე მომდევნო 
გვერდზე)

აბა, სცადე !

3 გოგონა და 5 ვაჟი შემთხვევითი თანმიმდევრობით დადგნენ რიგში. დაადგინე იმის 

ალბათობა, რომ გოგონები ერთმანეთის გვერდით აღმოჩნდებიან. 

თავი 3.  სტატისტიკა და ალბათობა 
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კომპლექსური დავალება
„ადამიანის ფიზიკური მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი“
კომპლექსური დავალების წარდგენა

დავალების პირობა: ადამიანის ფიზიკური მონაცემები 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი პარამეტრისაგან შედგება. 
ასეთებია მაგალითად, სიმაღლე, მასა, ფეხის ზომა და სხვ. 
არის თუ არა რაიმე კავშირი ამ პარამეტრებს შორის? 
სხვა სიტყვებით, განსაზღვრავს თუ არა ადამიანის ერთ-
ერთი  პარამეტრი, მაგალითად, ფეხის ზომა, მის მეორე 
პარამეტრს – სიმაღლეს? შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ 
დიდი ფეხის ზომის მქონე ადამიანი უფრო მაღალია, ვიდრე 
მცირე ფეხის ზომის მქონე? არის თუ არა ერთნაირი ეს დამოკიდებულება გოგონებსა 
და ბიჭებში?
   მოიფიქრე, კვლევის რა გზა გამოდგება ამ კითხვებზე  პასუხის გასაცემად.
შენი დავალება: 
• შეაგროვე რიცხვითი მონაცემები შენი თანაკლასელების სიმაღლისა და ფეხის ზომის

შესახებ;
• დაალაგე მონაცემები ვარიაციული მწკრივის სახით და გამოთვალე მოპოვებული

მონაცემების რიცხვითი მახასიათებლები (მოდა, მედიანა, საშუალო, დიაპაზონი);
• დაწყვილებული მონაცემების მიხედვით ააგე წერტილოვანი დიაგრამა (თუ კლასში

ცალკე გოგონების და ცალკე ბიჭების რაოდენობა 10-ზე მეტია, დიაგრამა ააგე
გოგონებისა და ბიჭებისათვის ცალ-ცალკეც და ერთადაც);

• დიაგრამებზე დახაზე საუკეთესო მიახლოების წრფეები;
• დაახასიათე მიღებული დიაგრამების კორელაცია (ძლიერი, ზომიერი, სუსტი,

დადებითი, უარყოფითი);
• გამოთვალე იმის ალბათობა, რომ შემთხვევით შერჩეულ ორ მოსწავლეს აქვს:

ა) ტოლი სიმაღლე; 
ბ) ტოლი ფეხის ზომა;
გ) ტოლი სიმაღლე და ტოლი ფეხის ზომა;
დ) ტოლი სიმაღლე ან ტოლი ფეხის ზომა;
ე) განსხვავებული სიმაღლე და მაღალს ნაკლები ფეხის ზომა;
ვ) განსხვავებული სიმაღლე და მაღალს მეტი  ფეხის ზომა.

ყველა გამოთვლა ჩაატარე როგორც ცალკე გოგონების, ისე ცალკე ბიჭებისა და 

მთელი კლასის მონაცემების მიხედვით.
ჩატარებული სამუშაოს მიხედვით უპასუხე კითხვებს:

• არის თუ არა შენს კლასში მოსწავლე გოგონა (ბიჭი), რომლის როგორც სიმაღლის,
ისე ფეხის ზომის მონაცემი ემთხვევა თანაკლასელი გოგონების (ბიჭების) შესაბამისი
მონაცემების მოდას? მონაცემებიდან უდიდესს?

• ე) და ვ) პუნქტებში მიღებული ალბათობებიდან რომელია მეტი და რატომ?
• რა დასკვნას გამოიტან შესრულებული სამუშაოდან?

საპრეზენტაციოდ მომზადება. გააფორმე ნაშრომი, დაურთე აგებული დიაგრამები
და ჩატარებული გამოთვლები, უპასუხე დასმულ კითხვებს, ჩამოაყალიბე კვლევის 
შედეგები დასკვნის სახით და წარუდგინე კლასს.

შენიშვნა: მცირერიცხოვან კლასში მონაცემთა არასაკმარისი რაოდენობის გამო, 
რაიმე კანონზომიერების აღმოჩენას ვერ შეძლებ. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია 
რესპო დენტ თა წრის გაფართოება (მაგალითად, გამოკითხვა ჩაატარე პარალელური 
კლასების ან სკოლის მასშტაბით).  
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3.1 მონაცემთა შეგროვება

მონაცემთა შეგროვების სხვადასხვა ხერხის განხილვა. 

ბუნებასა და საზოგადოებაში მიმდინარე მოვლენათა შესასწავლად ხშირად სტატისტი-
კური კვლევის მეთოდებს იყენებენ. სტატისტიკური კვლევა ამა თუ იმ მოვლენის შესახებ მო-
ნაცემთა მოპოვებას, დამუშავებას, თვალსაჩინოდ წარმოდგენასა და ანალიზს გულისხმობს. 

კვლევის მიზნისა და საკვლევი ობიექტის ბუნების მიხედვით მონაცემთა მოპოვების სხვა-
დასხვა ხერხს მიმართავენ. მაგალითად, თუ სურთ დაადგინონ მოსახლეობის ამა თუ იმ ჯგუ-
ფის მოსაზრება გარკვეულ საკითხთან მიმართებაში, ატარებენ გამოკითხვას; ცხოველთა ან 
მცენარეთა რომელიმე სახეობის პოპულაციის შესასწავლად იყენებენ დაკვირვებას, განმეო-
რებადი მოვლენის კანონზომიერების დასადგენად ატარებენ ექსპერიმენტს და სხვ. 

არსებობს გამოკითხვის სხვადასხვა მეთოდი. განვიხილოთ მაგალითები.
მაგალითი 1. ვთქვათ, ტარდება მოსახლეობის გამოკითხვა მნიშვნელოვან სახელმწიფოებ-

რივ საკითხებთან დაკავშირებით. გამოკითხვის მიზანია გაირკვეს, რა საკითხები მიაჩნია მო-
სახლეობას ყველაზე აქტუალურად. 

ასეთი გამოკითხვის ჩასატარებლად, პირველ რიგში, საჭიროა კითხვარისა და საკითხთა 
ჩამონათვალის შედგენა (ასეთი ჩამონათვალი შეიძლება შეიცავდეს უმუშევრობის, ტერიტო-
რიული მთლიანობის, ინფლაციის, განათლების, ჯანდაცვის, სასამართლო სისტემისა და სხვა 
ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებს). აგრეთვე, მნიშვნელოვანია რესპონდენტთა შერჩევა 
შემთხვევითობის პრინციპით ისე, რომ ის აკმაყოფილებდეს წარმომადგენლო ბითობის 
მოთხოვნას, ანუ მოიცავდეს მოსახლეობის ყველა სოციალურ ფენასა და ქვეყნის ყველა რე-
გიონს. 

მაგალითი 2. ფირმას, რომელიც გარკვეულ პროდუქციას აწარმოებს, აინტერესებს არა 
მთელი მოსახლეობის, არამედ მოსახლეობის იმ ნაწილის მოთხოვნილებები, რომელიც მისი 
პროდუქციის სავარაუდო მომხმარებელია. მოსახლეობის ამ ნაწილს სამიზნე აუდიტორია 
ეწოდება. 

მაგალითად, საქორწინო კაბის ფირმის სამიზნე აუდიტორია ქა-
ლები არიან, ხოლო სკეიტბორდის მწარმოებელი ფირმის – თინე-
იჯერები. 

საზოგადოდ, სამიზნე აუდიტორიას აქვს ერთნაირი დემოგრა-
ფიული თვისებები. მაგალითად: ასაკი, სქესი, განათლება, სოცი-
ალური სტატუსი და სხვ. სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა და 
მასთან კომუნიკაციის ორგანიზება ეხმარება მწარმოებელს ბიზნე-
სის დაგეგმვასა და მარკეტინგის სტრატეგიის შემუშავებაში. 

მაგალითი 3. ზოგიერთი აქტუალური საკითხის გასარკვევად მიზანშეწონილია არა დიდი 
რაოდენობის რესპონდენტთა ინდივიდუალური გამოკითხვა, არამედ ე.წ. ფოკუსჯგუფის 
შედგენა და საკითხთან დაკავშირებული ჯგუფური დისკუსიის ორგანიზება. 

ფოკუსჯგუფი სადისკუსიო თემის კარგი მცოდნე 6-დან 12-მდე ადამიანისგან უნდა შედ-
გეს. დისკუსიას წარმართავს მოდერატორი, რომელიც სვამს სადისკუსიო თემასთან დაკავ-
შირებულ წინასწარ მომზადებულ კითხვებს და უზრუნველყოფს ფოკუსჯგუფის ყველა წე-
ვრის თანაბარ ჩართულობას დისკუსიაში. გამოკითხვის ასეთი მეთოდი ხელს უწყობს 
აქტუალური საკითხების ღრმა და მრავალმხრივ განხილვას. 

DO N
OT C

OPY



92

მონაცემთა შეგროვების მნიშვნელოვანი მეთოდია დაკვირვება. ამ მეთოდს ხშირად მი-
მართავენ როგორც ბუნებრივი მოვლენების (ტემპერატურა, ამინდი, მიწისძვრა, ვულკანი 
და სხვ.), ისე ადამიანთა, მცენარეთა და ცხოველთა სხვადასხვა პოპულაციის შესასწავლად. 
პოპულაცია, ადამიანთა ჯგუფის შემთხვევაში, გულისხმობს ერთ ტერიტორიაზე მცხოვ-
რები ადამიანების ერთობას, რომლებსაც საერთო კულტურული და ყოფითი ზნე-ჩვეულე-
ბები აერთიანებთ (ასეთი პოპულაციების მაგალითებია საქართველოს ამა თუ იმ რეგიონის 
მოსახლეობა, კანადის პროვინცია კვებეკის მოსახლეობა, რომელიმე სოფლის ან ქალაქის 
მოსახლეობა და სხვ.). მცენარეთა ან ცხოველთა შემთხვევაში, პოპულაცია შეიძლება იყოს 
გარ კვეულ ტერიტორიაზე არსებულ მცენარეთა ან მობინადრე ცხოველთა სახეობა.

პოპულაციების სტატისტიკური ანალიზი გულისხმობს პოპულაციის შემადგენელი სახე-
ობის რაოდენობის, სიმჭიდროვის (ფართობის ან მოცულობის ერთულში რაოდენობის) და 
არეალში განაწილების დადგენას. პოპულაციის სტატისტიკის შემსწავლელ დარგს დემოგრა-
ფია ეწოდება.

მაგალითი 4. მეფუტკრეს აინტერესებს მი-
ნდორში სამყურა ყვავილის რაოდენობა და სიმ-
ჭიდროვე. ამის დასადგენად მან მიმართა შემდეგ 
 ხერხს: დაამზადა 1 მ გვერდის მქონე კვადრატული 
ჩარჩო. ეს ჩარჩო შემთხვევით შერჩეულ სამ სხვა-
დასხვა ადგილას მიწაზე დადო და ჩარჩოს შიგნით 
კვადრატში მოხვედრილი სამყურა ყვავილის რა-
ოდენობები დათვალა. შემდეგ გამოთვალა საშუა-
ლოდ ერთ კვადრატში მოქცეული ყვავილების რაო-
დენობა და მიღებული რიცხვი გაამრავლა მინდვრის მთლიან ფართობზე. 

პოპულაციის რიცხოვნობის დადგენის აღწერილ მეთოდს კვადრატების მეთოდს უწოდე-
ბენ. 

მაგალითი 5. რეინჯერების ჯგუფმა უნდა 
დაადგინოს ნაკრძალის ტერიტორიაზე მობი-
ნადრე შვლების პოპულაციის რიცხოვნობა. ამ 
მიზნით მათ დაიჭირეს, მარკირება გაუკეთეს 
და ისევ ნაკრძალში დააბრუნეს 12 შველი. გა-
რკვეული დროის შემდეგ რეინჯერებმა დაი-
ჭირეს 25 შველი, რომელთა შორის 4 აღმოჩ-
ნდა მარკირებული. იცოდნენ რა, რომ სულ 12 
შველია მარკირებული, ხოლო 25 დაჭერილში 
მხოლოდ 4, ანუ 12-ზე სამჯერ ნაკლები, რეინ-
ჯერებმა პროპორციის გამოყენებით დაასკვნეს: დაჭერილი შვლების რაოდენობა – 25 შვლე-
ბის მთლიან რაოდენობაზე 3-ჯერ ნაკლები იქნება, ანუ ნაკრძალში შვლების რაოდენობა, სა-
ვარაუდოდ, 75-ია. 

ბოლო მაგალითში პოპულაციის რიცხოვნების დადგენის აღწერილ მეთოდს მარკირება – 
დაჭერის მეთოდი ეწოდება. 

როგორც კვადრატების, ისე მარკირება-დაჭერის მეთოდს იმ შემთხვევაში მიმართავენ, 
როდესაც პოპულაციის რიცხოვნობის დასადგენად პოპულაციაში შემავალი ყველა ინდივი-
დის გადათვალა პრაქტიკულად შეუძლებელია (მაგალითად, შეუძლებელია სათითაოდ გადა-
ვთვალოთ მდინარე არაგვში კალმახები ან კავკასიის მთებში მობინადრე ჯიხვები). 
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მონაცემთა მოპოვებისათვის ფართოდ გამოიყენება ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექ-
ნოლოგიები. ასეთია, მაგალითად „გუგლის“ საძიებო სისტემა, რომლისთვისაც არაერთხელ 
მიგიმართავს სასკოლო დავალების შესასრულებად ან სხვა საინტერესო ინფორმაციის მოსა-
პოვებლად. 

