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სახელმძღვანელოში გამოყენებული პირობითი ნიშნები და რუბრიკები

პირობითი ნიშნები

 – პარაგრაფის თემასთან დაკავშირებული სტანდარტული დავალებები

 –  პარაგრაფის თემასთან დაკავშირებული არასტანდარტული (მაღალი 
კოგნიტური დონის) დავალებები

 – განვლილი მასალის გასამეორებელი დავალებები

 –  არაა სავალდებულო მასალა, შეიძლება გამოყენებული იყოს 
დიფერენცირებისათვის

რუბრიკები

ეს საინტერესოა! – ისტორიული და შემეცნებითი შინაარსის ინფორმაცია

შესაძლებელია თუ არა?
აბა, სცადე!

ჯგუფური სამუშაო
წყვილებში სამუშაო

კვლევითი ხასიათის დავალებები

დავალებები, რომელთაც მოსწავლეთა ჯგუფები ან 
წყვილები ასრულებენ კლასში.
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ამოცანა. მაღაზიაში მიიტანეს კერამიკის რამდენიმე ერთ-
ნაირი ლარნაკი, რომელთა რეალიზებით 90 ლარის აღებას 
ვარაუდობდნენ. აღმოჩნდა, რომ გადაზიდვის დროს 2 
ლარნაკი გამტყდარა. ამის გამო თითოეული ლარნაკის ფასი 
2 ლარით გაზარდეს და გათვა ლისწინებულზე 14 ლარით 
მეტი მიიღეს. რამდენი ლარნაკი მიიტანეს მაღაზიაში?

ამოცანა ამოვხსნათ შემდეგი სქემის მიხედვით:
• ამოცანის პირობის გაანალიზება.
დავადგინოთ ამოცანაში შემავალი უცნობი სიდიდეების 

დასაშვები მნიშვნელო ბები და მათ შორის დამოკიდებულება.
• განტოლების შედგენა.
ძირითადი უცნობის შერჩევა განტოლების შესადგენად და მისი საშუალებით დანარჩენი 

უცნობების გამოსახვა. განტოლების შედგენის დაწვრილებითი გადმოცემა.
• შედგენილი განტოლების ამოხსნა;
• გამოკვლევა.
ანუ იმის დადგენა, ეკუთვნის თუ არა განტოლების ფესვები უცნობის დასაშვებ 

მნიშვნელობათა სიმრავლეს.
• შემოწმება (არაა აუცილებელი ეტაპი);
• პასუხი.
ამოხსნა: ამოცანის პირობის გაანალიზების შემდეგ დავრწმუნდებით, რომ ძირითად 

უცნობ სიდიდედ უნდა ავიღოთ მაღაზიაში მიტანილი ლარნაკების რაოდენობა. 
დავუშვათ, მაღაზიაში მიიტანეს x ლარნაკი (x∈N). მაშინ ერთი ლარნაკი უნდა გაეყიდათ 

90
x

 ლარად. გადაზიდვისას 2 ლარნაკი გატყდა, ე.ი. გაყიდეს (x–2) ლარ ნაკი (ამიტომ x>2). 
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� (x–2) ლარი, რაც გათვალისწინებულ 90 ლარზე 14 ლარით მეტია, ანუ 104 ლარია.

შეგვიძლია დავწეროთ განტოლება: ( )x
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იგივური გარდაქმნების შედეგად მივიღებთ: x2–9x–90=0

საიდანაც: x x x�
�

� � �
9 21

2
15 61 2, , .

ამოცანის პირობას: x>2, მეორე ფესვი არ აკმაყოფილებს.
შემოწმება: თუ მაღაზიაში 15 ლარნაკი მიიტანეს და 2 გატეხილი აღმოჩნდა, მაშინ თი-

თოეული ლარნაკი 8 ლარად გაუყიდიათ (104 ლარი:13 =8 ლარი). გა დაწყვეტილი ჰქონდათ 
1 ლარნაკის 6 ლარად გაყიდვა (90 ლარი:15=6 ლარი). რეალიზების ფასსა და გათვალისწი-
ნებულ ფასს შორის სხვაობა მივიღეთ 2 ლარი (8 ლარი–6 ლარი=2 ლარი). ამიტომ შეგვიძ ლია 
დავასკვნათ, რომ ამოცანა სწორადაა ამოხსნილი. 

პასუხი: მაღაზიაში 15 ლარნაკი მიიტანეს. 

1.11  ამოცანების ამოხსნა რაციონალური განტოლების 
გამოყენებით

ამოცანების ამოხსნა რაციონალური განტოლების 
გამოყენებით.
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სავარჯიშოები

1  წილადის მნიშვნელი 1-ით მეტია მრიცხველზე. თუ წილადის მნიშვნელს დავუ-
მატებთ 3-ს, ხოლო მრიცხველს 5-ს, მივიღებთ თავდაპირველ წილადზე 0,5-ით 
მეტ რიცხვს. იპოვე თავდაპირველი წილადი. 

2  წილადის მნიშვნელი 3-ით მეტია მრიცხველზე. თუ წილადის მნიშვნელს გამო-
ვაკლებთ 1-ს, ხოლო მრიცხველს დავუმატებთ 1-ს, მივიღებთ თავ დაპირველ წი-

ლადზე 7
20

-ით მეტ რიცხვს. იპოვე თავდაპირველი წილადი.

3  მოტორიანმა ნავმა 2 სთ-ში 3 კმ გაიარა მდინარის დინების საწინააღმდეგო მი მარ-
თულე ბით და 7 კმ დინების მიმარ თულებით. 
მდინარის დინების სიჩქა რეა 2 კმ/სთ. გამოთ-
ვალე ნავის საკუთარი სიჩქარე.

4  მოტორიანმა ნავმა 3 სთ-სა და 20 წთ-ში 9 კმ
გაია რა მდინარის დინების საწინააღ მდეგო 
მიმარ თულე ბით და 3 კმ დინების მიმართულე-
ბით. მდინარის დინების სიჩქარეა 3 კმ/სთ. გა-
მოთვალე ნავის სიჩქარე მდგარ წყალში.

5  A პუნქტიდან B პუნქტისაკენ გაემართა სატვირთო მატარებელი. 5 სთ 5 წთ-ის
შემდეგ B პუნქტიდან A პუნქტისაკენ იმავე გზით გამოვიდა სამგზავრო მატა რე-
ბელი. მატარებლები ერთმანეთს A და B პუნქტებს შორის შეხვდნენ C პუნ ქტში. C 
პუნქტიდან სატვირთო მატარებელმა B პუნქტში მისვლას 12 სთ 55 წთ მოანდომა, 
ხოლო სამგზავრომ A პუნქტამდე – 4 სთ 6 წთ. რა დრო მო ან დომა თითოეულმა მა-
ტარებელმა AB მანძილის გავლას?

6  კალათბურთელთა გუნდის ხუთეული დატოვა კა-
ლათბურთელმა, რომლის სიმაღ ლე იყო 1მ 96 სმ. 
ამის შემდეგ დარჩენილი ოთხი კალათბურთე-
ლის საშუალო სიმაღლე 1,5 სმ-ით ნაკლები აღმო-
ჩნდა ხუთეულის საშუალო სიმაღლეზე. იპოვე ხუ-
თეულის საშუალო სიმაღლე.

7  ორი ტუმბოს ერთდროული მუშაობით ავზი 6 სთ-ში ივსება. ერთი ტუმბო ავზს
5 სთ-ით მალე ავსებს, ვიდრე – მეორე. რამდენ საათში აავსებს ავზს თითოეული 
ტუმბო ცალ-ცალკე მუშაობით? 

8  ორმა ოპერატორმა ხელნაწერი 6 სთ-სა და 40 წთ-ში აკრიფა. რა დროში შეეძლო
თითოეულ მათგანს ხელნაწერის აკრეფა მარტო მუშაობისას, თუ პირველს საამი-
სოდ 3 სთ-ით მეტი დრო სჭირდება, ვიდრე – მეორეს?
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9  მიწის ნაკვეთის მოსახნავად ორი ტრაქტორი იყო გამოყოფილი. მარტო პირველი
ტრაქტორით ამ ნაკვეთის მოსახნავად 2 საათით მეტი დროა საჭირო, ვიდრე – 

მარ ტო მეორე ტრაქტორით. მას შემდეგ, რაც ორივე ტრაქტორმა ერთად სამი სა-

ათი იმუშავა, მათ მოსახნავი დარჩათ ნაკვეთის 
1
8  ნაწილი. რა დრო დასჭირდება

თითოეულ ტრაქტორს, რათა მარტომ მოხნას ნაკვეთის დარჩენილი ნაწილი? 

10  ორი ტურისტი A და B პუნქტებიდან ერთმანეთის შესახვედრად ერთდროუ-
ლად გაემგზავრა. A-დან გამოსული ტურისტის სიჩქარე 2 კმ/სთ-ით მეტია B-დან 
გამოსული ტურისტის სიჩქარეზე და ის 1 სთ-ით ადრე ჩადის B პუნქტში, ვიდრე 
მეორე – A პუნქტში. იპოვე თითოეული ტურისტის სიჩქარე, თუ პუნქტებს შორის 
მანძილი 40 კმ-ია.

11  M და N სადგურებიდან, რომელთა შორის მანძილი 45 კმ-ია, ერთდროულად ორი
მატარებელი გავიდა და ერთმანეთს 20 წთ-ში შეხვდა. M სადგურიდან გამოსული 
მატარებელი N სადგურში 9 წთ-ით ადრე ჩადის, ვიდრე მეორე – M სადგურში. 
იპოვე თითოეულის სიჩქარე.

12  საწარმოს გარკვეულ ვადაში 8000 დეტალი უნდა დაემზადებინა. ყოველდღე გეგ-
მით გათვალისწინებულზე 50 დეტალით მეტს ამზადებდა, რის გამოც შეკვეთა ვა-
დაზე 8 დღით ადრე შეასრულა. რამდენ დღეში შეასრულა საწარმომ გეგმა?

13  მეშახტეთა ბრიგადას გეგმით რამდე-
ნიმე დღეში 216 მ3 ქვანახშირი უნდა და-
ემზადებინა. პირველ სამ დღეში ბრიგა-
დამ ყოველდღიური ნორმა შეასრულა, 
ხოლო ყოველ მომდევნო დღეს ნორმას 
8 მ3-ით აჭარბებდა. ამიტომ დადგენილ 
ვადაზე ერთი დღით ადრე 232 მ3 ქვა-
ნახშირი ჰქონდა დამზადებული. რამ-
დენი მ3 ქვანახშირი უნდა დაემ ზა დებინა ბრიგადას ყოველ დღიურად ნორ მის მი-
ხედვით?

14  ორი ავტომობილი ერთი ქალაქიდან გავიდა მეორე ქალაქის მიმართულებით. ქა-
ლაქებს შორის მანძილი 560 კმ-ია. ერთის სიჩქარე მეორის სიჩქარეზე 10 კმ/სთ-ით 
მეტი იყო, ამიტომ პირველი ადგილზე 1 სთ-ით ადრე ჩავიდა, ვიდრე – მეორე. რა 
სიჩქარით მოძრაობდა თითოეული ავტომობილი?

15  ერთმანეთისაგან 28 კმ-ით დაშორებული A და B პუნქტებიდან ერთმანეთის შე-
სახვედრად გავიდა ორი ველოსიპედისტი და ერთმანეთს 1 სთ-ში შეხვდნენ. გაუ-
ჩერებლად გააგრძელეს გზა იმავე სიჩქარეებით. პირველი B პუნქტში 35 წთ-ით 
ადრე ჩავიდა, ვიდრე მეორე – A პუნქტში. რა სიჩქარით მოძრაობდა თითოეული 
ველოსიპედისტი?
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16  ოთხი დღის ერთად მუშაობით სახადასხვა სიმძლავრის ორმა ტრაქტორმა ნა-
კვეთის 2

3
 მოხნა. რა დროში მოხნავდა მთელ ნაკვეთს თითოეული ტრაქტორი 

ცალ-ცალკე მუშაობით, თუ პირველს მეორეზე 5 დღით ადრე შეუძლია მთელი ნა-
კვეთის მოხვნა?

17  თბომავალმა 5 სთ-ში მდინარის დინების მიმართულებით გაიარა 48 კმ და ამდე-
ნივე დინების საპირისპირო მიმართულებით. გაიგე რა სიჩქარით მოძრაობდა 
თბომავალი მდგარ წყალში, თუ მდინარის დინების სიჩქარე 4 კმ/სთ იყო.

18  A პუნქტიდან მისგან 15 კმ-ის დაშორებული B პუნქტისკენ 10 სთ-ზე გავიდა ნავი, 
რომელიც B პუნქტში 1 სთ 20 წთ გაჩერდა, რის შემდეგაც უკან გაბრუნდა და A 
პუნქტში 16 სთზე დაბრუნდა. იპოვე მდინარის დინების სიჩქარე, თუ ცნობილია, 
რომ ნავის საკუთარი სიჩქარე 7 კმ/სთ-ია.

19  დინების საწინააღმდეგოდ მოტორიანმა ნავმა 255 კმ გაიარა და უკან დაბრუნდა. 
უკან დაბრუნებაზე 2 სთ-ით ნაკლები დრო დახარჯა. დინების სიჩქარე 1 კმ/სთ-ია. 
იპოვე ნავის საკუთარი სიჩქარე.

20  კატერმა A პუნქტიდან B პუნქტამდე დინების მიმართულებით 200 კმ გაცურა. B 
პუნქტში 1 სთ. გაჩერდა და გასვლიდან 31 სთ-ში უკან დაბრუნდა. იპოვე დინების 
სიჩქარე, თუ ცნობილია, რომ კატერის სიჩქარე მდგარ წყალში 15 კმ/სთ-ია.

21  ორი ტურისტი A და B ქალაქებიდან ერთმანეთის შესახვედრად ერთდროულად 
გამოვიდა. შეხვედრისას A-დან გამოსულს 4 კმ-ით ნაკლები ჰქონდა გავლილი, ვი-
დრე – მეორეს. განაგრძეს რა მოძრაობა იმავე სიჩქარეებით, შეხვედრის შემდეგ 
A-დან გამოსული B-ში მივიდა 4 სთ. 48 წთ-ში, ხოლო მეორე A-ში მივიდა 3 სთ. 20 
წთ-ში. იპოვე AB მანძილი.

22  A და B პუნქტებიდან, რომელთა შორის მანძილი 24 კმ-ია, ერთმანეთის შემხვედ-
რი მიმართულებით ერთსა და იმავე დროს ორი ავტომობილი გავიდა. შეხვედრის 
შემდეგ A-დან გამოსული ავტომობილი B პუნქტში 16 წთ-ში ჩავიდა, მეორე კი A 
პუნქტში – 4 წთ-ში. იპოვე თითოეული ავტომობილის სიჩქარე.

23  თვითმფრინავის საკუთარი სიჩქარეა v კმ/სთ. S კმ მან ორჯერ გადაიფრინა: ჯერ 
ქარის მიმართულებით, ხოლო შემდეგ – საწინააღმდეგო მიმართულებით. მეორე 
გადაფრენას მან t სთ-ით მეტი დრო მოანდომა. გამოთვალე ქარის სიჩქარე.

24  მოსავალს ორი კომბაინი იღებდა. მას შემდეგ, 
რაც პირველმა 2,5 სთ, ხოლო მეორემ 1,8 სთ 
იმუშავა, ასაღები დარჩა მოსავლის 0,6 ნა-
წილი. რა ნაწილი დარჩება ასაღები, თუ პირ-
ველი კიდევ 1 სთ-ს, ხოლო მეორე 2 სთ-ს იმუ-
შავებს. ცნობილია, რომ მარტო მუშაობით 
პირველი კომბაინი მთელ მოსავალს 2 სთ-ით 
ადრე იღებს, ვიდრე – მეორე.

DO N
OT C

OPY



76

25  არსებობს თუ არა მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეები ერთ-
მანეთის მომდევნო ნატურალური რიცხვებით გამოისახება?

26  თუთიისა და სპილენძის 24 კგ-იანმა შენადნობმა მჟავაში ჩაშვებისას დაკარგა თა-

ვისი წონის 2 8
9

. განსაზღვრე ამ შენადნობში რამდენი კგ-ია თუთია და რამდენი 

სპილენძი, თუ ცნობილია, რომ სპილენძი მჟავაში ჩაძირვისას კარგავს თავისი წო-

ნის 111
9

%-ს, ხოლო თუთია – 14 2
7

%-ს. 

27  ერთსა და იმავე ტექსტს ნინო 2 სთ-ში, ხოლო მე-
დეა – 3 სთ-ში კრეფს. მოხსენება უნდა აიკრი-
ფოს უმოკ ლეს დროში ისე, რომ გოგონებმა სამუ-
შაო ერთდროულად დაიწყონ და ერთდროულად 
დაამთავრონ. როგორ უნდა გაინაწილონ გოგო-
ნებმა ტექსტი, რომ დავალებას წარმა ტებით გა-
ართვან თავი? 

28  რომელ ნახაზზეა მოცემული 3x–5≤7x+7 უტოლობის ამონახსნი?

 

ა)

გ)

3 3

3− 3−

ბ)

დ)

29  ტურისტმა A და B პუნქტებს შორის მანძილი – 18 კმ თანაბარი სიჩქარით 4 სთ-ში 
გაიარა. ააგე ტურისტის მიერ გავლილი მანძილის 
დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. გრაფიკის 
მიხედვით განსაზღვრე:

ა) რა დროში გაიარა ტურისტმა მთელი გზის 

 1
2

? 
1
3

? 
1
6

? 25%? 10%? 60%?

ბ) რა მანძილი გაიარა ტურისტმა 3 სთ-ში? ნახე-

ვარ სთ-ში? 1,5 სთ-ში? 1 საათში?
გ) დროის ღერძის რომელი შუალედი შეესაბამება ტურისტის მოძრაობას?
დ) მანძილის ღერძის რომელი შუალედი შეესაბამება ტურისტის მოძრაობას?

30  ჩაწერე განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე:

ა) x2–1=0; ბ) x2–2x+1=0; გ) x2+x+1=0; დ) |x|+x=0.

31   გაარკვიე, რამდენჯერაა y მეტი x-ზე, თუ ცნობილია, რომ y x
2x

= 3
4

− , სადაც 0<x. 
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პირველი თავის მიმოხილვა

რა ვისწავლეთ ამ თავში?

• კვადრატული განტოლება;
• კვადრატული განტოლების ფესვების ფორმულები;
• ამოცანების ამოხსნა კვადრატული განტოლების გამოყენებით;
• ვიეტის თეორემა და მისი შებრუნებული თეორემა;
• კვადრატული სამწევრის წრფივ მამრავლებად დაშლა; 
• რაციონალური განტოლებები; 
• ამოცანების ამოხსნა რაციონალური განტოლების გამოყენებით.

უპასუხე კითხვებს

• როგორ განტოლებას ჰქვია კვადრატული განტოლება? 
• რა სახისაა არასრული კვადრატული განტოლება? 
• როგორ განტოლებას ჰქვია დაყვანილი სახის კვადრატული განტოლება?
• რაზეა დამოკიდებული კვადრატული განტოლების ფესვების რაოდენობა?
• რას ეწოდება კვადრატული განტოლების დისკრიმინანტი?
• რა ფორმულებით გამოითვლება: ა) ზოგადი სახის; ბ) დაყ ვა ნილი სახის; 

გ) ლუწკოეფიციენტიანი განტოლების ფესვები?
• რაში მდგომარეობს ვიეტის თეორემა?
• რაში მდგომარეობს ვიეტის თეორემის შებრუნებული თეორემა?
• რა წესით უნდა დავშალოთ კვადრატული სამწევრი წრფივ მამრავლებად?
• როგორ გამოსახულებას ეწოდება წილადური? მთელი?
• რას წარმოადგენს ცვლადის დასაშვები მნიშვნელობა?
• როგორ იხსნება წილად-რაციონალური განტოლება?

შეარჩიე მარჯვენა სვეტიდან სათანადო სიტყვა და 
ჩასვი წინადადებაში გამოტოვებულ ადგილზე

თუ წილადის მრიცხველს ან მნიშვნელს ნიშანს შევუცვლით 
და ამავე დროს ნიშანს შევცვლით წილადის წინ, მივიღებთ 
მოცემული წილადის ------------ ტოლ წილადს.

პირველი

კვადრატული განტოლების ამოხსნა შეიძლება ------------ 
კვადრატის გამოყოფით. II კოეფიცი ენტის

დაყვანილი სახის კვადრატული განტოლების --------- 
კოეფიციენტი 1-ის ტოლია.

თავისუფალი 
წევრი

თუ კვადრატული განტოლების ფესვებს განსხვავებული 
ნიშნები აქვთ და I კოეფიციენტი დადებითია, მაშინ მისი ---------
--- უარყოფითია.

იგივურად

თუ კვადრატული განტოლების ფესვებს განსხვავებული 
ნიშნები აქვთ და I კოეფიციენტი დადებითია, მაშინ მისი ---------
--- ნიშანი უმცირესი მოდულის მქონე ფესვის ნიშანს ემთხვევა. 

ორწევრის
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სავარჯიშოები

1  დაასახელე კოეფიციენტები:
ა) –x2+3x–16=0; ბ) 3x2–x+5=0; გ) 4x2–16=0; დ) –x2+3x=0;

2  მოცემული განტოლება ჩაწერე დაყვანილი სახით:
ა) 4x2–8x+5=0; ბ) 2x2+x+1=0; გ) 3x2–2x–9=0. 

ამოხსენი განტოლება [N 3-9]

3  ა) –x2=–25; ბ) –x2=–1; გ) 
1
4

42x = ; დ) 1
2

2x x= ;

ე) x2=3x; ვ) x2=–2x; ზ) 
x x

2
21

6
4�

� ; თ) 
1
2

42 2x x� � .