უპასუხე კითხვებს:

1. რა ეტაპებისგან შედგება სტატისტიკური კვლევა?

2. მონაცემთა მოპოვების რა მეთოდები არსებობს?

3. გამოკითხვის მეთოდის რამდენი სახეობაა აღწერილი პარაგრაფში?

4. რა არის სამიზნე აუდიტორია?

5. რა შემთხვევაში მიმართავენ ფოკუსჯგუფს?

6. რა ფუნქცია აკისრია მოდერატორს?

7. რატომ სჭირდება მეფუტკრეს სამყურა ყვავილების რაოდენობის დადგენა?

8. რა პროპორცია გამოიყენეს რეინჯერებმა შვლების რაოდენობის დასათვლელად?

სავარჯიშოები

1  ფირმისთვის, რომელიც სასოფლო სამე-
ურნეო იარაღს აწარმოებს, ქვემოთ ჩა-
მოთვლილთაგან რომელი შეიძლება იყოს 
სამიზნე აუდიტორია?
ა) ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენ-
ტები; 
ბ) მეტალურგიული ქარხნის მუშები; 
გ) ფერმერები; 
დ) მედიცინის მუშაკები.

2  რა არის უმჯობესი იმის დასადგენად, ვაქცინის 
რამდენი დოზაა აუცილებელი, რათა ადამიანმა 
თავი დაიცვას ვირუსისაგან? 
ა) ქუჩაში გამვლელების გამოკითხვა;
ბ) სოციოლოგიური კვლევის ჩატარება;
გ) სამიზნე აუდიტორიის გამოკითხვა;
დ) დისკუსიის ორგანიზება ფოკუსჯგუფში. 

3  იმის გასარკვევად, წარმატებით მიმდინარეობს თუ არა განათლების რეფორმა, 
უმჯობესია ჩატარდეს გამოკითხვა: 
ა) მოსწავლეთა შორის;
ბ) განათლების სამინისტროს თანამშრომელთა შორის;
გ) მშობელთა შორის;
დ) განათლების სფეროს ექსპერტთა შორის. 
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4  ეკოლოგთა ჯგუფმა, რომელიც კვადრატების მეთოდით ით-
ვლიდა 13 ჰა ფართობის მქონე მინდორში გვირილების რი-
ცხოვნობას, შემთხვევით შერჩეულ 4 ადგილას დაითვალა გვი-
რილების რაოდენობა და მიიღო მონაცემები: 3 გვირილა, 7 
გვირილა, 5 გვირილა, 1 გვირილა. დაადგინე, დაახლოებით 
რამდენი გვირილაა მინდორში. 

5  რეინჯერთა ჯგუფმა, რომელიც მარკირება–დაჭერის მეთოდით ითვლიდა ნაკ-
რძალში ირმების პოპულაციის რიცხოვნობას, დაიჭირა, მონიშნა და ნაკრძალში 
დააბრუნა 15 ირემი. ერთი თვის შემდეგ რეინჯერებმა დაიჭირეს 20 ირემი, რო-
მელთაგან 3 აღმოჩნდა მონიშნული. დაახლოებით, რამდენი ირემია ნაკრძალის 
პოპულაციაში?

6  მეფრინველეობის ფერმაში ქათმების რა-
ოდენობის დასადგენად დაიჭირეს 30 ქა-
თამი, მონიშნეს და გაუშვეს. მეორე დღეს 
დაიჭირეს 90 ქათამი, რომელთაგან 4 
აღმოჩნდა მონიშნული. დაახლოებით, 
რამ დენი ქათამია ფერმაში? 

პრაქტიკული სამუშაო 
(ჯგუფური)

„კვადრატების მეთოდი“
კვადრატების მეთოდის გამოყენებით დაადგინეთ თქვენი სკოლის ეზოში (ახლომდე-

ბარე სკვერში ან ბაღში) რომელიმე მცენარის რიცხოვნობა.
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მაგალითი 1. კახამ იმის დასადგენად, წელიწადის რომელი დრო მოსწონთ მის თანაკლასე-
ლებს, ჩაატარა გამოკითხვა და შედეგები სიხშირეთა ცხრილის სახით წარმოადგინა: 

წელწადის დრო გაზაფხული ზაფხული შემოდგომა ზამთარი

სიხშირე 6 10 5 4

ცხრილის მიხედვით შეგვიძლია შევადგინოთ სხვადასხვა სახის დიაგრამა:

ბ) ხაზოვანი დიაგრამა:ა) სვეტოვანი დიაგრამა:
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გ) წრიული დიაგრამა: 

გაზაფხული, 6

ზაფხული, 10
შემოდგომა, 5

ზამთარი, 4

წელწადის დროები

 
ზოგჯერ მონაცემებს ამა თუ იმ მიზნით ინტერვალებად ყოფენ და აგებენ ჰისტოგრამას.
მაგალითი 2. წლის განმავლობაში ლალის მიერ მათემატიკაში მიღებული ქულებია:

6, 5, 6, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 9, 7, 9, 9, 10, 8, 8, 9, 9, 10.
მონაცემები დავალაგოთ ზრდის მიხედვით (ასე დალაგებულ რიცხვით მონაცემებს ვარია-

ციული მწკრივი ეწოდება): 
5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10.

შევადგინოთ სიხშირეთა ცხრილი:

შეფასება 5 6 7 8 9 10

სიხშირე 1 2 3 7 5 2
 

3.2 მონაცემთა წარმოდგენა 

1.  მონაცემთა წარმოდგენის სხვადასხვა საშუალების 
გახსენება და გამოყენება;

2. საუკეთესო მიახლოების წრფის გაცნობა და გამოყენება;
3.  ორგანზომილებიან სიხშირეთა ცხრილის შედგენა და 

გამოყენება.
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დავყოთ მონაცემები სამ ინტერვალად და ავაგოთ ჰისტოგრამა:

5-6 დაბალი ქულა, 3 მონაცემი; 
7-8 საშუალო ქულა, 10 მონაცემი;
9-10 მაღალი ქულა, 7 მონაცემი. 

5-6 7-8 9-10

3

7

10

გამოვთვალოთ ფარდობითი სიხშირე პროცენტებში და მიღებული მონა ცემებისთვის ავა-
გოთ წრიული დიაგრამა: 

5-6 დაბალი ქულა, 15%; 
7-8 საშუალო ქულა, 50%;
9-10 მაღალი ქულა, 35%.

15%

50%

35%

ქულები

დაბალი

საშუალო

მაღალი

ორი სახის მონაცემთა ერთი ცხრილით წარმოსადგენად ორგანზომილებიან სიხშირეთა 
ცხრილს იყენებენ:

მაგალითი 3. სოფიკომ კორონავირუსის გავრცელებისა და ვაქცინაციის შესწავლის მიზ-
ნით ჩაატარა გამოკითხვა და მიღებული შედეგების მიხედვით შეადგინა ორგანზომილებიან 
სიხშირეთა ცხრილი:

 ვაქცინა
კოვიდ19 ვაქცინირებული არავაქცინირებული

კოვიდგადატანილი 15 30

არაკოვიდგადატანილი 20 10

ცხრილის მიხედვით გავარკვიოთ: 
ა) სულ რამდენი რესპონდენტი მონაწილეობდა გამოკითხვაში;
ბ) რამდენი რესპონდენტი იყო ვაქცინირებული;
გ) არავაქცინირებულ რესპონდენტთა რამდენი პროცენტი იყო კოვიდგადატანილი.
ამოხსნა: ა) რესპონდენტთა მთლიანი რაოდენობა არის ოთხივე მონაცემის ჯამი: 

15+20+30+10=75.
ბ) ვაქცინირებული რესპონდენტების რაოდენობა წერია პირველ სვეტში: 

15+20=35.
გ) არავაქცინირებულ რესპონდენტთა რაოდენობაა 30+10=40, ხოლო მათ შორის 

კოვიდგა დატანილია 30, ამიტომ მივიღებთ:
30:40·100=75%.
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უპასუხე კითხვებს:

1. რა არის მონაცემის სიხშირე?

2. წელწადის რომელი დრო მოსწონთ უფრო მეტად კახას თანაკლასელებს?

3. როგორ გამოთვლი მონაცემის ფარდობით სიხშირეს? 

4. რა შემთხვევაში გამოიყენება ორგანზომილებიან სიხშირეთა ცხრილი?

სავარჯიშოები

1  ჩაატარე გამოკითხვა იმის დასადგენად, როგორ აქვთ განაწილებული დღის 
განმავ ლობაში დრო შენს თანაკლასელებს (მაგალითად, რამდენ საათს უთმობენ 
საშინაო დავალების შესრულებას, კომპიუტერულ თამაშებს, სპორტს და სხვ.). მო-
პოვებული მონაცემების მიხედვით შეადგინე სიხშირეთა ცხრილი და ააგე სხვადა-
სხვა სახის დიაგრამა.

2  მოცემულია სკოლის სიმღერის გუნდის წევრთა ასაკის სიხშირეთა ცხრილი: 

ასაკი 8 9 10 11 12 13

სიხშირე 2 1 2 5 4 2

ა) ცხრილის მიხედვით ააგე სვეტოვანი, წერტილოვანი და ხაზოვანი დიაგ-
რამები;
ბ) დაყავი მონაცემები სამ ჯგუფად და ააგე ჰისტოგრამა;
გ) შეადგინე მოცემული ცხრილის ფარდობით სიხშირეთა ცხრილი და ააგე წრი-
ული დიაგრამა. 

3  დიაგრამაზე მოცემულია კოვიდ 19-
ით ინფიცირების შემთხვევათა რაო-
დენობა (მილიონებში) 2022 წლის 16 
იანვრისათვის 6 ქვეყანაში.
მოიძიე მოცემული ქვეყნების 
მოსახლე ობის საერთო რაოდენობა 
და დაადგინე, რომელ ქვეყანაში 
იყო დაფიქსირებული პროცენ-
ტულად ყველაზე მეტი შემთხვევა 
და რომელში – ყველაზე ნაკლები. 

4  ცხრილში მოცემულია ჰაერის საშუალო თვიური ტემპერატურა თბილისში წელწა-
დის თვეების მიხედვით:

ტემპერატურა 0 3 8 15 22 27 31 30 23 15 7 2

თვე 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ა) ცხრილის მიხედვით ააგე წერტილოვანი და ხაზოვანი დიაგრამები; 
ბ) გამოთვალე ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა თბილისში. 
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5  ცხრილში მოცემულია ნალექების საშუალო თვიური რაო-
დენობა თვეთა მიხედვით თბილისში:

ნალექები 18 23 33 55 90 78 50 40 46 45 38 24

თვე 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ა) ცხრილის მიხედვით ააგე წერტილოვანი და ხაზოვანი 
დიაგრამები. 
ბ) ცნობილია, რომ თბილისში ნალექების დაახლოე-
ბით 8% მოდის თოვლის სახით. გამოთვალე საშუალოდ 
რამდენი მილიმეტრი თოვლი მოდის თბილისში წლის გა-
ნმავლობაში. 

6  სასტუმროს მენეჯერი იწერდა დღის 
განმავლობაში შემოსული სტუმრების 
ასაკს: 25, 28, 60, 57, 3, 4, 8, 29, 45, 58, 
35, 24, 28, 56, 33, 45, 60, 7, 9, 17, 20
დაყავი მონაცემები (0;10], (10;20], 
(20;30], (30;40], (40;50], (50;60] ინტე-
რვალებად და ააგე ჰისტოგრამა. 

7  ორგანზომილებიან სიხშირე-
თა ცხრილში წარმოდგენილია 
დემოგრაფიული მონაცემები 
2002 წლის მოსახლეობის აღ-
წერის  მიხედვით:
ცხრილის მიხედვით დაადგინე:
ა) რამდენი მოსახლე იყო სოფლად 2002 წელს;
ბ) რამდენი ქალი ცხოვრობდა ქალაქად 2002 წელს;
გ) რამდენი მოსახლე იყო სულ.

8  მეგიმ თანაკლასელებს დაუსვა კითხვა: „ხარ თუ არა დაკავებული სპორტით?“ 
პასუხების მიხედვით მეგიმ შეადგინა ორგანზო-
მილებიან სიხშირეთა ცხრილი: 

 სქესი
პასუხი

ბიჭი გოგო

კი 7 8

არა 4 6

ცხრილის მიხედვით დაადგინე:
ა) რამდენი ბიჭია დაკავებული სპორტით; 
ბ) სულ რამდენი გოგონა გამოიკითხა;
გ) გამოკითხულთა რამდენი პროცენტია დაკავე-
ბული სპორტით.

 სქესი
ადგილი კაცი ქალი

 ქალაქის მოსახლეობა 1048593 1236203
სოფლის მოსახლეობა 1013160 1073579

ელენე ახვლედიანი.
„ზამთარი თბილისში“
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9  ვენის დიაგრამაზე მოცემულია გამოკითხული 30 მოსწავლიდან რამდენს ჰყავს
ძაღ ლი და რამდენს – კატა. გადაიხაზე მოცემული ცხრილი და შეავსე დიაგრამის 
მიხედვით.

ძაღლი

11 8
5

კატა

10  ვენის დიაგრამაზე მოცემულია გამოკითხული 25 მოსწავლიდან რამდენს უყვარს
ფეხბურთი და რამდენს – კალათბურთი. გადაიხაზე მოცემული ცხრილი და შეა-
ვსე დიაგრამის მიხედვით.