4  ა) 1 5
2

1
x x
� � ; ბ) x

x x�
�

�2
2

1
; გ) x

x x�
�

�4
5

7
;

დ) 3
1

6
1

4
x x x�

�
�� � �

; ე) 1 2
1

1
6x x

�
�

� ; ვ) x
x x
�

� �
4 2 12

.

5  ა) 1 5
1 1

2

�
�

�
�x

x
x

; ბ) 
3 4
x

x� � ; გ) 
x
x

2

2
1
1

0�
�

� ; დ) 
x x
x

2 2
3

0�
�

� .

6  ა) 
x x
x

2 4
4

0�
�

� ; ბ) 
x x
x x

2 2 3
3

0� �
�� � � ; გ) x

x
x
x

�
�

�
�
�

1
3

3
1

; 

 დ) 
3 2

1x x
�

�
; ე) x

x x
�

�
�

6 5
1

.

7  ა) 2x2+5x–3=0; ბ) 
1
3

6 02x x� � � ; გ) 
1
5

2 5 02x x� � � ;

დ) –x2+4x–10=0; ე) –x2+6x–8=0; ვ) –x2–9x–20=0.

8  ა) –(x+2)2+2=0; ბ) –(x+2)2=2; გ) (x–2)2=3; დ) –0,5(x+1)2–3=0

9  ა) 0,5x2+2,5x–3=0; ბ) 0,5x2–3x+4=0;

გ) –0,2x2+1,6x+3=0; დ) � � � �
1
3

2 3 02x x .

10  a-ს რა მნიშვნელობებისათვისაა მოცემული წილადები 0-ის ტოლი?

ა) 
a a

a
�
�
16

4

2

;   ბ) a a
a
−
−
25

1

2
.

11  იპოვე გარდაქმნების დროს დაშვებული შეცდომა და გაასწორე:

 ა) a b
b a

a b
a b

�
�

�
�
�2 2

; ბ) m
m m
�

�
�

�
1

1
1

12
; გ) 

x
x x

x
x x

�
�� � �� � �

�
�� � �� �

4
1 3

4
1 3

.

12  ქვემოთ მოცემული სამწევრებიდან რომელი არ დაიშლება წრფივ მამრავლებად?
ა) x2+4x–5; ბ) x2–6x+9; გ) x2–6x+6; დ) x2+2x+2;
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13  შეადგინე განტოლება, რომლის ფესვებია:

ა) 3 და 4; ბ) –2 და 6; გ) 9 და −
2
3

; დ) −11
2

 და –2; ე) 0 და 2.

14  იპოვე განტოლების მეორე კოეფიციენტის რიცხვითი მნიშვნელობა, თუ 
მოცემულია მისი ერთ-ერთი ფესვი.
ა) 2x2+bx–10=0, x1=–2;   ბ) 3x2+bx+24=0, x1=3.

15  რომელია მოცემულ გამოსახულებათაგან წილადური და რომელი მთელი? 

x y ab ab mnk x a b
c mnk

xyz
m

mn3 3 1 1 5
2

6
12

2
� � �

� �
�, ( )( ), , , , , , .

16  შეადგინე მოცემულთაგან: ა) მთელი; ბ) წილა დური გამოსახულებები.  

a2, b, a2–1, b3+1.

17  განსაზღვრე ცვლადის დასაშვებ მნიშვნელობათა სიმრავლე:

ა) 
4

2x
; ბ) 

x
x
−
−
4
42 ; გ) 

x
x x2 4 4� �

; დ) 
x

x x2 5 6� �
; ე) 17

13
x

x −
. 

18  4x2+bx–27=0 განტოლების ფესვების შეფარდება (–3)-ის ტოლია. იპოვე b-ს რიც-
ხვითი მნიშვნელობა. 

19  4x2+bx+c=0 განტოლების ერთი ფესვია 1
2

, ხოლო მეორე ფესვი უდრის თავისუფალ 

 წევრს. იპოვე b და c.

20  ამოხსენი განტოლება მრავალწევრის მამრავლებად დაშლის ხერხით:

ა) x3–x2+x–1=0;  ბ) x3–x2–4x+4=0;

გ) x3–2x2–2x+4=0; დ) 5x3+x4–5x–1=0.

21  ამოხსენი განტოლება: x3–6x2–4x+24=0.

22  A პუნქტიდან B პუნქტისკენ მდინარის დინე-
ბის მიმართულებით გაცურა ტივმა. იმავდ-
როულად მის შესახვედრად B პუნქ ტიდან გა-
მოვიდა კატერი. შეხვდნენ რა ერთმანეთს, 
კატერი მაშინვე უკან, B პუნქტისაკენ, გაბ-
რუნდა. AB გზის რა ნაწილს გაივლის ტივი იმ 
დროში, რა დროსაც კატერი უკან დაბრუნე-
ბაზე დახარჯავს, თუ ცნობილია, რომ კატერის 
მოძრაობის სიჩქარე მდგარ წყალში დინების 
სიჩქარეზე 4-ჯერ მეტია?

23  ორი დადებითი რიცხვის ჯამი 15-ჯერ მეტია მათ სხვაობაზე, ხოლო მათი კვადრა-
ტების სხვაობა 60-ის ტოლია. იპოვე ეს რიცხვები.

24  ორი რიცხვის სხვაობა 8-ის ტოლია, ხოლო კვადრატების სხვაობა 144-ის ტოლი. 
იპოვე ეს რიცხვები.
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25  მართკუთხედის პერიმეტრი 28 მ-ის, ხოლო დიაგონალი 10 მ-ის ტოლია. გამოთ-
ვალე მართკუთხედის ფართობი.

26  მართკუთხედის ფართობი 120 კვ.სმ-ის ტოლია. მისი სიგრძე 2 სმ-ით მეტია 
სიგანეზე. გამოთვალე მართკუთხედის პერიმეტრი. 

27  A პუნქტი მთის წვერიდან ჩრდილოეთით 10 კმ-ის მანძილზე მდებარეობს, ხოლო B 
პუნქტი – სამხრეთით 28 კმ-ის მანძილზე. ტურისტებმა A-დან B-მდე მანძილი მთის 
წვერის გავლით 11 სთ-ში შეუსვენებლად გაიარეს. აღმართზე ისინი 1,5 კმ/სთ-ით 
ნაკ ლები სიჩქარით მოძრაობდნენ, ვიდრე – დაღმართზე. რა სიჩქარით მოძრაობ-
დნენ ტურისტები აღმართზე და რა სიჩქარით – დაღმართზე?

28  ტურისტს 36 კმ განსაზღვრულ დროში უნდა გაევლო. მან ნავარაუდევზე 
0,5 კმ/სთ-ით მეტი სიჩქარით იარა და დანიშნულების ადგილზე 1 საათით ადრე 
მივიდა. რა სიჩქარით მოძრაობდა ტურისტი?

29  36 კმ-ს კატერი მდინარის დინების მიმართულებით 3 სთ-ით უფრო სწრა ფად 
გადის, ვიდრე – საწინააღმდეგო მიმართულებით. მდინარის დინების სიჩქარე 
1 კმ/სთ-ია. გამოთვალე კატერის საკუთარი სიჩქარე.

30  საჭადრაკო ტურნირში ყოველი მოჭადრაკე თითოჯერ შეხვდა ერთმანეთს. 
რამდენი მოჭადრაკე მონაწილეობდა ტურნირში, თუ 45 შეხვედრა შედგა.

აბა, სცადე!

1. ტოლფერდა სამკუთხედის 
ფართობის გამოსათვლელად 
ძველეგვიპტელები ფუძის 
სიგრძის ნახევარს ამრავლებდნენ 
ფერდის სიგრძეზე. გამოთვალე 
პროცენტებში, რამდენად დიდია 
ცდომილება, თუ ტოლფერდა 
სამკუთხედის ფუძეა 12 სმ და 
ფერდი – 10 სმ.

2. ტოლფერდა ტრაპეციის 
ფართობის გამოსათვლელად 
ძველეგვიპტელები ფუძეების ჯამის 
ნახევარს ამრავლებდნენ ფერდის 
სიგრძეზე. გამოთვალე პროცენტებში, 
რამდენად დიდია ცდომილება, თუ 
ტოლფერდა ტრაპეციის ზედა ფუძეა 
8 სმ, ქვედა ფუძე – 18 სმ, ხოლო 
ფერდი – 13 სმ.
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ჯგუფური სამუშაო

გეგმა:
1) კლასი იყოფა 3 ჯგუფად;

2) დაფაზე გამზადებულია 3 განტოლება (თითოეული ჯგუფისთვის თითო), 

რომლებშიც კოეფიციენტები გამოტოვებულია:

x x2 0� � �  

y y2 0� � �  

z z2 0� � �

3) თითოეული ჯგუფიდან დაფასთან 

გამოდის თითო მოსწავლე და 

თავისი გუნდის განტოლებაში წერს 

კოეფიციენტებს. ფურცელზე კი 

წერს გუნდის სახელს ან ნომერს და 

განტოლების ფესვებს. ფურცელს 

მასწავლებელს აბარებს. I გუნდის 

განტოლებას დაფაზე ხსნის II გუნდის, 

II გუნდისას III გუნდის, ხოლო III 

გუნდისას – I გუნდის წევრი. დანარჩენი 

მოსწავლეები რვეულებში მუშაობენ. დაფაზე მიღებულ შედეგს სასიგნალო 

ბარათების ჩვენებით ასაბუთებენ („+“ სწორი პასუხისთვის და „–“ არასწორი პასუ-

ხისათვის). შემდეგ ადგენენ მომდევნო 3 განტოლებას და ა. შ.

გამარჯვებულია ის გუნდი, რომლის წევრებმაც სწორად შეადგინეს თავისი და 

სწრაფად და უშეცდომოდ ამოხსნეს სხვა გუნდის განტოლება. 
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ტესტი №1

1. ქვემოთ მოცემული განტოლებებიდან რომელი არაა კვადრატული?

ა) x(x+5)=0; ბ) x(x2+5)=3; გ) x x x
2

7
2 1�

� � ; დ) x x x
2 3

5
4 3�

� � .

2. ქვემოთ მოცემული განტოლებებიდან რომელია დაყვანილი სახის?

ა) 9x2–102x–246=0; ბ) –x2+8x–27=0; 

გ) x2–5x–17=0;  დ) 0,1x2–1,8x–26=0.

3. მოცემული განტოლებებიდან რომლის ფესვია 2?
ა) x2–10x+6=0; ბ) 18x+36=0; 
გ) x2–5x+6=0; დ) 0,1x3=–0,8.

4. თუ x=3 არის x2–px+p+1=0 განტოლების ფესვი, მაშინ p= 
ა) 5; ბ) 4; გ) 3; დ) 2.

5. 5x2–80=0 განტოლების ფესვებია:
ა) 5 და 8; ბ) –3 და 3; გ) –4 და 4; დ) 0 და 4.

6. 2x2–9x=0 განტოლების ფესვებია:
ა) 2 და 9; ბ) 0 და 4,5; გ) 0 და –4,5; დ) 9 და 4,5.

7. 4x2–x–15=0-ის დისკრიმინანტია:
ა) 256; ბ) 257; გ) 61; დ) 241.

8. x2–18x+17=0 განტოლების ფესვებია:
ა) –1 და –17; ბ) 1 და –17; გ) –1 და 17; დ) 1 და 17. 

9. ქვემოთ მოცემულთაგან რომელ განტოლებას აქვს ერთი ფესვი?
ა) x2–18x+17=0;  ბ) x2–2x–4=0; 
გ) –x2–12x–36=0;  დ) 15x2–15=0.

10. 3x2+5x–2 კვადრატული სამწევრის ფესვებია:

ა) 2 და 
1
3

; ბ) –2 და 1
3

; გ) –2 და –
1
3

; დ) 2 და –
1
3

. 

11. ქვემოთ მოცემულთაგან რომელ განტოლებას არა აქვს ფესვები?

ა) x2+5x–2=0; ბ) 3x2+5x+2=0; 

გ) 3x2+5x+16=0; დ) 6x2+48x+20=0.

12. c-ს რა მნიშვნელობისთვის აქვს 2x2+12x+c=0 განტოლებას ერთი ფესვი?
ა) 6; ბ) 8; გ) 10; დ) 18.

13. იპოვე b-ს ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც x2+bx+4=0 განტოლებას 
აქვს ერთი ფესვი:
ა) 1 და 4; ბ) –2 და +2; გ) –1 და 1; დ) –4 და 4.
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14. x2+px–2=0 განტოლების ერთი ფესვია 2. იპოვე p და მეორე ფესვი.
ა) –1 და –1; ბ) 1 და –2; გ) 0,5 და 1; დ) 1 და –1; 

15. მოცემულთაგან რომელი განტოლების ფესვებია 2 და –7? 
ა) x2+5x–14=0; ბ) x2–5x–14=0; 
გ) x2+5x+14=0;  დ) x2–5x+14=0.

16. ამოხსენი განტოლება: (x2+2x)(x2+2x+1)=0
ა) –2 და 0; ბ) 0 და –1; გ) –2, –1 და 0; დ) 0, 1 და 2 . 

17. x4–5x2–36=0 განტოლების ფესვებია: 
ა)–2 და 2; ბ) –3 და 3; გ) –2 და 3; დ) 3 და 2 . 

18. x2(x–8)–(x–8)=0 განტოლების ფესვებია:
ა) 8 და 2; ბ) 8 და –2; გ) 8, –1 და 1; დ) 0, –1 და 8.

19. 7x2–33x+14=0 განტოლების ფესვთა ნამრავლია:
ა) 7; ბ) 33; გ) 14; დ) 2.

20. 3x2+17x+4=0 განტოლებას: 
ა) აქვს დადებითი ფესვები; ბ) აქვს უარყოფითი ფესვები; 
გ) აქვს სხვადასხვანიშნიანი ფესვები; გ) არ აქვს ფესვები.

21. x2–4x+2=0 განტოლების ფესვების შებრუნებული რიცხვების ჯამია:
ა) 4; ბ) 2; გ) –2; დ) 12.

22. თუ x2+2x–q=0 განტოლების ფესვების სხვაობაა 4, მაშინ q= 
ა) 3; ბ)–3; გ) 1 ; დ) –2.

23. x2+5x+3=0 განტოლების ფესვების კვადრატების ჯამია:
ა) 5; ბ) 13; გ) 19; დ) 25.

24. შეიძინეს ორი ხარისხის ქსოვილი: პირველი ხარისხის ქსოვილი – 320 ლარის, 
მეორე ხარისხის – 240 ლარის. მეორე ხარისხის ქსოვილი 4 მეტრით მეტია, 
ვიდრე – პირველი, მაგრამ მისი 1 მეტრი 8 ლარით ნაკლები ღირს, ვიდრე – 
პირველის. თითოეული ხარისხის რამდენი მეტრი ქსოვილი შეიძინეს?
ა) 16 მ და 20 მ; ბ) 12 მ და 16 მ; გ) 4 მ და 8 მ ; დ) 20 მ და 24 მ.

25. A და B პუნქტებიდან, რომელთა შორის მანძილი 90 კმ-ია, ერთმანეთის 
შესახვედრად ერთდროულად ორი ავტომობილი გავიდა. ისინი ერთმანეთს 
1 სთ-ის შემდეგ შეხვდნენ და იმავე სიჩქარით შეუჩერებლად გააგრძელეს 
გზა. A-დან გამოსული B-ში 27 წთ-ით გვიან მივიდა, ვიდრე მეორე – A-ში. რა 
სიჩქარით მოძრაობდა თითოეული ავტომობილი?
ა) 50კმ/სთ და 40 კმ/სთ; ბ) 50კმ/სთ და 45 კმ/სთ;
გ) 55კმ/სთ და 40 კმ/სთ დ) 55კმ/სთ და 45 კმ/სთ.
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თავი 2. მსგავსების გარდაქმნა

ამ თავში ისწავლი:

 � პროპორციულ მონაკვეთებსა და მათს აგებას;

 � თალესის თეორემას;

 � მსგავსების გარდაქმნას; 

 � მსგავსების გარდაქმნის თვისებებს;

 � სამკუთხედების მსგავსების ნიშნებს;

 � ბისექტრისის თვისებას;

 � მართკუთხა სამკუთხედის ელემენტებს შორის მეტრულ 
თანაფარდობებს;

 � მრავალკუთხედების მსგავსებას;

 � მსგავსი მრავალკუთხედების თვისებებს;

 �  მსგავსი მრავალკუთხედების პერიმეტრებსა და 
ფართობებს შორის თანაფარდობას. 

თავის შესწავლის შემდეგ შეძლებ:

 � პროპორციული მონაკვეთების აგებას;

 � მსგავსი ფიგურების ამოცნობას;

 � მსგავსების კოეფიციენტის გამოთვლას;

 � სამკუთხედების მსგავსების დადგენას;

 � სამკუთხედების მსგავსების ნიშნების ამოცანების 
ამოსახსნელად გამოყენებას; 

 � მიუდგომელი ობიექტების ზომების დადგენას;

 � მართკუთხა სამკუთხედის ელემენტებს შორის 
მეტრული თანაფარდობის ამოცანების ამოსახსნელად 
გამოყენებას;

 � მსგავსი მრავალკუთხედების პერიმეტრებსა და 
ფართობებს შორის თანაფარდობის ამოცანების 
ამოსახსნელად გამოყენებას.

ევკლიდე ალექსანდრიელი
(დაახ. ძვ.წ 325-265 წწ.)

ხშირად მოიაზრება, როგორც 
„გეომეტრიის მამა“

პროექტი
„ხის სიმაღლის გამოთვლა“

მიზანი: მათემატიკაში 
მიღებული ცოდნის 
გამოყენებით ხის სიმაღლის 
განსაზღვრა სპეციალური 
ხელსაწყოების გარეშე.
ამოცანები: 

• შერჩეული ხის სიმაღლის 
გაზომვის სხვადასხვა 
ხერხის განხილვა;

• შესაბამისი გაზომვებისა 
და გამოთვლების 
შესრულება;

• ნაშრომის გაფორმება;
• პრეზენტაცია.

აბა, სცადე!

 დაადგინე, რა ფარდობით დაყოფს a და b კათეტების 
მქონე მართკუთხა სამკუთხედის ფართობს მართი კუთხის 
წვეროდან დაშვებული სიმაღლე.

„გეომეტრიაში მეფეთათვისაც 
არ არსებობს მარტივი გზა“

900 წლის ჭადარი თელავში
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2.1 პროპორციული მონაკვეთები

1. პროპორციული მონაკვეთების ცნების გაცნობა;
2. თალესის განზოგადებული თეორემა;
3. პროპორციული მონაკვეთების აგება.

იმის დასადგენად, თუ ორი მონაკვეთიდან ერთი რამდენჯერ მეტი ან ნაკლებია ერთი მეო
რეზე, რამდენჯერ მეტი ან რამდენჯერ ნაკლებია, ამ მონაკვეთების სიგრძეები უნდა შევაფა
რდოთ. მაგალითად, თუ AB=7 სმ, ხოლო CD=14 სმ, მაშინ AB მონაკვეთი ორჯერ ნაკლებია 
CD მონაკვეთზე, რადგან AB:CD=7 სმ : 14 სმ=1:2. ანალოგიურად ვამბობთ, რომ CD მონა
კვეთი ორჯერ მეტია AB მონაკვეთზე, რადგან CD:AB=14 სმ : 7 სმ=2:1. საზოგადოდ, მონაკვე

თების ფარდობა არის ის რიცხვი, რომელიც ამ მონაკვეთე
ბის სიგრძეთა შეფარდებით მიიღება.

ვთქვათ, მოცემულია ოთხი მონაკვეთი: a, b, c და d. თუ 
სრულდება ტოლობა

a:b=c:d, 
ანუ, თუ a და b მონაკვეთების ფარდობა c და d მონაკვეთების ფარდობის ტოლია, მაშინ ვი
ტყვით, რომ a და b მონაკვეთები c და d მონაკვეთების პროპორციულია. ფარდობით მიღე
ბულ რიცხვს პროპორციულობის კოეფიციენტი ეწოდება. 

მაგალითად, თუ a=3 სმ, b=4 სმ, c=9 სმ და d =12 სმ, მაშინ 
a
b

c
d

a
b

c
d

� � � � � �
3
4

0 75 9
12

0 75, , , ,

რაც ნიშნავს, რომ a და b მონაკვეთები c და d მონაკვეთების პროპორციულია და 0,75 არის 
პროპორციულობის კოეფიციენტი. 

შევნიშნოთ, რომ თუ a=b, ანუ თუ პროპორ ციუ ლობის კოეფიციენტი 1ის ტოლია, მაშინ 
c=d. სხვანაირად, ტოლი მონაკვეთების პროპორციული მონაკვეთები ტოლია.

პროპორციული მონაკვეთების შე
სახებ ძირითადი თეორემა შემდეგში 
მდგომარეობს: 

თეორემა 1. თუ ერთ წრფეზე მდე
ბარე A, B, C და D წერტილებზე გავლე
ბული პარა ლელური წრფეები მეორე 
წრფეს A1, B1, C1 და D1 წერტილებში 
კვეთს (ნახ. 1), მაშინ 

AB:CD = A1B1:C1D1   (1)
ანუ AB და CD მონაკვეთები A1B1 და C1D1 მონაკვეთების პროპორციული იქნება. 
იმ შემთხვევაში, როცა AB=CD, (1) ტოლობიდან ვასკვნით, რომ A1B1=C1D1. ეს დასკვნა თეო
რემის სახით ასე შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ: 

თეორემა 2. ერთ წრფეზე მდებარე ტოლი მონაკვეთების ბოლოებზე გავლებული პარალე
ლური წრფეები მათ გადამკვეთ მეორე წრფეზე ტოლ მონაკვეთებს მოკვეთს. 