ფეხბურთი

7 5
11

კალათბურთი

11  მარიამს ჰყავს 40 ქათამი, რომელთაგან 15 თეთრია, დანარჩენი კი – შავი. თე-
თრი ქათ მე ბიდან მხოლოდ ათია კვერცხისმდებელი, რაც კვერცხისმდებელი ქა-
თმების  საერთო რაოდენობის 40%-ს შე ადგენს. გადაიხაზე და მოცემული მონა-
ცემების მიხედვით შეავსე ორგან ზომილებიანი ცხრილი:

 კვერცხი
 ფერი

დებს არ დებს

თეთრი ? ?

შავი ? ?

 კატა
ძაღლი

კატა ჰყავს კატა არ ჰყავს

ძაღლი ჰყავს ? ?

ძაღლი არ ჰყავს ? ?

კალათ ბურთი
ფეხბურთი

კალათბურთი 
უყვარს 

კალათბურთი 
არ უყვარს

ფეხბურთი უყვარს ? ?

ფეხბურთი არ 
უყვარს

? ?

პრაქტიკული სამუშაო

„ორგანზომილებიან სიხშირეთა ცხრილი“
ჩაატარე გამოკითხვა რაიმე თემაზე შენს კლასში და შეადგინე ორგანზომილებიან სიხ-

შირეთა ცხრილი.
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მაგალითი 1. წერტილოვან დიაგრამაზე მოცემულია ლაშა ტალახაძის შედეგები ძალოს-
ნობაში 2016-2021 წლებში. 

როგორც მოცემულ დიაგრამაზე ვხედავთ, გარდა 2018 წლისა, ყველა დანარჩენი წლის შე-
საბამისი წერტილი თითქმის ერთ წრფეზეა განლაგებული. ეს წრფე დიაგრამაზე ლურჯი ფე-
რით არის მოცემული. 

წრფეს, რომლის მახლობლობაშიც განლაგებულია დიაგრამაზე მოცემული წერტილების 
უმრავლესობა, საუკეთესო მიახლოების წრფე ეწოდება. 

საუკეთესო მიახლოების წრფე გვიჩვენებს, თუ რა კანონზომიერებას ექვემდებარება დი-
აგრამით აღწერილი პროცესი და საშუალებას გვაძლევს ვივარაუდოთ, რა მონაცემები გვექ-
ნება პროცესის გაგრძელების შემთხვევაში. მაგალითად, მოცემული დიაგრამის მიხედვით 
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ თუ ჩვენი ლეგენდარული სპორტსმენი იმავე ტემპით გააგრძე-
ლებს რეკორდების დამყარებას, 2 წელწადში იგი 500კგ-იან ზღვარს გადალახავს. 

განხილულ დიაგრამაზე აშკარად ჩანს, რომ წლების ზრდასთან ერთად შედეგებიც იზ-
რდება (გამონაკლისი მხოლოდ ერთი, 2018 წელია). ასეთ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ორ მო-
ნაცემს – წლებსა და შედეგებს შორის დადებითი კორელაციაა. კორელაცია ორი სახის მო-
ნაცემებს შორის კავშირის მაჩვენებელია. იმის მიხედვით, თუ რამდენად მჭიდრო კავშირია 
რიცხვით მონაცემთა ორ ერთობლიობას შორის, ასხვავებენ მონაცემთა შორის ძლიერ, ზო-
მიერ და სუსტ კორელაციას. განვიხილოთ მაგალითები: 

მაგალითი 2. წერტილოვან 
დიაგრამაზე მოცემულია ჯა-
რისკაცთა ოცეულის სიმაღლისა 
და მასის მონაცემები. 

დიაგრამის მიხედვით შეგვიძ-
ლია დავასკვნათ, რომ ადამიანის 
სიმაღლესა და მასას შორის ძლი-
ერი დადებითი კორელაციაა. 
სხვა სიტყვებით, მაღალი ადამი-

3.3 საუკეთესო მიახლოების წრფე 

1.  საუკეთესო მიახლოების წრფის გაცნობა და თვალსაჩინო 
ნიმუშების ჩვენებით მასზე წარმოდგენის შექმნა; 

2.  მონაცემთა შორის კორელაციისა და მისი კოეფიციენტის 
შინაარსის გაცნობა/გააზრება. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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ანი, როგორც წესი, დაბალ ადამიანზე მეტს იწონის.
მაგალითი 3. დიაგრამაზე მოცემულია მე-10 კლასის 25 მოსწავლის სიმაღლისა და საშუ-

ალო სემესტრული ქულის მონაცემები. 
სა
შუ

ალ
ო

 ქ
ულ

ა

სიმაღლე სმ-ში160 165 170

7

8

9

6

y

175 180 185     x

ამ დიაგრამიდან ვასკვნით, რომ მოსწავლის სიმაღლესა და მის სემესტრულ ქულას შორის 
კავშირი არ არსებობს, ანუ ამ ორ მონაცემს შორის სუსტი კორელაციაა.

კორელაციის სიდიდეს რიცხობრივად ე.წ. კორელაციის კოეფიციენტით გამო სახავენ. კო-
რელაციის კოეფიციენტის თვისებებია: 

• კორელაციის კოეფიციენტი [–1;1] შუალედში მოთავსებული რიცხვია;
• მოდულით მეტი კოეფიციენტი მეტი სიძლიერის კოლერაციას შეესაბამება;
• ნულოვანი კოეფიციენტი კორელაციის არარსებობას ნიშნავს. 
ჩვენ მიერ განხილულ პირველ ორ მაგალითში საქმე გვაქვს ძლიერ დადებით კორელა-

ციასთან, რაც ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევებში კორელაციის კოეფიციენტები 1-ლთან ახლო-
საა, ხოლო მესამე მაგალითში კორელაციის კოეფიციენტი თითქმის 0-ის ტოლია. 

ბოლო დიაგრამაში x და y მო-
ნაცემებს შორის ძლიერი უარყო-
ფითი კორე ლაციაა –1-ის ტოლი 
კოეფიციენტით.

უპასუხე კითხვებს:

1. რას გვიჩვენებს საუკეთესო მიახლოების წრფე?

2. რა არის კორელაცია?

3. როგორი კორელაციის შემთხვევაშია კორელაციის კოეფიციენტი დადებითი? 
უარყოფითი?

4. როგორი კორელაციის შემთხვევაშია კორელაციის კოეფიციენტი 0-თან ახლოს? 
1-თან ახლოს?

5. როგორ დაახასიათებ კორელაციას, რომლის კოეფიციენტია 0,5? –0,9?

1 2

3
y

543 6 x0

2

1
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სავარჯიშოები

1  დიაგრამაზე წარმოდგენილია მეათე 
კლასის 20 მოსწავლის ფეხის ზომა და 
სიმაღლე. დიაგრამის მიხედვით დაად-
გინე:
ა) დადებითია თუ უარყოფითი მოცე-
მულ სიდიდეებს შორის კორელაცია;
ბ) ძლიერი, ზომიერი თუ სუსტი კორე-
ლაციაა მოცემულ სიდიდეებს შორის;
დიაგრამის მიხედვით ქვემოთ მოცე-
მული რომელი გამონათქვამია ჭეშმარიტი?
1) მაღალ ადამიანს, როგორც წესი, ფეხის ზომა მეტი აქვს, ვიდრე – დაბალ ადა-
მიანს;
2) დაბალ ადამიანს, როგორც წესი, ფეხის ზომა მეტი აქვს, ვიდრე – მაღალ ადა-
მიანს;
3) ადამიანის ფეხის ზომა არაა დამოკიდებული მის სიმაღლეზე.

2  წერტილოვან დიაგრამაზე მოცემულია საქართველოს ექსპორტის მოცულობა მი-
ლიარდ დოლარებში 2016-2021 წლებში (საწყისი 2016 წელი ჩათვლილია 1-ად). 
ა) დადებითია თუ უარყოფითი ამ 
სიდიდეებს შორის კორელაცია;
ბ) ძლიერი, ზომიერი თუ სუსტი 
კორელაციაა მოცემულ სიდიდე-
ებს შორის;
დიაგრამის მიხედვით ქვემოთ მო-
ცემული რომელი გამონათქვამია 
ჭეშმარიტი?
1) 2016-2021 წლებში, როგორც 
წესი, საქართველოს ექსპორტის მოცულობა იზრდებოდა;
2) 2016-2021 წლებში, როგორც წესი, საქართველოს ექსპორტის მოცულობა 
მცირდებოდა;
3) წლებსა და ექსპორტის მოცულობას შორის რაიმე კანონზომიერება არ შეიმ-
ჩნევა.
საუკეთესო მიახლოების წრფის გამოყენებით ივარაუდე, დაახლოებით, რამდენი 
მილიარდი იქნება ექსპორტის მოცულობა: ა) 2022 წელს. ბ) 2025 წელს. 

3  ცვლადებს შორის დამოკიდებულება მოცემულია ცხრილის სახით: 

x 0 1 1 2 3 4 5 6 6

y 6 5 4 5 3 3 2 1 0

ცხრილის მიხედვით ააგე წერტილოვანი დიაგრამა, გაატარე საუკეთესო მიახ-
ლოების წრფე და დაადგინე დადებითია თუ უარყოფითი კორელაცია x და y 
ცვლადებს შორის. 
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4  ცხრილში მოცემულია ჰაერის ტემპერატურა დილის 7 საათი  დან 13 საათამდე. 
ცხრილის მიხედვით ააგე წერტილოვანი დიაგრამა და დაადგინე, დადებითია 
თუ უარყოფითი მონაცემებს შორის კორელაცია.

დრო 7 8 9 10 11 12 13

ტემპერატურა 5° 5° 7° 8° 10° 11° 11°

5  ცხრილში მოცემულია ჰაერის ტემპერატურა საღამოს 17 საათი  დან ღამის 23 საა-
თამდე. ცხრილის მიხედვით ააგე წერტილოვანი დიაგრამა და დაადგინე დადე-
ბითია თუ უარყოფითი მონაცემებს შორის კორელაცია.

დრო 17 18 19 20 21 22 23

ტემპერატურა 15° 14° 14° 12° 11° 9° 9°

6  შეადგინე ორი სახის მონაცემები, რომელთა შორის იქნება: 
ა) ძლიერი დადებითი კორელაცია;
ბ) ძლიერი უარყოფითი კორელაცია; 
გ) სუსტი კორელაცია. 
შედგენილი მონაცემებით ააგე დიაგრამები და გაავლე საუკეთესო მიახლოე-
ბის წრფეები. 

7  ცხრილში მოცემულია საშუალო თვიური ხელფასის ოდენობა საქართვლოში 2010 
– 2020 წლების განმავლობაში.

წელი 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ხელფასი  
(ლარში)

598 636 712 773 818 900 940 999 1068 1130 1191

ცხრილის მიხედვით ააგე წერტილოვანი დიაგრამა, თვალზომით გაავლე საუკე-
თესო მიახლოების წრფე და დაადგინე:
ა) დადებითია თუ უარყოფითი კორელაცია; 
ბ) კორელაციის კოეფიციენტის მიახლოებითი მნიშვნელობა;
გ) საშუალო ხელფასის მიახლოებითი მნიშვნელობა 2022 წელს. 

პრაქტიკული სამუშაო

„საქართველოს მოსახლეობა“
მოიპოვე მონაცემები საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ 1960-1990 

წლებში და 1991-2021 წლებში. თითოეულ შემთხვევაში ააგე წერტილოვანი დიაგრამა 
და დაადგინე კორელაციის ტიპი. გაავლე საუკეთესო მიახლოების წრფე და მისი დახ-
მარებით ივარაუდე, საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა: 

ა) 2030 წლისთვის; ბ) 2050 წლისთვის.
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სამყაროში მიმდინარე მოვლენებიდან ზოგი კანონზომიერი, ზოგი კი შემთხვევითი მოვ-
ლენაა. კანონზომიერი მოვლენა ერთსა და იმავე პირობებში ერთი და იმავე შედეგით მთავ-
რდება, ხოლო შემთხვევითი მოვლენა ერთსა და იმავე პირობებში სხვადასხვა შედეგით შეი-
ძლება დასრულდეს.

შემთხვევითი მოვლენის შედეგის წინასწარ გამოცნობა 
შეუძლებელია. მაგალითად, მონეტის აგდებისას წინასწარ 
ვერ ვიტყვით, საფასური მოვა თუ გერბი. ასევე, ვერ გამო-
ვიცნობთ კამათლის გაგორებისას ექვსი შემთხვევიდან რო-
მელი განხორციელ დება. 

შემთხვევითი მოვლენების შესასწავლად ე.წ. შემთხვე-
ვით ექსპერიმენტს მიმართავენ. ზემოთ მოყვანილი მონე-
ტის აგდება და კამათლის გაგორება ასეთი ექსპერიმენტის 
მაგალითებია. 

შემთხვევითი მოვლენის შესაძლო შედეგებიდან თითოეულს ელემენტარული ხდომი-
ლობა, ხოლო მათს ერთობლიობას ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე ეწოდება. მაგა-
ლითად, მონეტის აგდების შემთხვევაში ელემენტარული ხდომილობებია: „გერბის მოსვლა“ 
და „საფასურის მოსვლა“, ხოლო ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე ამ ორი ხდომილობი-
საგან შედგება; კამათლის გაგორების შემთხვევაში ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე 
ექვსი ელემენტარული ხდომილობისაგან შედგება. ეს ხდომილობებია: „მოვიდა1“, „მოვიდა 
2“, „მოვიდა 3“, „მოვიდა 4“, „მოვიდა 5“ , „მოვიდა 6“.