თეორემა 2 თალესის თეორემის სახელითაა ცნობილი. ეს თეორემა გასულ წელს ვისწავ
ლეთ. 1ლ თეორემას თალესის განზოგადებულ თეორემასაც უწოდებენ. ამ თეორემის მნიშ
ვნელოვანი შედეგია შემდეგი:

თეორემა 3. თუ სამკუთხედის რომელიმე გვერდის პარალელური წრფე დანარჩენ ორ 
გვერდს კვეთს, მაშინ კვეთაში მიღებული მონაკვეთები პროპორციულია. 

A B

C K D

 

A 
B 

C 

D
 

A1 B1 C1 D1 

ნახ. 1
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დამტკიცება: მე2 ნახაზზე MN მონაკვეთი AC გვერდის პარა
ლელურია, ამიტომ 1ლი თეორემის თანახმად AM:MB=CN:NB.

1ლი თეორემა საშუალებს გვაძლევს მონაკვეთი დავყოთ მო
ცემული პროპორციით.

ამოცანა 1. მოცემული AB მონაკვეთი დავყოთ 4
5

 ფარდობით.

ამოხსნა: მე3 ნახაზზე მოცემულ AB მონაკვეთზე უნდა ვიპო

ვოთ ისეთი M წერტილი, რომ 
AM
MB

= 4
5

.  

გავავლოთ AD სხივი და მასზე A წერტილიდან 
გადავზომოთ ოთხი ტოლი მონაკვეთი. ამ მონაკვე
თების ბოლო N წერტილიდან ND სხივზე გავაგრძე
ლოთ კიდევ ხუთი ისეთივე მონაკვეთის გადადება. 
მივიღებთ NC მონაკვეთს. C წერტილი მონაკვე
თით შევაერთოთ B წერტილთან და N წერტილზე 
გავავლოთ BC მონაკვეთის პარალელური წრფე. ამ 

წრფის AB მონაკვეთთან გადაკვეთის M წერტილი 

AB მონაკვეთს დაყოფს 
4
5

 ფარდობით. (ახსენი, რატომ?)

ამოცანა 2. მოცემულია a, b და c მონაკვეთები. ავაგოთ ისეთი d მონაკვეთი, რომ a და b 
მონაკვეთები c და d მონაკვეთების პროპორციული იყოს. 

a

b

c

ამოხსნა: უნდა ავაგოთ ისეთი d მონაკვეთი, რომ შესრულდეს ტოლობა a:b=c:d.
ავაგოთ ნებისმიერი A კუთხე და მისი წვეროდან 

ერთერთ გვერდზე გადავდოთ aს ტოლი AB და bს 
ტოლი BC მონაკვეთები (ნახ.4). მეორე გვერდზე გა
დავდოთ c მონაკვეთის ტოლი AD მონაკვეთი. B და D 
წერტილები შევაერთოთ მონაკვეთით. C წერტილზე 
გავავლოთ BD მონაკვეთის პარალელური წრფე და 
მისი AD სხივთან გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ E 
ასოთი. მიღებული DE მონაკვეთი საძიებელი d მონა
კვეთია, რადგან 1ლი თეორემის თანახმად სრულდება 
ტოლობა: 

AB
BC

= AD
DE

 ანუ a:b =c:d. 

ნახ. 2
A

B

C

NM

A B

C D

N

M

ნახ. 3

a

b

c E 

C 

B 

A D 

ნახ. 4

უპასუხე კითხვებს:

1) რას წარმოადგენს მონაკვეთების ფარდობა?
2) როგორ მონაკვეთებს ეწოდება პროპორციული?
3) რაში მდგომარეობს: ა) თალესის თეორემა? ბ) თალესის განზოგადებული თეორემა?
4) რატომ უწოდებენ 1ლ თეორემას თალესის განზოგადებულ თეორემას?
5) როგორ დავყოთ მონაკვეთი მოცემული შეფარდებით?
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სავარჯიშოები

1  გამოთვალე ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედის კათეტების ფარდობა.

2  გამოთვალე ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედის კათეტის ჰიპოტენუზასთან 
ფარდობა.

3  გამოთვალე მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზისადმი გავლებული მედიანის 
ჰიპოტენუზასთან ფარდობა.

4  გამოთვალე ტრაპეციის ფუძეების ჯამისა და შუა ხაზის ფარდობა.

5  მართკუთხა სამკუთხედის კათეტების სიგრძეებია: ა) 3 სმ და 4 სმ; ბ) 6სმ და 8 სმ. 
გამოთვალე თითოეული კათეტის ჰიპოტენუზასთან ფარდობა.

6  1მ 96 სმ სიგრძის AB მონაკვეთი C და D წერტილებით დაყოფილია: 

 ა) 1:2:4; ბ) 2:6:6; გ) 5:6:3; დ) 15:16:18 ფარდობით. იპოვე AB მონაკვეთის თითოე
ული ნაწილის სიგრძე.

7  იპოვე AB მონაკვეთის სიგრძე, თუ ცნობილია, რომ იგი D წერტილით 13:9 ფარ
დობითაა მონაკვეთებად დაყოფილი და დიდი ნაწილის სიგრძეა 5,2 დმ.

8  იპოვე AB მონაკვეთის სიგრძე, თუ ცნობილია, რომ იგი D წერტილით 9:5 ფარდო
ბითაა მონაკვეთებად დაყოფილი და მონაკვეთების სიგრძეთა შორის სხვაობა 
6,4 სმია.

9  რამდენი სანტიმეტრით უნდა დავაგრძელოთ 36 სმის სიგრძის მქონე AB მონაკ

ვეთი, რომ მივიღოთ ისეთი AC მონაკვეთი, რომელიც დააკმაყოფილებს პირობას: 
AC
AB

= 11
9

?  

10  დახაზე ABC სამკუთხედი. გაზომე ABC სამკუთხედის გვერდები და გამოთვალე 
ფარდობა: ა) AB:BC; ბ) BC:CA; გ) CA:AB.

11 	 დახაზე მართკუთხედი, გაზომე მისი გვერდები და დიაგონალი. გამოთვალე ფარ
დობა: 
ა) დიდი გვერდისა დიაგონალთან; 
ბ) დიაგონალისა მცირე გვერდთან.

12 	 დახაზე კვადრატი და გამოთვალე მისი დიაგონალის გვერდთან ფარდობა.

13 	 სამკუთხედის გვერდების ფარდობაა 2:3:4. სამკუთხედის პერიმეტრი 126 სმის 
ტოლია. იპოვე სამკუთხედის გვერდები.

14 	 გაარკვიე, არის თუ არა AB და CD მონაკვეთები A1B1 და C1D1 მონაკვეთების პრო
პორციული, თუ ცნობილია რომ: 
ა) AB=3 სმ, CD=6 სმ, A1B1=7 სმ და C1D1=14 სმ;
ბ) AB=8 სმ, CD=24 სმ, A1B1=5 სმ და C1D1=15 სმ;
გ) AB=1 სმ, CD=1,5 სმ, A1B1=5 სმ და C1D1=10 სმ.
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15 	 ნახაზზე მოცემული კუთხე ორი პარალე
ლური წრფითაა გადაკვეთილი. ნახაზის მი
ხედვით იპოვე უცნობი მონაკვეთის სიგრძე.

16  ცნობილია, რომ AB და CD მონაკვეთები 
A1B1 და C1D1 მონაკვეთების პროპორციუ
ლია. AB=5 სმ, CD=25 სმ, A1B1 =21 სმ. გამოთ
ვალე C1D1 მონაკვეთის სიგრძე.

17  ABC სამკუთხედში AB=5 სმ, BN=4 სმ, NC=3სმ, 
MN||AC. გამოთვალე AM მონაკვეთის სიგრძე.

18  დახაზე ABC სამკუთხედი. AB გვერდზე მო
ნიშნე D წერტილი ისე, რომ შესრულდეს პირობა: AD:DB=2:1. გაავლე D წე
რტილზე AC გვერდის პარალელური წრფე და ამ წრფის BC გვერდთან კვეთის 
წერტილი აღნიშნე E ასოთი. გაზომე BE მონაკვეთის სიგრძე და გამოთვალე EC 
მონაკვეთის სიგრძე პროპორციული მონაკვეთების შესახებ თეორემის გამოყენე
ბით. მიღებული შედეგი შეამოწმე გაზომვით.

19  დახაზე მონაკვეთი და დაყავი m:n ფარდობით, თუ: ა) m=1, n=3; ბ) m=2, n=3.
20  დახაზე სხვადასხვა სიგრძის a, b და c მონაკვეთები. ააგე მონაკვეთი x, რომ

ლისთვისაც სრულდება ტოლობა: x = bc
a

.  

21  მე5 ნახაზზე სამკუთხედში MN||AC. დაამტკიცე, რომ AC
MN

= AB
BM

= BC
BN

.
22  ABC სამკუთხედში ჩახაზულია AMNP რომბი ისე, რომ მისი M, N და P წვეროები 

შესაბამისად AB, BC და AC გვერდებზე ძევს. AB=21 სმ, BC=18 სმ, AC=15 სმ. რა 
სიგრძის ნაწილებად იყოფა BC გვერდი N წერტილით? 

23  ორ პუნქტს შორის მანძილი 48 კმია. რა იქნება ამ პუნქტებს შორის მანძილი 
რუკაზე, რომლის მასშტაბია 1:600000? 

24  ხატიამ არდადაგებზე 330 – გვერდიანი წიგნი წაიკითხა. მან გამოთვალა, რომ 
თუ ყოველდღიურად 5 გვერდით მეტს წაიკითხავდა, მაშინ წიგნის წაკითხვას 11 
დღით ადრე დაამთავრებდა. რამდენი დღე მოანდომა ხატიამ წიგნის წაკითხვას?

25  ABC სამკუთხედის AM და BN მედიანები O წერტილში იკვეთება. ABO სამკუთხე
დის ფართობი 12 სმ2ის ტოლია. გამოთვალე ABC სამკუთხედის ფართობი.

26  ABC და MNK ტოლი სამკუთხედებია. ∠A=∠M, ∠C=∠K ჩამოთვალე ტოლი გვერ
დების წყვილები.

5

15  სმ

 სმ

 სმ6 x

A

M

B
N

C

ნახ. 6

შესაძლებელია თუ არა?

ორ არატოლ სამკუთხედს ჰქონდეს ტოლი: ა) სამივე კუთხე? ბ) სამივე გვერდი?  
გ) ორი გვერდი და თითო კუთხე? დ) სამი კუთხე და თითო გვერდი?

ნახ. 5

DO N
OT C

OPY



89

მარცხნივ მოთავსებულ სამივე სურათზე 
 ლეონარდო დავინჩის შედევრი – „მონა ლიზა“ არის 
მოცემული. პირველი და მეორე სურათები ტოლია, 
რადგან ზედდებით მათი შეთავსებაა შესაძლებელი, 
ხოლო მესამე მათგან ზომით განსხვავებული, მაგრამ 
მათი მსგავსია. მესამე სურათში იგივე პროპორციე
ბია, რაც პირველ ორ სურათში. მაგალითად, ერთი 

და იგივეა სურათის სიგრძის შეფარდება სიგანესთან, სახის ნაკვთების გრძივი ზომების ფარ
დობები და სხვ.