შემთხვევითი ექსპერიმენტებით დადგინდა, რომ შემთხვევითი მოვლენები გარკვეულ 
კანონ ზომიერებას ემორჩილებიან. მაგალითად, თუ მონეტას მრავალგზის ავაგდებთ, აღმოჩ-
ნდება, რომ როგორც საფასურის, ისე გერბის მოსვლის ფარდობითი სიხშირე საკმაოდ 

ახლოს იქნება 
1
2

-თან. ე.ი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ „საფასურის მოსვლა“ და „გერბის მო-

სვლა“ ტოლად  მოსალოდ ნელი, ანუ ტოლი ალბათობის მქონე ელემენტარული ხდომილობე-

ბია, ამასთან, თითოეული მათგანის ალბათობა 1
2

-ის ტოლია. ანალოგიურად, თუ კამათელს 

მრავალჯერადად გავაგორებთ, ექვსი შესაძლო ელემენტარული ხდომილობიდან თითოეუ-

ლის ფარდობითი სიხშირე დაახლოებით 
1
6

-ის ტოლი აღმოჩნდება. ასე, რომ ამ შემთხვე-

ვაში თითოეული ხდომილობის ალბათობა 
1
6 -ის ტოლად უნდა ჩავთვალოთ. აქვე შევნიშ-

ნოთ, რომ განხილულ თითოეულ ექსპერიმენტში მონაწილე ელემენტარული ხდომილობების 
ერთდროული განხორციელება შეუძლებელია, ანუ ეს ხდომილობები არათავსებადია. 

საზოგადოდ, ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე სასრული რაოდენობის ტოლი ალ-
ბათობის მქონე არათავსებადი ხდომილობებისაგან შედგება, რომელთა ალბათობის ჯამი 
1-ის ტოლია. 

ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცის ქვესიმრავლეს ხდომილობა ეწოდება. ე.ი. ხდომი-

3.6 ხდომილობის ალბათობა

ხდომილობის ცნებისა და ხდომილობის ალბათობის 
გამოთვლის წესის გახსენება და მისი ამოცანების 
ამოსახსნელად გამოყენება.
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ლობა ელემენტარული ხდომილობებისაგან შედგენილი სიმრავლეა. ხდომილობაში შემავალ 
ელემენტარულ ხდომილობას ხელშემწყობი ელემენტარული ხდომილობა ეწოდება. 

მაგალითად, კამათლის გაგორებისას კენტი რიცხვის მოსვლა სამი ელემენტარული ხდო-
მილებისგან (1-ის მოსვლა, 3-ის მოსვლა და 5-ის მოსვლა) შედგება. ამ სამიდან თითოეული 
მოცემული ხდომილობის ხელშემწყობი ელემენტარული ხდომილობაა. 

ხდომილობებს დიდი ლათინური ასოებით აღნიშნავენ. A ხდომილობის ალბათობის აღსა-
ნიშნავად p(A) ჩანაწერი გამოიყენება. 

ხდომილობა განხორციელებულად მაშინ და მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება, როცა მისი ხელ-
შემწყობი რომელიმე ელემენტარული ხდომილობა განხორციელდება. 

ვთქვათ, ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცის ელმენტარულ ხდომილობათა რაოდე-

ნობაა n, ხოლო A ხდომილობის ხელშემწყობ ელემენტარულ ხდომილობათა რაოდენობა k, 

მაშინ თითოეული ელემენტარული ხდომილობის ალბათობა იქნება 1
n

, ხოლო A ხდომილო-
ბის ალბათობა

( ) k .
n

=


k

1 1 1
p A = + +.. . +

n n n
 (1)

მიღებული ტოლობიდან ვასკვნით, რომ 
ხდომილობის ალბათობა მისი ხელშემწყობი ელემენტარული ხდომილობების რაოდენო-

ბის ელემენტარულ ხდომილობათა მთლიან რაოდენობასთან ფარდობის ტოლია. 
თუ ხდომილობა ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეს ემთხვევა, მაშინ მისი ალბათობა 

1-ის ტოლია. ასეთ ხდომილობას აუცილებელი ხდომილობა ეწოდება. თუ ხდომილობა ცა-
რიელი სიმრავლეა, მაშინ მისი ალბათობა 0-ის ტოლია. ასეთ ხდომილობას შეუძლებელი 
ხდომილობა ეწოდება. ყველა სხვა შემთხვევაში ხდომილობის ალბათობა 0-სა და 1-ს შორის 
მოთავსებული რიცხვია. 

მაგალითად, ორი კამათლის გაგორებით ჯამში 1-ზე მეტი ქულის მოსვლა აუცილებელი, 
ხოლო 12-ზე მეტი ქულის მოსვლა შეუძლებელი ხდომილობაა (ახსენი, რატომ?). 

ხდომილობის ალბათობა მოცემული ხდომილობის მოსალოდნელობის საზომი რიცხვია. 
თუ A და B ხდომილობებისთვის p(A)=p(B), A და B ხდომილობებს ტოლად მოსალოდნელ 
ხდომილობებს ვუწოდებთ, ხოლო თუ p(A)>p(B), მაშინ ვიტყვით, რომ A ხდომილობა მეტად 
მოსალოდნელია, ვიდრე – B ხდომილობა. 

ამა თუ იმ ხდომილობის ალბათობის გამოსათვლელად საჭიროა: 
I. ავაგოთ ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე და დავადგინოთ მისი ელემენტების რა-

ოდენობა;
II. დავითვალოთ მოცემული ხდომილობის ხელშემწყობ ელემენტარულ ხდომილობათა 

რაოდენობა;
III. გამოვთვალოთ ალბათობა 1-ელი ფორმულის საშუალებით.
ამოცანა 1. მონეტას აგდებენ ორჯერ. გამოვთვალოთ ალბათობა იმისა, რომ პირველი აგ-

დებისას მოვა გერბი. 
ამოხსნა: სულ გვაქვს ოთხი ელემენტარული ხდომილობა: „გერბი-საფასური“, „საფასური- 

-გერბი“, „გერბი-გერბი“, „საფასური- საფასური“. ამ ოთხიდან ხდომილობის „პირველად მოვა 
გერბი“ ხელშემწყობი ელემენტარული ხდომილობებია ორი: „გერბი-საფასური“ და „გერ-

ბი-გერბი“. 1-ელი ფორმულით ვღებულობთ, რომ საძიებელი ალბათობაა 
2 0,5.
4
=

DO N
OT C

OPY



113

ამოცანა 2. კამათელს აგორებენ ორჯერ. რომელი ხდომილობაა მეტად მოსალოდნელი: 
A: „ჯამში მოვა 7 ქულა“ თუ B: „ორივეჯერ მოვა ერთი და იგივე ქულა“? 
ამოხსნა: (mn) წყვილით აღვნიშნოთ ის ელე-

მენტარული ხდომილობა, რომლის განხორციე-
ლება ნიშნავს პირველი გაგორებისას m ქულის, 
ხოლო მეორე გაგორებისას n ქულის მოსვლას. 
სულ გვექნება 36 ასეთი წყვილი. წყვილები 
ამოვწეროთ ცხრილის სახით და წითლად მოვ-
ნიშნოთ ის წყვილები, რომელთათვისაც სრუ-
ლდება m+n=7 ტოლობა, ხოლო ყვითლად – 
ტოლქულიანი წყვილები (ნახ. 1). ამ ცხრილით 
ვრწმუნდებით, რომ როგორც A, ისე B ხდო-
მილობა 6 ელემენტარული ხდომილობისაგან 

შედგება. 1-ლი ფორმულის ძალით თითოეული მათგანის ალბათობა 
6 1

36 6
=  -ის ტოლია. 

პასუხი: A და B ტოლად მოსალოდნელი ხდომილობებია.
ზოგჯერ მოვლენათა მოსალოდნელობის შედარება მათი ალბათობის გამოთვლის გარე-

შეცაა შესაძლებელი. მაგალითად, განვიხილოთ ორი განსხვავებული ვარაუდი ამინდის შე-
სახებ:

A: „დღეს ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსს გადააჭარბებს“; 
B: „დღეს ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსს გადააჭარბებს“. 
ამ ორი ვარაუდიდან, ცხადია, A მეტად მოსალოდნელია, ვიდრე B – რადგან B-ს გან-

ხორციელების შემთხვევაში A-ც განხორციელებული აღმოჩნდება. 

უპასუხე კითხვებს:

1. რა განსხვავებაა კანონზომიერ და შემთხვევით მოვლენებს შორის?

2. რა თვისებები აქვთ ელემენტარულ ხდომილებათა სივრცის შემადგენელ 
ელემენტარულ ხდომილობებს?

3. რა შემთხვევაში ითვლება ხდომილობა განხორციელებულად?

4. როგორ ხდომილობას ეწოდება აუცილებელი ხდომილობა?

5. რის ტოლია შეუძლებელი ხდომილობის ალბათობა?

6. როგორ ხდომილობებს ეწოდება არათავსებადი?

7. რა თვისება აქვს ტოლად მოსალოდნელი ხდომილობების ალბათობებს?

8. რის მიხედვით ადარებენ ერთმანეთს ხდომილობების მოსალოდნელობებს?

11 12 13 14 15 16

21 22 23 24 25 26

31 32 33 34 35 36

41 42 43 44 45 46

51 52 53 54 55 56

61 62 63 64 65 66

ნახ. 1

2000 წელს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მი-
მოქცევაში გამოუშვა ქრისტეშობის 2000 წლისა და სა-
ქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისადმი 
მიძღვნილი 10 ლარის ნომინალის ბიმეტალური მონე-
ტები ლიმიტირებული ოდენობით. ამ მონეტით ჩვეუ-
ლებრივ შეიძლება გადახდა საქართველოს ტერიტო-
რიაზე, თავისი ნომინალური ღირებულებით.
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სავარჯიშოები

1  ქვემოთ წარმოდგენილი მოვლენებიდან რომელია კანონზომიერი და რომელი 
შემთხვევითი? 
ა) ზამთარს გაზაფხული მოჰყვება;
ბ) მოედნიდან ასხლეტილი ბურთი ტრიბუნაზე მჯდომ მაყურებელს თავში 
ხვდება;
გ) ორი სხეული ერთმანეთს თითოეული მათგანის მასის პროპორციულად იზი-
დავს;
დ) ორი მონეტის აგდებით ორივეზე საფასური მოვა;
ე) ქუჩაში პირველი შემხვედრი ადამიანი იქნება შავსათვალიანი;
ვ) წყალში ჩაძირულ სხეულზე იმოქმედებს ამომგდები ძალა. 

2  ატარებენ შემთხვევით ექსპერიმენტს: მონეტას აგ-
დებენ სამჯერ. შეადგინე ელემენტარულ ხდომილე-
ბათა სივრცე და დაადგინე: 
ა) თითოეული ელემენტარული ხდომილობის ალ-
ბათობა;
ბ) რამდენი ხელშემწყობი ელემენტარული ხდომი-
ლობისაგან შედგება ხდომილობა: 
A: „პირველი აგდებისას მოვა საფასური“;
B: „ერთხელ მოვა საფასური“;
C: „ორჯერ მოვა საფასური“;
D: „სამჯერ მოვა საფასური“;
E: „ერთხელ მაინც მოვა საფასური“;
F: „საფასური არცერთხელ არ მოვა“. 

3  მე-2 სავარჯიშოში მოცემული ხდომილობებიდან რომელია A ხდომილობასთან 
არათავსებადი?

4  ურნაში არის 10 ბურთულა. ბურთულები გადანომრილია 1-იდან 10-ის ჩათვლით. 
იღებენ ერთ ბურთულას. დაადგინე, რამდენი ელემენტარული ხდომილობისაგან 
შედგება ხდომილობა: 
A: „მოვა კენტი ნომერი“;
B: „მოვა 3-ის ჯერადი ნომერი“;
C: „მოვა მარტივი რიცხვი“;
D: „მოვა შედგენილი რიცხვი“;
E: „არ მოვა ერთნიშნა რიცხვი“.

5  მე-4 სავარჯიშოში მოცემული ხდომილობებიდან რომელია A ხდომილობასთან 
არათავსებადი?
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6  ატარებენ შემთხვევით ექსპერიმენტს: ურნიდან, რომელშიც არის 2 შავი და 2 
თეთ რი ბურთულა, იღებენ სამ ბურთულას. გაარკვიე, მოცემული ხდომილობები-
დან რომელია აუცილებელი და რომელი შეუძლებელი:
A: „ერთი ბურთულა შავია“;
B: „ორი ბურთულა შავია“;
C: „სამი ბურთულა შავია“;
D: „არცერთი ბურთულა არაა შავი“;
E: „ერთი ბურთულა მაინც არის შავი“.

7  მე-6 სავარჯიშოში მოცემული ხდომილობებიდან რომელია E ხდომილობასთან 
არათავსებადი?

8  განსაზღვრე ერთი კამათლის გაგორებისას რომელი ხდომილობაა: ა) აუცილე-
ბელი; ბ) შემთხვევითი; გ) შეუძლებელი:
1) ლუწი რიცხვის მოსვლა; 2) ერთნიშნა რიცხვის მოსვლა; 3) ორნიშნა რიცხვის 
მოსვლა.

9  ერთი კამათლის გაგორებისას რომელი ხდომილობაა მეტად მოსალოდნელი: 
მარტივი რიცხვის მოსვლა თუ შედგენილი რიცხვის მოსვლა?