ანალოგიური სიტუაცია წარმოიშვება, როდესაც ერთი და იმავე ქვეყნის სხვადასხვა მას
შტაბის რუკებს ან ერთი და იმავე სახლის სხვადასხვა ზომის მაკეტებს ვუყურებთ. ამ შემ
თხვევაშიც ზომები სხვადასხვაა, მაგრამ შესაბამისი ობიექტების გრძივ ზომებს შორის ფარ
დობა ერთნაირია. 

ორ F და F' ფიგურებს ეწოდება მსგავსი ფიგუ-
რები, თუ მათ წერტილებს შორის შესაძლებელია 
ისეთი შესაბამისობის დამყარება, რომ F' ფიგურის 
ნებისმიერი A' B' მონაკვეთის ფარდობა F ფიგუ
რის შესაბამის AB მონაკვეთთან ერთი და იმავე რი
ცხვის ტოლი იყოს. ამ რიცხვს მსგავსების კოეფიციე-
ნტი, ხოლო დამყარებულ შესაბამისობას მსგავ სების 
გარდაქმნა ეწოდება. მსგავსების კოეფიციენტს k 
ასოთი აღნიშნავენ. 

განმარტებიდან გამომდინარეობს, რომ k = A B
AB
′ ′

, სადაც A და B წრტილები F ფიგურის ნე

ბისმიერი წერტილებია, ხოლო A' და B' მათი შესაბამისი წერტილები F' ფიგურიდან.
განვიხილოთ მაგალითი: ვთქვათ, გვაქვს r და R რადიუსების მქონე ორი წრეწირი. საღი 

აზრი გვკარნახობს, რომ ეს წრეწირები ერთმანეთის მსგავსია. ამაში დასარწმუნებლად 
უნდა ავაგოთ მსგავსების გარდაქმნა, რომლითაც ერთი წრეწირი მეორე წრეწირში აისახება. 
ამისათვის ერთერთი წრეწირი პარალელური გადატანით გადავანაცვლოთ ისე, რომ 
ცენტრები ერთმანეთს დაემთხვეს (ნახ.1). 

მცირე წრეწირის ყოველ A წერტილს შევუსაბამოთ OA სხი
ვის დიდ წრეწირთან გადაკვეთის A' წერტილი. მიღებული შე
საბამისობა იქნება მსგავსების გარდაქმნა, რომლის კოეფიცი
ენტი

k = A B
AB

= OA
OA

= R
r

.′ ′ ′
 

ანალოგიურად შეგვიძლია დავრწმუნდეთ, რომ ყველა 
ტოლგვერდა სამკუთხედი მსგავსია და მსგავსების კოეფიცი
ენტი გვერდების სიგრძეთა ფარდობაა; ყველა კვადრატი – 

2.2 მსგავსი ფიგურები

1. მსგავსი ფიგურების და მსგავსებისა გარდაქმნის განმარტება;
2.  მსგავსების გარდაქმნის თვისებების გაცნობა და გამოყენება 

ამოცანების ამოსახსნელად.

AO A’

B

B’

ნახ. 1

A

B

F

A'

B'

F'

DO N
OT C

OPY



90

აგრეთვე, მსგავსია და ამ შემთხვევაშიც მსგავსების კოეფიციენტი გვერ დების შეფარდების 
ტოლია. 

საზოგადოდ, იმისათვის, რომ ორი მრავალკუთხედი  მსგავსი იყოს, მათ კუთხეები ტოლი 
და გვერდები პროპორციული უნდა ჰქონდეთ. მაგალითად, ABC და A'B'C' სამკუთხედები 
მსგავსია (ნახ.2), ნიშნავს შემდეგ ტოლობებს:

� � � � � � � � �
� � � � � �

A = A , B = B , C = C , A B
AB

= B C
BC

= A C
AC

.  (1)

A

B

C
A/

B /

C /

ნახ. 2
მსგავს სამკუთხედებში ტოლი კუთხეების მოპირდაპირე გვერდებს შესაბამისი გვერდები 

ეწოდება. (1) ტოლობიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 
მსგავს სამკუთხედებს შესაბამისი გვერდები პროპორციული აქვთ.
ის ფაქტი, რომ F ფიგურა F' ფიგურის მსგავსია, ასე იწერება: F~F'. 
მსგავსებას შემდეგი თვისებები გააჩნია: 
1) ტოლი ფიგურები მსგავსია k=1 კოეფიციენტით;
2) თუ F ფიგურა F' ფიგურის მსგავსია მსგავსების k კოეფიციენტით, მაშინ F' ფიგურა F 

ფიგურის მსგავსია 
1
k  კოეფიციენტით;

3) თუ F ფიგურა F' ფიგურის მსგავსია, ხოლო F' ფიგურა F" ფიგურის მსგავსი, მაშინ F ფი
გურა F" ფიგურის მსგავსია;

4) მსგავსების გარდაქმნით წრფე წრფეში, სხივი სხივში, მონაკვეთი მონაკვეთში, ხოლო 
კუთხე კუთხეში გადადის;

5) მსგავსების გარდაქმნით კუთხის სიდიდე არ იცვლება.
ქვემოთ მსგავსი ფიგურების სამი წყვილია მოცემული.

უპასუხე კითხვებს:

1. როგორ ფიგურებს ეწოდება მსგავსი?
2. რას წარმოადგენს მსგავსების კოეფიციენტი?
3. რა თვისებები აქვს მსგავსების გარდაქმნას?
4. მსგავსია თუ არა ტოლი ფიგურები? 
5. ტოლია თუ არა მსგავსი ფიგურები?
6. არის თუ არა ყველა წრეწირი მსგავსი? ყველა მართკუთხედი?
7. შეიძლება თუ არა მახვილკუთხა სამკუთხედი ბლაგვკუთხა სამკუთხედის მსგავსი 

იყოს? 
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სავარჯიშოები

1  მოიყვანე მსგავსი ფიგურების მაგალითები.

2  შესაძლებელია თუ არა, რომ ორი მსგავსი სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები 
იყოს: 
ა) 3 სმ, 4 სმ, 5სმ და 6 სმ, 8 სმ, 10 სმ?
ბ) 0,3 დმ, 0,4 დმ, 0,6 დმ და 6სმ, 8 სმ, 12 სმ?
გ) 4 მ, 7 მ, 10მ და 4 სმ, 7 სმ, 9 სმ?

3  პროპორციულია თუ არა ABC სამკუთხედის გვერდები A1B1C1 სამკუთხედის გვერ
დებისა, თუ:
ა) AB=4 სმ, BC=5 სმ, AC=6 სმ, A1B1=10 სმ, B1C1=8 სმ და A1C1=12 სმ?
ბ) AB=6 სმ, BC=8 სმ, AC=10 სმ, A1B1=4,5 სმ, B1C1=6 სმ და A1C1=7,5 სმ?

4  ნახაზის მიხედვით იპოვე ფიგურათა მსგავსების კოეფიციენტი სახაზავის გამოყე
ნებით.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5  რას უდრის ორი წრეწირის მსგავსების კოეფიციენტი?

6  რას უდრის ორი ტოლი ფიგურის მსგავსების კოეფიციენტი?

7  აღადგინე გამოტოვებული სიტყვა წინადადებაში: „თუ F ფიგურა F1 ფიგურის 
მსგავსია მსგავსების 0,2 კოეფიციენტით, მაშინ F1 ფიგურა F ფიგურის მსგავსია 
მსგავსების . . . . კოეფიციენტით“.

8  ორი ტოლგვერდა სამკუთხედიდან ერთის გვერდის სიგრძეა 7 სმ, მეორის – 14 სმ. 
გამოთვალე ამ სამკუთხედების მსგავსების კოეფიციენტი.

9  ორი წრეწირიდან ერთის დიამეტრია 20 სმ, მეორის – 10 მ. გამოთვალე ამ წრე
წირების მსგავსების კოეფიციენტი.

10  ორი კვადრატიდან ერთის გვერდია 10 სმ, ხოლო მეორის – 15 სმ. გამოთვალე ამ 
კვადრატების მსგავსების კოეფიციენტი.

11  ორი კვადრატიდან ერთის პერიმეტრია 10 სმ, ხოლო მეორის – 15 სმ. გამოთვალე 
ამ კვადრატების მსგავსების კოეფიციენტი.
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12  საქართველოს ორი რუკიდან 
ერთის მასშტაბია 1:600000, 
ხოლო მეორე რუკის მასშტაბი – 
1:200000. გამოთვალე პირველი 
რუკის მეორე რუკასთან მსგავსე
ბის კოეფიციენტი. 

13  ნაკვეთის ორი გეგმიდან ერთის 
მასშტაბია 1:200ის, ხოლო მეო
რის – 1:500. რას უდრის პირველი გეგმის მეორე გეგმასთან მსგავსების კოეფიცი
ენტი?

14  დახაზე ABC სამკუთხედი და ააგე მისი მსგავსი სამკუთხედი მსგავსების k კოეფი

ციენტით, როცა: ა) k=2; ბ) k=
1
2

.

15  ABC სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია: 4 სმ, 5 სმ, 6 სმ. გამოთვალე ABC სამ
კუთხედის მსგავსი MNK სამკუთხედის გვერდების სიგრძე, თუ მსგავსების კოეფი
ციენტი: ა) 3ის; ბ) 0,4ის ტოლია.

16  ABC და MNK სამკუთხედები მსგავსია. ∠A=∠M, ∠C=∠K. ჩამოთვალე შესაბამისი 
გვერდების წყვილები.

17  ABC სამკუთხედში AB=10 სმ, BC=14 სმ. ABC სამკუთხედის მსგავს MNK სამკუთ
ხედში MN=25 სმ, ∠A=∠M, ∠C=∠K. გამოთვალე NK მონაკვეთის სიგრძე.

18  ორი კვადრატიდან ერთის ფართობია 16 სმ2, მეორის – 25 სმ2. გამოთვალე ამ 
კვადრატების მსგავსების კოეფიციენტი.

19  დაამტკიცე, რომ ნებისმიერი ორი მონაკვეთი მსგავსია და მსაგავსების კოეფი
ციენტი მათი ფარდობის ტოლია. (მითითება: მონაკვეთები პარალელურად განა
ლაგე.)

20  ჩამოაყალიბე სამკუთხედების ტოლობის სამი ძირითადი ნიშანი. 

21  ABC სამკუთხედში ∠A=30°, ∠C=90°. დაამტკიცე, რომ B წვეროდან გავლებული 
სამკუთხედის ბისექტრისა AC გვერდს 2:1 შეფარდებით ყოფს.

22  ა)  დაამტკიცე, რომ კუთხის ბისექტრისაზე მდებარე წერტილი თანაბრადაა დაშო
რებული კუთხის გვერდებიდან. 

ბ)  ჩამოაყალიბე და დაამტკიცე მოცემული ა) დებულების შებრუნებული დებუ
ლება. 

გ)  გამოიყენე სიტყვები „აუცილებელია და საკმარისი“ და გააერთიანე ეს ორი 
დებულება.
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ამოცანა 1. რაგბის ბურთის მოძრაობა მოცემულია 
ფორმულით h(t)=25t–5t2, სადაც t ბურთის დარტყმის მო‑
მენტიდან გასული დროა (წამებში), ხოლო h(t) ბურთის 
მიერ t მომენტში მიღწეული სიმაღლე (მეტრებში). დავად‑
გინოთ, რამდენი წამის განმავლობაში იქნება ბურთი არა‑
ნაკლებ 15 მ სიმაღლეზე.

ამოხსნა: უნდა ვიპოვოთ t არგუმენტის ყველა ის ნიშ‑
ვნელობა, რომელთათვისაც სრულდება h(t)≥15 პირობა, 
ანუ უნდა ამოვხსნათ უტოლობა: 

20t–5t2≥15   (1) 
ავაგოთ h(t)=20t–5t2 ფუნქციის გრაფიკი, გავატაროთ 

h=15 წრფე და  მოვნიშნოთ  გრაფიკის ის ნაწილი, რომლიც 
ამ წრფის ზემოთ მდებარეობს (ნახ. 1). გრაფიკის ამ ნაწილის  
აბსცისები, ანუ [1; 3] შუალედი იქნება (1) უტოლობის ამონა‑
ხსნი. ეს კი ნიშნავს, რომ ბურთი არანაკლებ 15 მეტრის სი‑
მაღლეზე 3–1=2 წამის განმავლობაში იქნება.

პასუხი:  არანაკლებ 15 მ სიმაღლეზე ბურთი იქნება 2 წამის განმავლობაში.
1‑ლი უტოლობა ერთცვლადიანი კვადრატული უტოლობაა. ეს უტოლობა გრაფიკის გა‑

მოყენებით ამოვხსენით. 
ერთცვლადიანი კვადრატული უტოლობა ეწოდება 

ax +bx+c 0, ax +bx+c 0, ax +bx+c 0, ax +bx+c 0,2 2 2 2� � � �
სახის უტოლობებს, სადაც x საძიებელი უცნობია, ხოლო a, b და c მოცემული რიცხვები, 
ამასთან, a≠0. 

კვადრატული უტოლობის ამოხსნა ნიშნავს, ვიპოვოთ x ცვლადის ყველა ის რიცხვითი 
მნიშვნე ლობა, რომლთა ჩასმით ჭეშმარიტი რიცხვითი უტოლობა მიიღება. 

კვადრატული უტოლობის გრაფიკის გამო ყენებით ამოსახსნელად მივმართავთ შემდეგ 
ხერხს: 

I. ავაგებთ y=ax2+bx+c ფუნქციის გრაფიკს – პარაბოლას;
II. მოვძებნით პარაბოლის იმ ნაწილს, რომლის ორდინატა აკმაყოფილებს მოცემულ უტო‑

ლობას;
III. თუ ასეთი ნაწილი პარაბოლას არ აქვს, მაშინ უტოლობას ამონახსნი არ გააჩნია;
IV. თუ პარაბოლას ასეთი ნაწილი აქვს, მაშინ უტოლობის ამონახსნები გრაფიკის ამ 

ნაწილის აბსცისებია.
ვთქვათ, 1) a>0, D=b2–4ac>0, მაშინ სამწევრის გრაფიკი მდებარეობს ზედა 

ნახევარსიბრტყეში გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც ფესვებს შორის მოქცეული აბსცისების 
შესაბამისი წერტილებისაგან შედგება.

მაგალითი 1. ამოვხსნათ უტოლობა: x2–5x+4>0.
ამოხსნა: ჯერ გავარკვიოთ, კვეთს თუ არა გრაფიკი აბსცისათა ღერძს. 

3.6 ერთცვლადიანი კვადრატული უტოლობა

 ერთცვლადიანი კვადრატული უტოლობის ამოხსნა 
კვადარტული ფუნქციის გრაფიკის გამოყენებით.

h

t

15

0
1 3 4
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D=25–16=9>0
გრაფიკი აბსცისათა ღერძს ორ წერტილში გადა‑

კვეთს. ამ წერტილების აბსცისებია 1 და 4. პარაბო‑
ლის შტოები ზევითაა მიმართული. სქემატურ ნა‑
ხაზზე ჩანს, რომ აბსცისათა ღერძი სამ შუალედად 
დაიყო. ორი მათგანი ფესვებს გარეთაა (მწვანე), 
ერთი კი ფესვებს შორის (წითელი). ჩვენ x‑ის ის 
მნიშვნელობები გვაინტერესებს, რომელთათვი საც 
f(x)=x2–5x+4 ფუნქციის მნიშვნელობები დადები‑
თია, ანუ (–∞; 1) და (4; +∞) შუალედები. პასუხი შეგვიძლია სხვადასხვანაირად ჩავწეროთ:  

ა) (–∞; 1)U(4; +∞);           ბ) x<1, x>4.
დასკვნა: ax2+bx+c>0 უტოლობა, როცა a>0, D=b2–4ac>0, ჭეშ მარიტია ნებისმიერი 

x‑ისათვის, რომელიც აკმაყოფილებს პირობას: x<x1 და x>x2, x1<x2,  სადაც x1 და x2 სამწევ‑
რის ფესვებია.

გასაგებია, რომ x2–5x+4≥0 უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა (–∞; 1]U[4;+∞).
2) a>0, D=0, მაშინ სამწევრის გრაფიკი მთლიანად მდებარეობს ზედა ნახევარსიბრტყეში, 

გარდა ერთი  წერტილისა. ეს წერტილი გრაფიკის აბსცისათა ღერძთან შეხების წერტილია.

ax2+bx+c>0 უტოლობა ჭეშმარიტია ნებისმიერი x‑ისთვის, გარდა x b
a

=  
2

‑ისა.

მაგალითი 2. ამოვხსნათ უტოლობა: x2+2x+1≥0.
ამოხსნა: გამოვთვალოთ დისკრიმინანტი: D=1–1=0.
როგორც ვხედავთ, პარაბოლა ეხება აბსცისათა ღერძს.  შეხე‑

ბის წერტილია x=–1. ამ წერ ტილ ში f(x)=x2+2x+1 ფუნქციის მნიშ‑
ვნელობა 0‑ის ტოლია. პირველი კოე ფიციენტი მეტია 0‑ზე. ე.ი. 
პარაბოლის შტოები ზევითაა მიმარ თული. უტოლობის ამონახ‑
სენია ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვი.

პასუხი: (–∞; +∞)
გასაგებია, რომ x2+2x+1>0. უტოლობის ამონახსნთა სიმრა‑

ვლეა (–∞; –1)U(–1; +∞).
3) a>0, D<0, მაშინ სამწევრის გრაფიკი მთლიანად მდებარეობს 

ზედა ნახევარსიბრტყეში.
ax2+bx+c>0 უტოლობა ჭეშმარიტია x‑ის ნებისმიერი მნიშვნელო‑

ბისათვის: x∈(–∞; +∞)
4) a<0, D>0, მაშინ სამწევრის გრაფიკი მდებარეობს ქვედა ნახე‑

ვარ სიბრტყეში, გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც ფესვებს შორის მოქ‑
ცეული აბსცისების შესაბამისი წერტილებისაგან შედგება. 

ax2+bx+c>0 უტოლობა ჭეშმარიტია ნებისმიერი x‑ისათვის, რომელიც აკმაყო ფი ლებს პი‑
რობას: x1<x<x2.

მაგალითი 3. ამოვხსნათ უტოლობა: (2–3x)(5+2x)≥0
ამოხსნა. უტოლობის მარცხენა მხარე მამრავლებად დაშლილ 

კვადრატულ სამწევრს  წარმოადგენს. მისი ფესვების საპოვნე‑
ლად ამოვხსნათ ორი წრფივი გან ტოლება: 2–3x=0 და 5+2x=0.

2–3x=0 განტოლებიდან x1
2
3

= , ხოლო 5+2x=0‑დან x2=–2,5. 2,5−
x

y

2
3

y

x

y

1− x•

2 5 4 0x x− + >

x

y

4

2 5 4 0x x− + >

2 5 4 0x x− + <

2 5 4 0x x− + =

1
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ახლა გასარკვევია, თუ საითაა მიმართული y=(2–3x)(5+2x) ფუნქციის გრაფიკის შტოები. 
ამისათვის საკმარისია (2–3x) და (5+2x) ორწევრების გამრავლების შედეგად მიღებული სა‑
მწევრის პირველი  კოეფიციენტის ნიშნის ცოდნა. სამწევრის უმაღლესი ხარისხის წევრია 
–6x2, რომლის კოეფიციენტი –6<0. მაშასადამე, პარაბოლის  შტოები ქვევითაა მიმართული.

ასეთ შემთხვევში პასუხი არის �
�

�
�

�

�
�2 5 2

3
, ; ინტერვალი (იხ. ნახაზზე დაშტრიხული შუა‑

ლედი აბსცისათა ღერძზე).
5) a<0, D=0 მაშინ სამწევრის გრაფიკი მთლიანად მდებარეობს ქვედა ნახევარსიბრტყეში, 

გარდა აბსცისათა ღერძთან შეხების წერტილისა.
ax2+bx+c>0 უტოლობას ამონახსნი არა აქვს, ანუ ax2+bx+c>0 უტოლობის ამო ნახსნთა სი‑

მრავლეა ∅, ხოლო ax2+bx+c≥0 უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა { }−
b
a2

.

6) a<0, D<0 მაშინ სამწევრის გრაფიკი მთლიანად მდებარეობს ქვედა ნახევარსიბრტყეში. 
ax2+bx+c>0 და ax2+bx+c≥0 უტოლობებს ამონახსნი არა აქვს.

საბოლოოდ შეგვიძლია დავასკვნათ:
ა) კვადრატული უტოლობის ამოსახსნელად:

1)  უნდა გამოვითვალოთ დისკრიმინანტი და გავარკვიოთ, აქვს თუ არა სამწევრს 
ფესვები:

2) თუ სამწევრს აქვს ფესვები, მოვნიშნოთ ისინი აბსცისათა ღერძზე;
3)  პირველი კოეფიციენტის მიხედვით დავადგინოთ, საითაა მიმართული პარაბოლის 

შტოები.
4) ავაგოთ პარაბოლის სქემატური ნახაზი;
5) ჩავწეროთ პასუხი:

ბ) განხილული შემთხვევები წარმოვადგინოთ ცხრილის სახით:

y‑ის მნიშვნელობა დისკრიმინანტი x‑ის მნიშვნელობა

y>0 b2–4ac>0
a<0 x1<x<x2 ანუ x∈(x1;x2)

a>0 x<x1, x>x2  ანუ x∈(–∞; x1)U(x2; +∞)

y<0 b2–4ac>0
a<0 x<x1, x>x2 ანუ x∈(–∞; x1)U(x2; +∞) 

a>0 x1<x<x2 ანუ x∈(x1; x2)

y>0 b2–4ac=0

a<0 x∈∅

a>0 x b
a

b
a

� �� �
�

�
�

�

�
� � ��

�

�
�

�

�
�; ;

2 2


y<0 b2–4ac=0
a<0 x b

a
b
a

� �� �
�

�
�

�

�
� � ��

�

�
�

�

�
�; ;

2 2


a>0 x∈∅

y>0 b2–4ac<0
a<0 x∈∅

a>0 x∈(–∞; +∞)

y<0 b2–4ac<0
a<0 x∈(–∞; +∞)

a>0 x∈∅

შენიშვნა: არამკაცრი უტოლობების შემთხვევაში შესაბამისი შუალედები უნდა იყოს 
ჩაკეტილი.
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განვიხილოთ ამოცანის ამოხსნა კვადრატული უტოლობის გამოყენებით.
ამოცანა 2. ნავმა დინების მიმართულებით 14 კმ უნდა გაცუროს და შემდეგ, 5 კმ‑ის მან‑

ძილ ზე, უკან უნდა გაბრუნდეს. მდინარის დინების სიჩქარე 2 კმ/სთ‑ია. რა საკუთარი სიჩ ქა რე 
უნდა განავითაროს ნავმა, რათა ორივე მიმართულებით 3 სთ‑ზე ნაკლები  დრო დახარ ჯოს?