10  ვთქვათ, ელოდები ავტობუსს. ქვემოთ მოცემული 
შემთხვევებიდან რომელია მეტად მოსალოდნელი? 
A: „ავტობუსი მოვა 5 წუთზე ნაკლებ დროში“; 
B: „ავტობუსი მოვა 10 წუთზე ნაკლებ დროში“;
C: „ავტობუსი მოვა 2-3 წუთში“.

11  მეგის აქვს შემაჯამებელი წერა მათემატიკაში. 
ქვემოთ მოცემული შემთხვევებიდან რომე-
ლია ყველაზე ნაკლებად მოსალოდნელი? 
A: „მეგის ნაწერი შეფასდება 6-ზე მეტი ქუ-
ლით“;
B: „მეგის ნაწერი შეფასდება 7-ზე მეტი ქუ-
ლით“; 
C: „მეგის ნაწერი შეფასდება 8 ქულით“.

12  რიცხვითი გამოსახულების შესახებ მოსწავლეებმა შემდეგი მოსაზრებები 
 გამოთქვეს: 
გიგა: „გამოსახულების მნიშვნელობა 12-ზე მეტია“;
ნანი: „გამოსახულების მნიშვნელობა 17-სა და 21-ს შორისაა“; 
ელენე: „გამოსახულების მნიშვნელობაა 19“.
ამ მოსაზრებებიდან რომელია ყველაზე ნაკლებად მოსალოდნელი?
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13  თაროზე მწკრივში დევს მათემატიკის, ფიზიკისა და ქიმიის სახელმძღვანელოები. 
რომელი ხდომილობაა მეტად მოსალოდნელი: 
A: „ქიმიის წიგნი დევს მათემატიკისა და ფიზიკის წიგნებს შორის“; 
B: „მათემატიკისა და ფიზიკის წიგნები დევს ერთმანეთის გვერდით“.

14  მონეტას ვაგდებთ სამჯერ. რომელი ხდომილობაა მეტად მოსალოდნელი: ერთი 
საფასურის მოსვლა თუ ორი საფასურის მოსვლა?

15  აგორებენ ორ კამათელს. გამოთვალე ხდომილობის ალბათობა: 
ა) ჯამში მოვა 8 ქულა;
ბ) მოსულ ქულათა სხვაობა იქნება 2-ის ტოლი;
გ) მხოლოდ ერთ კამათელზე მოვა 6 ქულა;
დ) ერთ კამათელზე მაინც მოვა 6 ქულა.

16  ურნაში 3 თეთრი და 4 შავი ბურთია. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ შემთხვე-
ვით ამოღებული ბურთი იქნება:
ა) თეთრი? ბ) შავი? გ) თეთრი ან შავი? დ) წითელი?

17  კლასში 12 ვაჟი და 13 გოგონაა. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ მასწავლებლის 
მიერ დაფასთან შემთხვევითი შერჩევით გაყვანილი მოსწავლე იქნება: ა) გოგონა? 
ბ) ვაჟი?

18  ურნაში არის 10 ბურთულა. ბურთულებს აწერია ციფრები 0-დან 9-ის ჩათვლით. 
ატარებენ შემთხვევით ექსპერიმენტს: თანმიმდევრობით იღებენ ორ ბურთულას 
და იწერენ ციფრებს. დაადგინე: 
ა) რამდენი ელემენტარული ხდომილობისაგან შედგება აღწერილი ექსპერიმენ-
ტის შესაბამისი ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე?
ბ) რამდენი ხელშემწყობი ელემენტარული ხდომილობისაგან შედგება ხდომი-
ლობა: 
A: „პირველად ამოვა კენტი ციფრი“;
B: „ორივეჯერ ამოვა კენტი ციფრი“;
C: „ციფრთა ჯამი ნაკლებია 17-ზე“;
D: „ციფრთა ჯამი მეტია 17-ზე“;
E: „ციფრთა ნამრავლი უდრის 0-ს“;
F: „ ციფრთა ნამრავლი უდრის 1-ს“.
გ) გამოთვალე მოცემული ხდომილობების ალბათობა.

19  ლელა და გელა მორიგეობით სამ-სამჯერ აგორებენ კამათელს. რას უდრის იმის 
ალბათობა, რომ მოსული ქულები სამივე ჯერზე დაემთხვევა?
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ამოცანა 1. მაღაზიის მიერ მიღებული 600 კვერცხიდან 15 კვერცხი გაბზარულია. რა არის 
იმის ალბათობა, რომ შემთხვევით აღებული კვერცხი იქნება მთელი?

ამოხსნა: ამოცანა ამოვხსნათ ორი გზით.
I გზა: თუ 15 კვერცხი გაბზარულია, დანარჩენი 

585 კვერცხი მთელია. ე.ი. ხდომილობა „აღებული 
კვერცხი მთელია“ შედგება 585 ხელშემწყობი ელე-
მენტარული ხდომილობისაგან, ხოლო ელემენტ ა-
რულ ხდომილობათა მთლიანი რაოდენობა 600-ის 

ტოლია. საძიებელი ალბათობა იქნება 585
600

39
40

= .

II გზა: ხდომილობა „აღებული კვერცხი გაბ-

ზარულია“ შედგება15 ხელშემწყობი ელემენტ არული ხდომილობისაგან, ამიტომ მისი ალ-

ბათობაა 15
600

1
40

= . ხდომილობები „აღებული კვერცხი მთელია“ და „აღებული კვერცხი 

გაბზარულია“ თანაუკვეთი სიმრავლეებია, ამასთან, მათი გაერთიანება ელემენტარულ ხდო-

მილობათა მთელ სივრცეს ემთხვევა, ამიტომ მათი ალბათობათა ჯამი 1-ის ტოლია. საძიე-

ბელი ალბათობა იქნება 1 1
40

39
40

� � .

პასუხი: 39
40

.

ამოცანის ამოხსნის მეორე გზაში განხილული ხდომილობა „აღებული კვერცხი გაბზა-
რულია“ ხდომილობის „აღებული კვერცხი მთელია“ საწინააღმდეგო ხდომილობას წარმოა-
დგენს. საზოგადოდ, 

A ხდომილობის საწინააღმდეგო ხდომილობა ეწოდება ხდომილობას, რომელიც მაშინ და 
მხოლოდ მაშინ ხორციელდება, როცა არ ხორციელდება A ხდომილობა. 

მაგალითად, მონეტის აგდებისას ხდომილობის „მოვა გერბი“ საწინააღმდეგო ხდომილო-
ბაა „მოვა საფასური“, ხოლო ორი მონეტის აგდებისას ხდომილობის „ორივეზე მოვა გერბი“ 
საწინააღმდეგო ხდომილობაა „ერთზე მაინც მოვა საფასური“. 

A ხდომილობის საწინააღმდეგო ხდომილობას A  ჩანაწერით აღნიშნავენ. განმარტებიდან 
გამომდინარე, A-ს საწინააღმდეგო ხდომილობა შედგება ყველა იმ და მხოლოდ იმ ელემე-
ნტარული ხდომილობებისაგან, რომლებიც A ხდომილობაში არ შედის. ამიტომ მართებულია 
ტოლობა :

p A +p A� � � � � 1
ამოცანა 2. კამათელს აგორებენ ორჯერ. ვთქვათ, C ხდომილობაა „პირველი გაგორებით 
მოვა კენტი ქულა, ხოლო მეორე გაგორებით მოვა ლუწი ქულა“. გამოვთვალოთ C ხდომი-

ლობის ალბათობა. 
ამოხსნა: შემოვიღოთ აღნიშვნები:
A: „პირველი გაგორებით მოვა კენტი ქულა“;
B: „მეორე გაგორებით მოვა ლუწი ქულა“. 

3.7 მოქმედებები ხდომილობებზე 

ხდომილობებზე მოქმედებების გამეორება და ამოცანების 
ამოსახსნელად გამოყენება.
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გამოვიყენოთ წინა პარაგრაფში ორი კამათლის გაგორებით მიღებული ელემენტარულ 
ხდომილებათა ცხრილი და ერთ ასეთ ცხრილში მოვნიშნოთ A ხდომილობის შესაბამისი, 
ხოლო მეორეში – B ხდომილობის შესაბამისი წყვილები:

A
11 12 13 14 14 16

21 22 23 24 25 26

31 32 33 34 35 36

41 42 43 44 45 46

51 52 53 54 55 56

61 62 63 64 65 66

B
11 12 13 14 14 16

21 22 23 24 25 26

31 32 33 34 35 36

41 42 43 44 45 46

51 52 53 54 55 56

61 62 63 64 65 66

ამოცანაში მოცემული C ხდომილობა განხორ-
ციელდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა გან-
ხორციელდება როგორც A, ისე B ხდომილობა. 
ამიტომ C ხდომილობის ხელშემწყობი ელემენტა-
რული ხდომილობების სიმრავლე მიიღება A-ს და 
B-ს ხელშემწყობი ელემენტარული ხდომილობე-
ბის სიმრავლეთა თანაკვეთით. ეს თანაკვეთა კი,
როგორც C – ხდომილობის შესაბამისი ცხრილი-
დან ჩანს (ნახ. 1), 9 ელემენტარული ხდომილობი-

საგან შედგება. ე.ი. p C = 9
36

= 1
4

� � . 

პასუხი: p C = 1
4

� � .

განხილულ ამოცანაში მოცემული C ხდომილობა A და B ხდომილობების ნამრავლს წარ-
მოადგენს: C=A·B 

ორი A და B ხდომილობის ნამრავლი ეწოდება ისეთ ხდომილობას, რომელიც განხორცი-
ელდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა განხორციელდება როგორც A, ისე B ხდომილობა. 

ხდომილობათა ნამრავლი თანამამრავლთა საერთო ელემენტარული ხდომილობებისაგან 
შედგება. 

ორ A და B ხდომილობას ეწოდება დამოუკიდებელი, თუ სრულდება ტოლობა:
p(A·B)=p(A)·p(B).

მეორე ამოცანის ამოსახსნელად შედგენილი ცხრილების დახმარებით ვრწმუნდებით, რომ 
ხდომილებები „პირველი გაგორებით მოვა კენტი ქულა“ და „მეორე გაგორებით მოვა ლუწი 
ქულა“ დამოუკიდებელი ხდომილობებია. მართლაც, ცხრილების მიხედვით: 

p = 18
36

= 1
2

; p = 18
36

= 1
2

p A p B = 1
4

= p A B .A B� � � � � � �� � � �� �
ამოცანა 3. კამათელს აგორებენ ორჯერ. ვთქვათ, D ხდომილობაა – „პირველი გაგორე-

ბით მოვა კენტი ქულა ან მეორე გაგორებით მოვა ლუწი ქულა“. გამოვთვალოთ D ხდომილო-
ბის ალბათობა.

C
11 12 13 14 14 16

21 22 23 24 25 26

31 32 33 34 35 36

41 42 43 44 45 46

51 52 53 54 55 56

61 62 63 64 65 66

ნახ. 1
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ამოხსნა: გამოვიყენოთ წინა ამოცანაში შემო-
ტანილი აღნიშვნები და შევნიშნოთ, რომ ამოცა-
ნაში მოცემული D ხდომილობა განხორციელდება 
მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა A და B ხდომილო-
ბიდან ერთი მაინც განხორ ციელ დება. ამიტომ, D 
ხდომილობის ხელშემწყობი ელემენტა რული ხდო-
მილობების სიმრავლე მიიღება A-ს და B-ს ხელ-
შემწყობი ელემენტარული ხდომილობების სიმ-
რავლეთა გაერთიანებით. ეს გაერთიანება კი, 
როგორც D-ხდომილობის შესაბამისი ცხრილიდან 
ჩანს (ნახ. 2), 27 ელემენტარული ხდომილობისაგან შედგება. ე.ი. 

p D =
36

=
4

� � 27 3 .

პასუხი: p D =
4

� � 3
.

მე-3 ამოცანაში მოცემული D ხდომილობა A და B ხდომილობების ჯამს წარმოადგენს: 
D=A+B.

ორი A და B ხდომილობის ჯამი ეწოდება ისეთ ხდომილობას, რომელიც განხორ ციელ-
დება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა A და B ხდომილობებიდან ერთი მაინც განხორციელ-
დება. 

ხდომილობათა ჯამი იმ ელემენტარული ხდომილობებისაგან შედგება, რომლებიც ერთ 
შესაკრებ ხდომილობას მაინც ეკუთვნიან. 

ხდომილობათა ჯამის ალბათობა, საზოგადოდ, შესაკრებთა ალბათობების ჯამს არ უდ-
რის. მაგალითად, მე-2 ამოცანაში მოცემული A და B ხდომილობების შემთხვევაში ვნახეთ, 
რომ 

p A +B� � � 3
4

,  ხოლო p A +p B� � � � � � �
1
2

1
2

1.

ხდომილობათა ჯამის ალბათობის დასათვლელად უნდა ვისარგებლოთ ფორმულით:
p(A+B)=p(A)+p(B)–p(A·B)  (1)

არათავსებადი ხდომილობების შემთხვევაში p(A·B)=0. ამ შემთხვევაში 1-ლი ფორმული-
დან ვღებულობთ ტოლობას:

p(A+B)=p(A)+p(B). 
თუ A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია, მაშინ (1) ფორმულა მიიღებს სახეს:

p(A+B)=p(A)+p(B)–p(A)·p(B)  (2)
ამოცანა 4. ფეხბურთის გუნდს ორი თამაში აქვს ჩასატარებელი. ერთში მისი გამარჯვე-

ბის ალბათობაა 0,6, ხოლო მეორეში, პირველი თამაშის შედეგისგან დამოუკიდებლად, – 0,7. 
გამოვთვალოთ იმის ალბათობა, რომ:

ა) გუნდი გაიმარჯვებს ორივე თამაშში;
ბ) გუნდი ერთ თამაშში მაინც გაიმარჯვებს. 
ამოხსნა: შემოვიღოთ აღნიშვნები: 
A : „გუნდი გაიმარჯვებს პირველ თამაშში“; 
B: „ გუნდი გაიმარჯვებს მეორე თამაშში“.
ა) გუნდის ორივე თამაშში გამარჯვება A·B ხდომილობაა. ამოცანის პირობის თანახმად, A 

და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია. ამიტომ 
p(A·B)=p(A)·p(B)=0,6·0,7=0,42;

ნახ. 2

11 12 13 14 14 16

21 22 23 24 25 26

31 32 33 34 35 36

41 42 43 44 45 46

51 52 53 54 55 56

61 62 63 64 65 66

D
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ბ) გუნდის ერთ თამაშში მაინც გამარჯვება A+B ხდომილობაა. ვისარგებლოთ მე-2 ფორ-
მულით: 

p(A+B)=0,6+0,7- 0,6·0,7=0,88.
პასუხი: ა) 0,42; ბ) 0,88.
ამოცანა 5. კლასში 12 ვაჟი და 13 გოგონაა. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ მას წავ ლებ-

ლის მიერ დაფასთან შემთხვევითი შერჩევით გაყვანილი სამი მოსწავლიდან: ა) სამივე იქნება 
გოგონა? ბ) ერთი მაინც იქნება გოგონა? 

ამოხსნა: ა) 25 მოსწავლიდან სამი მოსწავლის ამორჩევის C25
3  შესაძლებლობაა, ხოლო 13 

გოგონადან 3-ის ამორჩევის – C3
13

 შესაძლებლობა. ამიტომ, საძიებელი ალბათობაა 

C
C

13
3

25
3 �

� �
� �

�
13 12 11
25 24 23

143
1150

;

ბ) ხდომილობის „ერთი მაინც იქნება გოგონა“ საწინააღმდეგო ხდომილობაა „სამივე იქნება 
ვაჟი“. ამ უკანასკნელის ალბათობაა 

C
C

12
3

25
3 �

� �
� �

�
12 11 10
25 24 23
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ამიტომ, ხდომილობის „ერთი მაინც იქნება გოგონა“ ალბათობა იქნება 11 1041 .
115 115

− =

პასუხი: ა) 143
1150

; ბ) 104
115

.

უპასუხე კითხვებს:

1. რა არის შეუძლებელი ხდომილობის საწინააღმდეგო ხდომილობა?

2. რა ხდომილობაა მოცემული და მისი საწინააღმდეგო ხდომილობის: ა) ნამრავლი? 
ბ) ჯამი?

3. რას უდრის არათავსებადი ხდომილობების: ა) ნამრავლის ალბათობა? ბ) ჯამის 
ალბათობა? 

4. განხორციელდება თუ არა ორი ხდომილობის ჯამი ამ ხდომილობათა ნამრავლის 
განხორციელების შემთხვევაში?

სავარჯიშოები

1  ვთქვათ, A ხდომილობის ალბათობაა 0,4. რას უდრის A-ს საწინააღმდეგო ხდომი-
ლობის ალბათობა?

2  რას უდრის A ხდომილობის ალბათობა, თუ A-ს საწინააღმდეგო ხდომილობის ალ-
ბათობაა 0,55?

3  სამკერვალო ფაბრიკის მიერ გამოშვებული პერანგების 2% წუნდებულია. რას 
უდრის იმის ალბათობა, რომ შემთხვევით შერჩეული პერანგი: ა) იქნება წუნდე-
ბული? ბ) არ იქნება წუნდებული?

4  კლასის მოსწავლეთა 3
8

 ვაჟია. რა არის იმის ალბათობა, რომ შემთხვევით შერჩე-

ული ამ კლასის მოსწავლე იქნება გოგონა?
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5  სკოლის მოსწავლეთა 20% წარჩინებულია. რა არის იმის ალბათობა, რომ შემ-
თხვევით შერჩეული მოსწავლე: ა) წარჩინებულია? ბ) არაა წარჩინებული?

6  ალბათობა იმისა, რომ იანვრის თვის საშუალო ტემპერა-
ტურა იქნება 10°-ზე მეტი ან 5°-ზე ნაკლები 0,73-ის ტოლია. 
რას უდრის იმის ალბათობა, რომ იანვრის საშუალო ტემპე-
რატურა [5°;10°] შუალედში იქნება?

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

8  A და B არათავსებადი ხდომილობებია. p(A)=0,5, p(B)=0,4. გამოთვალე p(A·B) და 
p(A+B). 

9  A და B არათავსებადი ხდომილობებია. p(A)=0,3, p(A+B)=0,5. გამოთვალე p(A·B) 
და p(B).

10  A აუცილებელი, ხოლო B შეუძლებელი ხდომილობაა. გამოთვალე p(A·B) და 
p(A+B).

11  A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია. p(A)=0,7, p(A·B)=0,28. გამოთვალე p(B) 
და p(A+B).

12  A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია. p(A+B)=0,72, p(A·B)=0,18. გამოთვალე 
p(A) და p(B).

13  მონეტას აგდებენ ორჯერ. რა არის იმის ალბათობა, რომ პირველი აგდებისას 
მოვა გერბი, ხოლო მეორე აგდებისას – საფასური?

14  მონეტას აგდებენ ორჯერ. რა არის იმის ალბათობა, რომ პირველი აგდებისას 
მოვა გერბი ან მეორე აგდებისას – საფასური?

15  კამათელი გააგორეს ორჯერ. რა არის იმის ალბათობა, რომ პირველი გაგორები-
სას მოვა 3 ქულა, ხოლო მეორე გაგორებისას – 4 ქულა?

16  კამათელი გააგორეს ორჯერ. რა არის იმის ალბათობა, რომ პირველი გაგორები-
სას მოვა 3 ქულა ან მეორე გაგორებისას – 4 ქულა?

17  კამათელი გააგორეს ორჯერ. რა არის იმის ალბათობა, რომ პირველი გაგორები-
სას მოვა 4-ზე ნაკლები ქულა, ხოლო მეორე გაგორებისას – 4-ზე მეტი ქულა?

18  კამათელი გააგორეს ორჯერ. რა არის იმის ალბათობა, რომ პირველი გაგორები-
სას მოვა 4-ზე ნაკლები ქულა ან მეორე გაგორებისას – 4-ზე მეტი ქულა?
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19  რაგბის გუნდს დარჩენილი აქვს ორი შეხვედრა. პირ-
ველ შეხვედრაში მისი გამარჯვების ალბათობაა 0,5, 
ხოლო მეორეში, პირველი თამაშის შედეგისგან დამოუ-
კიდებლად, – 0,6. გამოთვალე იმის ალბათობა, რომ:
ა) გუნდი გაიმარჯვებს ორივე შეხვედრაში;
ბ) გუნდი ერთ შეხვედრაში მაინც გაიმარჯვებს. 

20  კლასის 25 მოსწავლიდან 13 ქერათმიანია, 9 – ცისფერთვალება, ხოლო 7 – ქერა-
თმიანიც და ცისფერთვალებაც. რა არის იმის ალბათობა, რომ ამ კლასის შემ-
თხვევით შერჩეული მოსწავლე: 
ა) იქნება ქერათმიანი ან ცისფერთვალება? 
ბ) არ იქნება არც ქერათმიანი და არც ცისფერთვალება?

21  ურნაში 3 თეთრი და 4 შავი ბურთია. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ შემთხვე-
ვით ამოღებული ორი ბურთიდან ორივე ბურთი იქნება: ა) თეთრი? ბ) შავი? 

22  ურნაში 5 თეთრი და 7 შავი ბურთია. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ შემთხვე-
ვით ამოღებული 3 ბურთიდან: 
ა) სამივე იქნება შავი? 
ბ) ერთი მაინც იქნება თეთრი?

23  კლასის 25 მოსწავლიდან 8 მოსწავლე წარჩინებულია. რა არის იმის ალბათობა, 
რომ ამ კლასის შემთხვევით შერჩეული 4 მოსწავლიდან: 
ა) ოთხივე იქნება წარჩინებული? 
ბ) ერთი მაინც არ იქნება წარჩინებული?

24  ჯგუფურ მეცადინეობაზე ლელა და ვაჟა 6 მოსწავლისაგან შედგენილ ჯგუფში მო-
ხვდნენ. სამუშაოს შესასრულებლად ჯგუფის წევრები მაგიდის გარშემო განაწილ-
დნენ. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ ლელა და ვაჟა მაგიდასთან ერთმანეთის 
გვერდით: 
ა) აღმოჩნდებიან? 
ბ) არ აღმოჩნდებიან?

25  აგორებენ ორ კამათელს. დაამტკიცე, რომ ხდომილობები: „ორივე კამათელზე 
მოვა კენტი ქულა“ და „ქულათა ჯამი 6-ის ტოლია“, არაა დამოუკიდებელი ხდომი-
ლობები.

26  მაკას ნატყორცნი  ბურთი კალათში p ალბათო-
ბით ვარდება. რას უდრის იმის ალბათობა, 
რომ ბურთის კალათში მოსათავსებლად მაკას 
სამ ცდაზე მეტი არ დასჭირდება? 
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ხდომილობების და მათზე მოქმედებათა თვალსაჩინოდ გამოსახვისათვის ხშირად ვენის 
დიაგრამას იყენებენ. შევთანხმდეთ, რომ ხდომილობათა მთელ სივრცეს მართკუთხედით, 
ხოლო ხდომილობებს ამ მართკუთხედში მოთავსებული წრეებით გამოვსახავთ. ამ შემთხვე-
ვაში ხდომილობათა ნამრავლი იქნება შესაბამისი წრეების თანაკვეთა (ნახ. 1), ხდომილო-
ბათა ჯამი – წრეების გაერთიანება (ნახ. 2), ხოლო ხდომილობის საწინააღმდეგო – მართკუ-
თხედის ის ნაწილი, რომელიც წრის გარეთაა (ნახ. 3)

A B A A A–+ B

ნახ. 1 ნახ. 2 ნახ. 3

ამოცანა 1. ორცილინდრიანი ძრავის თითოეული ცილინდრის წლის განმავლობაში მწყობ-
რიდან გამოსვლის ალბათობაა 0,2, ხოლო ორივე ცილინდრის მწყობრიდან გამოსვლის ალ-
ბათობა – 0,12. რა არის იმის ალბათობა, რომ წლის განმავლობაში არცერთი ცილინდრი 
მწყობრიდან არ გამოვა. 

ამოხსნა: შემოვიღოთ აღნიშვნები: A: „მწყობრი-
დან გამოვა პირველი ცილინდრი“, B: „მწყობ რიდან 
გამოვა მეორე ცილინდრი“. შევადგინოთ ვენის დიაგ-
რამა მოცემული ხდომილობებისთვის და მიღებული 
ოთხი არიდან თითოეულს მივუწეროთ მისი შესაბა-
მისი ალბათობა. ამოცანის მიხედვით ვეძებთ A B⋅  
ხდომილობის ალბათობას. ამ ხდომილობას დიაგრამაზე მართკუთხედის ის ნაწილი შეესაბა-
მება, რომელიც წრეების გარეთაა. დიაგრამის მიხედვით მისი ალბათობა 0,72-ის ტოლია. 

პასუხი: 0,72.
ამოცანების ამოსახსნელად ზოგჯერ სასარგებლოა ხისებრი დიაგრამის გამოყენება. ხი-

სებრი დიაგრამა საერთო წვეროების მქონე მონაკვეთების გაერთიანებაა. მაგალითად, მო-
ნეტის ერთხელ აგდებას შეესაბამება საერთო წვეროს მქონე ორი მონაკვეთი (ნახ.1), ხოლო 
მონეტის ორჯერ აგდებას – ასეთი მონაკვეთების სამი წყვილი (ნახ. 2). პირველი წყვილი, რო-
მელიც დიაგრამის სათავიდან, S წერტილიდან, გამოდის, შეესაბამება მონეტის პირველ აგდე-
ბას, ხოლო დანარჩენი ორი წყვილიდან თითოეული – მეორე აგდებას, ერთი იმ შემთხვევას, 
როცა პირველი აგდებისას მოვიდა გერბი, ხოლო მეორე – იმ შემთხვევას, როცა პირველი აგ-
დებისას მოვიდა საფასური. ყოველ მონა-
კვეთს აწერია შესაბამისი ალბათობა. 

ზოგად შემთხვევაში მონაკვეთე-
ბის შესაბამის ხდომილობათა ალბათო-
ბები შეიძლება განსხვადებოდეს, მაგრამ 
საერ თო წვეროს მქონე მონაკვეთებთან 
ალბათობათა ჯამი 1-ს უნდა უდრიდეს. 

3.8 დიაგრამები 

ვენისა და ხისებრი დიაგრამების გამოყენება ამოცანების 
ამოსახსნელად.

ნახ.4

S

გ ს

0,50,5

S

გ ს

გ გს ს

0,5 0,5

0,50,5 0,5 0,5

ნახ. 5

0,08 0,080,12

A B

0,72
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ამოცანა 2. კლასის 25 მოსწავლიდან 4 მოსწავლე წარჩინებულია. გამოვთვალოთ იმის 
ალბათობა, რომ შემთხვევით შერჩეული ორი მოსწავლიდან მხოლოდ ერთი იქნება წარჩი-
ნებული. 

ამოხსნა: შევადგინოთ ამოცანის შესაბამისი ხისებრი დიაგრამა. ამისათვის ჩავთვალოთ, 
რომ ჯერ ირჩევენ ერთ მოსწავლეს, შემდეგ – მეორეს.

პირველი მოსწავლის არჩევის დროს იმის ალბათობა, 
რომ მოსწავლე წარჩინებულია, არის 4

25
0 16= , , ხოლო, 

რომ არაა წარჩინებული – 21
24

0 84= , (ნახ. 6). 

მეორე მოსწავლის არჩევის დროს: იმის ალბათობა, 

რომ მეორე მოსწავლე იქნება წარჩინებული, იმ პირო-

ბით, რომ პირველი მოსწავლე წარჩინებულია, იქნება 
3
24

=0,125, ხოლო იმ პირობით რომ პირველი მოსწა-

ვლე არაა წარჩინებული – 
4

24
1
6

= ; ანალოგიურად, იმის 

ალბათობა, რომ მეორე მოსწავლე არ იქნება წარჩინე-

ბული, იმ პირობით, რომ პირველი მოსწავლე წარჩინე-
ბულია, იქნება 

21
24

=0,875, ხოლო იმ პირობით რომ პირ-

ველი მოსწავლე არაა წარჩინებული – 
20
24

5
6

=  (ნახ.7).

აგებული დიაგრამის მიხედვით ხდომილობას „არჩეული ორი მოსწავლიდან მხოლოდ 
ერთი მოსწავლეა წარჩინებული“, შეესაბამება ორი ტეხილი: Sწა და Sაწ. ამიტომ საძიებელი 

ალბათობა იქნება 0,16·0,875+0,84·
1
6

= 0,28.
პასუხი: 0,28.

 
უპასუხე კითხვებს:

1. რა მიზნით გამოვსახავთ ხდომილობებს ვენის დიაგრამით?

2. რა ხდომილება შეესაბამება წრეების თანაკვეთას? გაერთიანებას? წრის გარე 
არეს?

3. როგორი ხდომილობები გამოისახება თანაუკვეთი წრეებით?

4. რა სიმრავლეა შეუძლებელი ხდომილობა?

5. რა თვისება აქვს ხისებრ დიაგრამაზე ერთი წვეროდან გამოსულ მონაკვეთებს?

6. პირველი ამოცანის მიხედვით, არის თუ არა დამოუკიდებელი ხდომილობები 
პირველი ცილინდრის მწყობრიდან გამოსვლა და მეორე ცილინდრის მწყობრიდან 
გამოსვლა?

7. მეორე ამოცანის შესაბამისი დიაგრამის მიხედვით (ნახ.7) რა არის იმის ალბათობა, 
რომ არჩეული ორი მოსწავლიდან ერთი მოსწავლე მაინც იქნება წარჩინებული?

S

S

წ

წ

ა

ა

წ წა

ნახ. 7

ნახ. 6

ა

0,16

0,16

0,84

0,84

0,125 0,875
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სავარჯიშოები

1  მე-8 ნახაზზე მოცემულია ვენის დიაგრამა A და B ხდომი-
ლობებისათვის. გადაიხაზე დიაგრამა რვეულში და გააფე-
რადე ქვემოთ მოცემული ხდომილობის შესაბამისი არე:  
ა) A·B; ბ) A+B; გ) A B+ ; დ) A B⋅  

2  მე-8 ნახაზზე მოცემული ვენის დიაგრამით გამოსახული A ხდომილობის ალბათო-
ბაა 0,5, B ხდომილობის ალბათობა 0,6, ხოლო A·B ნამრავ ლის ალბათობა 0,2. 
გადაიხაზე მოცემული დიაგრამა და მიუწერე ალბათობები A B, A B,  A B⋅ ⋅ ⋅  და 

A B+  ხდომილობების შესაბამის არეებს.

3  მე-8 ნახაზზე მოცემული ვენის დიაგრამით გამოსახული A ხდომილობის ალბათო-
ბაა 0,7, B ხდომილობის ალბათობა 0,8, ხოლო A+B ჯამის ალბათობა 0,9. გადა-
იხაზე მოცემული დიაგრამა და მიუწერე ალბათობები A B, A B,  A B⋅ ⋅ ⋅ და A B+
ხდომილობების შესაბამის არეებს. 

4  A და B არათავსებადი ხდომილობებია. p(A)= 0,3, p(B)=0,4. გამოსახე ვენის დიაგრა-
მით A, B და A B+  ხდომილობები და მიუწერე ალბათობები შესაბამის არეებს.

5  A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია. p(A)= 0,6, p(B)=0,7. გამოსახე ვენის დი-
აგრამით A B, A B,  A B⋅ ⋅ ⋅  და A B⋅  ხდომილობები და მიუწერე ალბათობები შე-
საბამის არეებს.

6  ნიკას აქვს გამოცდა ქართულსა და მათემატიკაში. ნიკას ქართულში ჩაჭრის ალბათო-
ბაა 0,2, მათემატიკაში ჩაჭრის ალბათობა – 0,4, ხოლო ორივე საგანში ჩაჭრის ალ-
ბათობა 0,1. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ ნიკა ა) არცერთ გამოცდაში არ ჩაიჭ-
რება; ბ) ჩაიჭრება მხოლოდ ერთ გამოცდაში; გ) ჩაიჭრება ერთ გამოცდაში მაინც. 

7  საამქროს ორი ჩარხიდან დღის განმავლობაში თითოეულის მწყობრიდან გამო-
სვლის ალბათობაა 0,1, ხოლო ორივეს მწყობრიდან 
გამოსვლის – 0,06. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ 
დღის განმავლობაში 
ა) ორივე ჩარხი გამართულად იმუშავებს;
ბ) მხოლოდ ერთი ჩარხი იმუშავებს გამართულად;
გ) გამრთულად იმუშავებს ერთი ჩარხი მაინც. 

8 მონეტას აგდებენ სამჯერ. ააგე ხისებრი დიაგრამა 
და გამოთვალე ერთხელ მაინც საფასურის მოსვლის ალბათობა. 

9 ურნიდან, რომელშიც 3 თეთრი და 5 შავი ბურთია, იღებენ ორ ბურთს. ააგე ხი-
სებრი დიაგრამა და გამოთვალე იმის ალბათობა, რომ ამოღებული ბურთები: 
ა) სხვადასხვა ფერისაა; ბ) ერთი ფერისაა. 

10  ცნობილია, რომ ადამიანთა 10% ცაციაა. ააგე ხისებრი დიაგრამა და გამოთვალე 
იმის ალბათობა, რომ ქუჩაში შემხვედრი ორი ადამიანიდან: 
ა) მხოლოდ ერთია ცაცია? ბ) ერთი მაინცაა ცაცია?

11  ზაზა 10 საჯარიმო ტყორცნიდან საშუალოდ 8 ბურთს აგდებს კალათში, გოჩა კი 10-დან – 
6-ს. ააგე ხისებრი დიაგრამა და გამოთვალე იმის ალბათობა, რომ თითო სროლით: ა) მხო-
ლოდ ერთი ჩააგდებს ბურთს კალათში; ბ) ერთი მაინც ჩააგდებს ბურთს კალათში.

12 ვენის დიაგრამის გამოყენებით დაამტკიცე, რომ ნებისმიერი A და B ხდომილობე-
ბისათვის მართებულია ტოლობები:

ა) A +B = A B + A B + A B⋅ ⋅ ⋅ ; ბ) A + B = A B⋅ ; გ) A B = A B� � .

A

ნახ. 8

B
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თავის მიმოხილვა

რა ვისწავლეთ ამ თავში?

უპასუხე კითხვებს:

• გამოკითხვის მეთოდის სხვადასხვა შემთხვევა;
• პოპულაციის რიცხოვნების დადგენის მეთოდები;
• მონაცემთა წარმოდგენა ორგანზომილებიანი სიხშირეთა ცხრილით;
• მონაცემთა კორელაცია და კოეფიციენტი;
• საუკეთესო მიახლოების წრფე და მისი გამოყენება;
• ხდომილობის ალბათობის გამოთვლის მეთოდები.

• რა შემთხვევაშია საჭირო მოსახლეობის საყოველთაო გამოკითხვა?
• რა არის ფოკუსჯგუფი?
• რას ნიშნავს სამიზნე აუდიტორია?
• რა არის „პოპულაცია“?
• რაში მდგომარეობს პოპულაციის რიცხოვნობის დადგენის: 
 ა) კვადრატების მეთოდი? ბ) მარკირება-დაჭერის მეთოდი?
• როგორ ცხრილს ჰქვია ორგანზომილებიანი სიხშირეთა ცხრილი?
• რა შემთხვევაში ვიყენებთ მონაცემთა წარმოსადგენად ჰისტოგრამას?
• როგორ გამოითვლი მონაცემის ფარდობით სიხშირეს?
• როგორ გამოითვლი მონაცემთა:
 ა) საშუალოს? ბ) მოდას? გ) მედიანას? დ) დიაპაზონს?
• რა არის საუკეთესო მიახლოების წრფე?
• რა შემთხვევაშია კორელაცია ძლიერი, დადებითი?
• რა შუალედშია მოთავსებული კორელაციის კოეფიციენტი?
• რა არის ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე?
•  რის ტოლია იმ ხდომილობის ალბათობა, რომლის ხელშემწყობი ხდომილობების 

რაოდენობა ელემენტარულ ხდომილობათა მთლიანი რაოდენობის 30%-ია?
• როგორ ხდომილობებს ეწოდება: ა) დამოუკიდებელი? ბ) არათავსებადი?
•  რა შემთხვევაში ითვლება განხორციელებულად ორი ხდომილობის:  

ა) ჯამი? ბ) ნამრავლი?DO N
OT C

OPY
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სავარჯიშოები

1  ნორჩი რეინჯერები 3 ჰა ფართობის მინდორში 
კვადრატების მეთოდით ითვლიდნენ ბაბუაწვერე-
ბის რაოდენობას. 5 სხვადასხვა კვადრატში ბაბუ-
აწვერების რაოდენობა აღმოჩნდა 3, 5, 0, 4, 1. გა-
მოთვალე, დაახლოებით, რამდენი ბაბუაწვერაა 
მინდორში. 

2  ეკოლოგების ჯგუფი მარკირება-დაჭერის მეთოდით ადგენდა ნაკრძალში კურდღლე-
ბის პოპულაციის რიცხოვნობას. ეკოლოგებმა დაიჭირეს მონიშნეს და გაუშვეს 7 კუ-
რდღელი. ერთი კვირის შემდეგ ეკოლოგებმა დაიჭირეს 30 კურდღელი, რომელთაგან 
3 აღმოჩნდა მონიშნული. დაახლოებით, რამდენი კურდღელი იყო ამ პოპულაციაში?

3  კლასში 12 ვაჟი და 18 გოგონაა. ააგე წრიული დიაგრამა ამ მონაცემების მიხედვით. 
რა სიდიდის სექტორი შეესაბამება აგებულ დიაგრამაზე ვაჟების რაოდენობას?

4  სიხშირეთა ცხრილში მოცემულია საჯარო სკოლის მასწავლებელთა პედაგოგი-
ური საქმიანობის სტაჟი. მონაცემების მიხედვით ააგე ჰისტოგრამა.

სტაჟი (0;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] 35-ზე მეტი
სიხშირე 3 8 6 3 3 4 2 1

5  ორგანზომილებიან სიხშირეთა ცხრილში მო-
ცემულია მოსწავლეთა გამოკითხვის შედე-
გები, იციან თუ არა ჭადრაკი. 
ცხრილის მიხედვით გაარკვიე:
ა) რამდენი მოსწავლეა გამოკითხული სულ.
ბ) ვაჟების რამდენმა პროცენტმა იცის ჭადრაკი.

6  ვენის დიაგრამაზე მოცემულია 30 მოსწავლის გამოკითხვის შედეგები, ვის ჰყავს 
და ან ძმა. დიაგრამის მიხედვით შეავსე ორგანზომილებიანი სიხშირეთა ცხრილი.

7  წერტილოვან დიაგრამაზე მოცემულია 
კორპუსის მცხოვრები 24 ოჯახის სულა-
დობა და მათ კუთვნილ ბინებში ოთა-
ხების რაოდენობა. დაახასიათე მონა-
ცემები კორელაციის სახის მიხედვით 
(დადებითი, უარყოფითი, ძლიერი, ზო-
მიერი, სუსტი).

ვაჟი გოგონა 

ჭადრაკი იცის 9 10

ჭადრაკი არ იცის 6 7

და ძმა

9 7 12

 და
ძმა

და 
ჰყავს 

და არ 
ჰყავს

ძმა ჰყავს ? ?
ძმა არ ჰყავს ? ?

სუ
ლ
ად

ო
ბა

ოთახების რაოდენობა

7
6
5
4
3
2
1
0

541 2 3
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8  მოიპოვე მსოფლიო რეკორდების მონაცემები ძალოსნობაში წონითი კატეგორი-
ების მიხედვით, ააგე შესაბამისი წერტილოვანი დიაგრამა და დაადგინე, რა სახის 
კორელაციაა წონით კატეგორიებსა და ამ კატეგორიებში მსოფლიო რეკორდებს 
შორის. 

9  დიაგრამის მიხედვით x და y ცვლადებს შორის კორელა-
ციის კოეფიციენტის მნიშვნელობაა: 
ა) 1; 
ბ) –1; 
გ) 0,8; 
დ) 0.

10  დიაგრამის მიხედვით x და y ცვლადებს შორის კორელა-
ციის კოეფიციენტის მნიშვნელობაა: 
ა) 0,1; 
ბ) –0,1; 
გ) 0,8; 
დ) – 0,8.

11  კამათელს აგორებენ ორჯერ. რა არის იმის ალბათობა, რომ ჯამში მოვა:
ა) 1 ქულა? ბ) 2 ქულა? გ) 3 ქულა? დ) ლუწი ქულა. 

12  მონეტას აგდებენ 4-ჯერ. რა არის იმის ალბათობა, რომ ა) ერთხელ მოვა გერბი? 
ბ) 2-ჯერ მოვა გერბი? გ) 3-ჯერ მოვა გერბი? დ) 4-ჯერ მოვა გერბი. 

13  მასწავლებელმა 24 მოსწავლე სამ თანაბარ ჯგუფად გაანაწილა. რა არის იმის ალ-
ბათობა, რომ გიგა და გელა ერთ ჯგუფში მოხვდებიან?

14  კალათში 5 შავი და 7 თეთრი ბურთია. იღებენ ორ ბურთს. რა არის იმის ალ-
ბათობა, რომ:
ა) ორივე ბურთი თეთრია? ბ) ორივე ბურთი შავია? გ) ბურთები სხვადასხვა ფე-
რისაა? დ) ერთი ბურთი მაინცაა თეთრი? 

15  კალათში 5 შავი და 7 თეთრი ბურთია. იღებენ ბურთს, ინიშნავენ ფერს და აბრუ-
ნებენ კალათში. რა არის იმის ალბათობა, რომ ამ მოქმედების 2-ჯერ გამეორების 
შემთხვევაში:
ა) ორივეჯერ ამოიღებენ შავ ბურთს? ბ) ორივეჯერ ამოიღებენ თეთრ ბურთს? 
გ) ამოიღებენ სხვადასხვა ფერის ბურთებს?

16  A ხდომილობის ალბათობაა 0,7, B ხდომილობის ალბათობა 0,8, ხოლო A·B ხდო-
მილობის ალბათობა 0,5. გამოთვალე A+B ხდომილობის ალბათობა. 

17  A ხდომილობის ალბათობაა 0,7, მისგან დამოუკიდებელი B ხდომილობის ალ-
ბათობა 0,8, გამოთვალე A+B ხდომილობის ალბათობა. 

x

y

O

y

x
O
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ტესტი თვითშეფასებისთვის

1. სად ჩაატარებ გამოკითხვას იმის დასადგენად, მოსახლეობის რამდენი პრო-
ცენტი ფლობს ინგლისურ ენას?
ა) უცხო ენათა ინსტიტუტში; ბ) თვითმფრინავის ბორტგამცილებლებს შო-
რის; გ) სტუდენტთა შორის; დ) მეტროს სადგურში.

2. ფოკუსჯგუფი შეიძლება შედგებოდეს: ა) 2 მონაწილისგან; ბ) 7 მონაწილისგან; 
გ) 25 მონაწილისგან; დ) 9 მოდერატორისგან. 

3. კვადრატების მეთოდით ითვლიან პოპულაციის: 
ა) პროცენტულ შემცველობას; ბ) მასას; გ) ფარ-
თობს; დ) რიცხოვნობას. 
წრიულ დიაგრამაზე მოცემულია 1 მილიონი მო-
სახლეობის მქონე ქალაქის ასაკობრივი განაწი-
ლება პროცენტებში. დიაგრამის მიხედვით უპა-
სუხე 4-5 კითხვებს. 

4. მოსახლეობის რამდენი პროცენტია 18 წელზე ნაკლები ასაკის?
ა) 18%; ბ) 23%; გ) 17%; დ) 28%.

5. 18-დან 60- წლამდე ასაკის რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ქალაქში?
 ა) 600 000; ბ) 32 000; გ) 230 000; დ) 60 000.
  სიხშირეთა ცხრილში მოცემულია მე-10 კლასის მოსწავლეთა შემაჯამებელი 

წერის შეფასებები მათემატიკაში. 

შეფასება 4 5 6 7 8 9 10
სიხშირე 1 3 4 5 4 2 1

ცხრილის მიხედვით უპასუხე N6-9 კითხვებს.

6. რამდენი მოსწავლის ნამუშევრის შეფასებაა მოცემული?
ა) 49; ბ) 7; გ) 20; დ) 5.

7. რას უდრის მონაცემთა საშუალო?
ა) 6,9; ბ) 7,2; გ) 5,6; დ) 8.

8. რას უდრის მონაცემთა მოდა?
ა) 10; ბ) 1; გ) 9; დ) 7.

9. რას უდრის მონაცემთა მედიანა?
ა) 6; ბ) 4; გ) 7; დ) 8.

10. წერტილოვანი დიაგრამის მიხედვით x და y ცვლადებს 
შორის კორელაციის კოეფიციენტის მნიშვნელობაა: 
ა) 0,1; ბ) –0,1; გ) 0,8; დ) –0,8.

11. მონეტას აგდებენ ორჯერ. რა არის იმის ალბათობა, რომ ორჯერვე მოვა საფასური?
ა) 0,5; ბ) 0,25; გ) 0,75; დ) 1,5.

12. მონეტას აგდებენ 3-ჯერ. რა არის ალბათობა იმისა, რომ სამივეჯერ მოვა საფა-
სური?
ა) 0,8; ბ) 0,125; გ) 0,2; დ) 0,5.

23%

32%
28%

17%

მოსახლეობა

(0;18) (18;40) (40;60) (60-მეტი)
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13. მონეტას აგდებენ 3-ჯერ. რა არის ალბათობა იმისა, რომ მხოლოდ ერთხელ მოვა 
საფასური?
ა) 0,825; ბ) 0,125; გ) 0,375; დ) 0,25.

14. კამათელს აგდებენ ორჯერ. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ერთხელ მაინც მოვა 1 ქულა?

ა) 0,3; ბ) 
1
3

; გ) 11
36

; დ) 0,6.

15. კამათელს აგდებენ ორჯერ. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ჯამში მოვა 4 ქულა?

ა) 1
4

; ბ) 1
9

; გ) 0,24; დ) 
1

12
.

16. კამათელს აგდებენ ორჯერ. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ჯამში არ მოვა 4 ქულა?

ა)
11
12

; ბ)
8
9

; გ) 0,75; დ) 0,55.

17. ელემენტარულ ხდომილებათა სივრცე 25 ელემენტარული ხდომილობისაგან შედ-
გება. რას უდრის იმ ხდომილობის ალბათობა, რომლის ხელშემწყობი ელემენტა-
რული ხდომილობების რაოდენობაა 12?
ა) 0,12; ბ) 0,48; გ) 0,13; დ) 0,37.

18. ეთოს სიმღერის კონკურსში გამარჯვების ალბათობაა 0,35. რა არის იმის ალ-
ბათობა, რომ ეთო კონკურსში არ გაიმარჯვებს?
ა) 0,7; ბ) 0,8; გ) 0,65; დ) 0,75.

19. A ხდომილობის ალბათობაა 0,23, ხოლო მასთან არათავსებადი B ხდომილობის 
ალბთობა 0,2. რას უდრის A და B ხდომილობათა ნამრავლის ალბათობა? 
ა) 0,046; ბ) 0,43; გ) 0,46; დ) 0.

20. A ხდომილობის ალბათობაა 0,23, ხოლო მასთან არათავსებადი B ხდომილობის 
ალბთობა 0,2. რას უდრის A და B ხდომილობათა ჯამის ალბათობა? 
ა) 0,046; ბ) 0,43; გ) 0,46; დ) 0.

21. A ხდომილობის ალბათობაა 0,23, ხოლო მისგან დამოუკიდებელი B ხდომილობის 
ალბთობა 0,2. რას უდრის A და B ხდომილობათა ნამრავლის ალბათობა? 
ა) 0,046; ბ) 0,43; გ) 0,46; დ) 0.

22. A ხდომილობის ალბათობაა 0,23. ყველაზე მეტი, რისი ტოლი შეიძლება იყოს A-ს-
თან არათავსებადი B ხდომილობის ალბათობა? 
ა) 0,22; ბ) 0,24; გ) 0,46; დ) 0,77.

23. A ხდომილობის ალბათობაა 0,3, ხოლო მისგან დამოუკიდებელი B ხდომილობის 
ალბთობა 0,2. რას უდრის A და B ხდომილობათა ჯამის ალბათობა? 
ა) 0,046; ბ) 0,44; გ) 0,46; დ) 0,5.

24. ურნაში 3 თეთრი და 7 შავი ბურთია. შემთხვევით იღებენ ორ ბურთს. რა არის 
იმის ალბათობა, რომ ორივე ბურთი იქნება შავი? 

ა) 7
15

; ბ) 0,7; გ) 0,3; დ) 
8

15 .

25. ურნაში 3 თეთრი და 7 შავი ბურთია. შემთხვევით იღებენ ორ ბურთს. რა არის 
იმის ალბათობა, რომ ერთი ბურთი მაინც იქნება თეთრი? 

ა) 7
15

; ბ) 0,3; გ) 0,7; დ) 8
15

.
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sagnobrivi saZiebeli 

aa  
albaToba xdomilobis - - - - - - - - - - - - - 
algoriTmi                         - - - - - - - - - - - - - 
--- ganStoebuli              - - - - - - - - - - - - - 
--- wrfivi                            - - - - - - - - - - - - - 
--- cikluri                       - - - - - - - - - - - - - 

bb  
blok-sqema     - - - - - - - - - - - - -

gg  
gamonaTqvamebis namravli     - - - - - - - - - 
gamonaTqvamebis tolfasoba  - - - - - - - - 
gamonaTqvamis uaryofa          - - - - - - - - -
gamonaTqvamebis jami              - - - - - - - - - 

dd  
damtkiceba sawinaaRmdegos daSvebiT- - 
demografia                       - - - - - - - - - - - - - 
diapazoni                           - - - - - - - - - - - - - 

ee  
elementaruli xdomiloba   - - - - - - - - - 
elementaruli xdomilobaTa sivrce - - 

vv  
venis diagrama       - - - - - - - - - - - - -

kk  
kvadratebis meTodi     - - - - - - - - - - - - -
kombinatorikis amocanebi- - - - - - - - - -  
--- amorCeva dabrunebiT- - - - - - - - - - - - 
--- gadanacvleba             - - - - - - - - - - - - - 
--- gamravlebis wesi     - - - - - - - - - - - - -
--- wyoba                              - - - - - - - - - - - - - 
--- jufTeba                       - - - - - - - - - - - - - 
komtrmagaliTi              - - - - - - - - - - - - - 
korelacia                        - - - - - - - - - - - - - 
korelaciis koeficienti - - - - - - - - - -   

mm  
markireba-daWeris meTodi- - - - - - - - - -  
martivi procentis formula- - - - - - - -  
monacemTa mediana          - - - - - - - - - - - - - 
monacemTa moda               - - - - - - - - - - - - - 
moqmedebebi xdomilobebze - - - - - - - - -  

oo  
organzomilebian sixSireTa cxrili - - 

111 
  71 
  72 
  72 
  72 

  71 

  50 
  57 
  46 
  50 

  64 
  92 
104 

111 
111 

  12 

  92 
107 
108 
107 
107 
108 
108 
  47 
 100 
 101 

  92 
  25 
104 
104 
117 

  96 

pp  
pirobiTi gamonaTqvami - - - - - - - - 
proporcia                   - - - -  - - - - - - 
procenti                       - - - - - - - - - - 

rr  
 rTuli procentis fprmula  - - - 
ricxviTi simravleebi - - - - - - - -  
ricxviTi Sualedebi 

ss  
 samizne auditoria - - - - - - - - - - - 
saukeTeso miaxloebis wrfe - - - -  
simravle               - - - - - - - - - - - - - 
simravleTa gaerTianeba  - - - - - - 
simravleTa TanakveTa - - - - - - - - 
simravleTa sxvaoba - - - - - - - - - - 

uu  
urTierTSebrunebuli 
Teoremebi                   - - - - - - - - - -  
usj da usg                - - - - - - - - - - - 

ff  
fokus jgufi      - - - - - - - - - - -

qq  
qvesimravle      - - - - - - - - - - -

SS  
Sebrunebuli Teorema  - - - - - - - - 
Sebrunebuli pirobiTi 
gamonaTqvami        - - - - - - - - 
SemTxveviTi eqsperimenti  - - - - - 
SemTxveviTi movlena    - - - - - - - - 

cc  
cvladiani  gamonaTqvami   - - - - - - 
cnebaTa Soris mimarTebs - - - - - - 

xx  
xdomiloba              - - - - - - - - - - - - 
------ araTavsebadi - - - - - - - - - - - 
------ aucilebeli   - - - - - - - - - - -  
------ elementaruli   - - - - - - - - -  
------ sawinaaRmdego - - - - - - - - - -  
------ SeuZlebeli - - - - - - - - - - - - 
------ xelSemwyobi   - - - - - - - - - - - 
xdomilobaTa namravli  - - - - - - -  
xdomilobaTa jami - - - - - - - - - - - 
xisebri diagrama  - - - - - - - - - - - - 

  54 
  28 
  24 

  25 
  12 
  14 

  91 
100 
   9 
   9 
   9 
   9 

  61 
  16 

  91 

    9 

  61 

  57 
111 
111 

  43 
  67 
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117 
112 
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118 
119 
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sakontaqto informacia
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