ამოხსნა. დავუშვათ, საძიებელი სიჩქარეა x კმ/სთ. მდინარის დინების მიმართულებით ნავი 
იმოძრავებს (x+2) კმ/სთ სიჩქარით, ხოლო საწინააღმდეგო მიმართულებით – (x–2) კმ/სთ‑ით. 

ორივე მიმართულებით მოძრაობაზე ნავი დახარჯავს 14
2

5
2x x�

�
�

�

�
�

�

�
� სთ‑ს, რაც ამოცანის 

პირობით 3 სთ‑ზე ნაკლები უნდა იყოს. მივიღეთ უტოლობა:
14

2
5

2
3

x x�
�

�
� .

შევნიშნოთ, რომ (x+2)(x–2)>0, ამიტომ უტოლობის ორივე მხარის (x+2)(x–2)‑ზე 
გამრავლებით მივიღებთ:

3x2–19x+6>0;
D=361–72=289,

x x1 26 1
3

= =.

ცხრილის მიხედვით ვასკვნით, რომ 3x2–19x+6>0 უტოლობის ამონახსნები ფესვებს 

გარეთაა, ანუ x� ��
�

�
�

�

�
� � �� �; ;1

3
6

. 

ნავის საკუთარი სიჩქარე მეტი უნდა იყოს მდინარის დინების სიჩქარეზე, ამიტომ ამოცანის 

პირობას ��
�

�
�

�

�
�; 1

3
 ინტერვალი არ შეესაბამება. 

პასუხი: ნავის საკუთარი სიჩქარე 6 კმ/სთ‑ზე მეტი უნდა იყოს.

უპასუხე კითხვებს:

1. როგორი სახის უტოლობას ეწოდება მეორე ხარისხის ერთუცნობიანი უტოლობა?
2. რას ნიშნავს „ამოვხსნათ უტოლობა“? 
3. ჩამოაყალიბე კვადრატული უტოლობის ამოხსნის ალგორითმი.
4. რა იქნება y=ax2+bx+c>0 უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე, როცა: 

ა) D>0, a>0? ბ) D>0, a<0? გ) D<0, a>0? 
დ) D<0, a<0? ე) D=0, a>0? ვ) D=0, a<0?

სავარჯიშოები

1  დაიყვანე კვადრატულ სახეზე უტოლობა:
ა) x(x+5)>16; ბ) 3x2<4x(x+1)–4; გ) (x–2)(x–5)≤3(x+6);

დ) x(x+2)≥3(1+2x+x2); ე) 
x 16

4
4

2 �
� ;  ვ)

x 25
x + 5

0
4

2
�

� . 

DO N
OT C

OPY



169

2  ნახაზზე პარაბოლის მდებარეობის სხვადასხვა შემთხვევაა სქემატურად მოცემული. 
ა) თითოეულ შემთხვევას შეუსაბამე კვარატული ფუნქციის პირველი კოეფი‑
ციენტისა და დისკრიმინანტის ნიშნები; 
ბ) ჩაწერე ax2+bx+c>0, ax2+bx+c<0, ax2+bx+c≥0, ax2+bx+c≤0 უტოლობათა 
ამონახსნები პარაბოლის თითოეული მდებარეობისათვის.

x0

x0

y

x0 1x 2x 1x 2x
№6№1

№2

№3 №4

№5

3  გამოიყენე y=x2–4x+3 ფუნქციის გრაფიკი და იპოვე არგუმენტის ის მნიშვნელო‑
ბები, რომელთათვისაც: 
ა) y=0; ბ) y>0; გ) y≤0; დ) y>–1; ე) y≥–1; ვ) y≤–5; ზ) y<8.

ამოხსენი უტოლობა გრაფიკის გამოყენებით [N 4-7]

4  ა) 5x2–9x–2>0; ბ) 3x2+11x–4≥0; გ) –x2+8x–16<0.

5  ა) x2–3x+4>0; ბ) x2+3x+4≤0; გ) x2–3x+4≤0.

6  ა) 2x2–12x+19>0; ბ) x2≤100; გ) x2>25.

7  ა) 2x2–7x+5<0; ბ) 3x2–2x+1≥0; გ) x2–9≤0.

8  x ცვლადის რა მნიშვნელობებისათვის სრულდება უტოლობა:
ა) 6x2+7x+1>0? ბ) –x2+11x+60≥0? გ) 2x2–9x+4>0?
დ) x2–14x+33≤0? ე) 9x2+8x–1≥0? ვ) 3–2x2+5x>0?
ზ) –x2+3x>–1? თ) 5x2+7<11x? ი) 4x2–5x≥6?
კ) (x+4)2<16? ლ) (x–2)2≥9? მ) (x+2)2≥–4?

ამოხსენი უტოლობა [N 9-14]:

9  ა) x2≤64; ბ) x2>0,25; გ) 3 16
27

2x ≤ ;

დ) 18x2+33x+5≤0; ე) x(x–2)≤–1; ვ) 9x2>6x. 

10  ა) 2x2–3x+2>0; ბ) x2+4x–21>0; გ) 4x2–4x+1<0; დ) 4x2–4x<–3; 

 ე) (x+2)2<x2+8x+5; ვ) x 2x 1
3

> 2x + 4;2 −
−

 ზ) 2x x 3
3

< x +1
2

2 −
− ;

 თ) x
x 2

4
3;

2

�
�� �

�  ი) 
x 1

2
x 7

4
x 5x

3
7 2

3
.

2 2
2�� �

�
�� �

�
�

�

11  ა) 5x(x–5)>x–5; ბ) 2x2+3x>x2+7x–4; გ) (x–3)(x–7)≤5(x–3).
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12  ა) 5<x2–8x+25<18; ბ) 0<x2–3x+2<6; გ) 2x2+5x–3<0.

13  ა) 1
3

6 02x x� � � ; ბ) 1
5

2 5 02x x� � � ; გ) x2–4x+10>0.

14  ა) x2–4x+10≤0; ბ) –x2+6x–8>0; გ) –x2–9x–20<0.

15  იპოვე ფუნქციის განსაზღვრის არე:

ა) f x = 4x x +1;2� � �  ბ) k x = 25x +15x;2� �
გ) t x = 12x 5x 2;2� � � �  დ) f x = 8x + 2x;2� � �

ე) k x = 7x +17x 6;2� � � �  ვ) t x = 9x + 25x 6;2� � �

ზ) f x = 6x 7x + 55;2� � � �  თ) k x = 5x + 20x 9.2� � �

ი) t x = 4x + 25 + 20x.2� �
16  დაადგინე, რა უდიდესი სიგრძის შეიძლება იყოს მართკუთხედი, თუ მისი ფარ‑

თობი არ აღემატება 20 სმ2‑ს, ხოლო სიგრძე სიგანეზე 8 სმ‑ით მეტია.

17  გრაფიკის მიხედვით დაადგინე f(x)=x2–2x–3 ფუნქცია x‑ის რა მნიშვნელობე‑
ბისთვის ღებულობს მნიშვნელობებს (0; 5) შუალედიდან. 

18  არგუმენტის რა მნიშვნელობებისთვისაა ფუნქცია განსაზღვრული?

ა) y x x� � �2 2 ;  ბ) y x x� �20 2 ;  გ) y x� �54 9 2 ;  

დ) y
x x

�
� �
12

7 48 72 ;  ე) y x
x x

�
� �12 82

;  ვ) y
x x

�
� �

2
3 30 102

.

19  მართკუთხედის სიგრძე 6 სმ‑ით მეტია სიგანეზე. რამდენი სანტიმეტრი შეიძლება 
იყოს მარ თკუთხედის სიგანე, თუ ფართობი 50 კვ. სმ‑ზე ნაკლებია და სიგანე ნა‑
ტურალური რიცხვით გამოისახება?

20  მართკუთხედის სიგრძე 12 სმ‑ით მეტია სიგანეზე. რამდენი სანტიმეტრი შეიძლება 
იყოს მარ თკუთხედის გვერდები, თუ ისინი ნატურალური რიცხვებით გამოისა‑
ხება და S ფართობი აკმაყოფილებს პირობას: S<28 სმ2?

21  დაამტკიცე, რომ x‑ის ნებისმიერი მნიშვნელობისათვის ჭეშმარიტია უტოლობა: 
ა) 5x2–8x+5>0;   ბ) 3x2+16x–14≥4x–x2–23.

22  შეადგინე x2+px+q სახის სამწევრი, რომელიც უარყოფითი იქნება მხოლოდ და 
მხოლოდ –2<x<3 შუალედში.

23  შეადგინე x2+px+q სახის სამწევრი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ 1<x<5‑ისთვის 
ნაკლები იქნება x‑ზე.

24  შეადგინე კვადრატული სამწევრი, რომლის მნიშვნელობა ნაკლები იქნება x2+2x–3 
სამწევრის შესაბამის მნიშვნელობაზე მხოლოდ და მხოლოდ 4<x<6‑ისთვის.
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25  იპოვე t‑ს ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც x2–6x+2t≤0 უტოლობას: 
ა) არა აქვს ამონახსნი; 
ბ) აქვს ერთადერთი ამონახსნი.

26  a‑ს რა მნიშვნელობებისათვის ექნება 2x2+2(a+2)x+6+a≤0 უტოლობას ერთა‑
დერთი ამონახსნი?

27  ფუნქცია მოცემულია ფორმულით: y=–3x+2,7. x‑ის რა მნიშვნელობებისთვისაა:
ა) y>0?  ბ) y=0? გ) y<0?

28  დაასაბუთე, რომ y
x

=
8

 კლებადია (0; +∞) შუალედში.

29  ამოხსენი განტოლება: ა) 4
15

12
5

�
�

x
x

; ბ) 
2 7

22 3
�

�
�

x x
x

.

30  ნახაზის მიხედვით: ა) რომელია წრფივი ფუნქციის გრაფიკი? კვადრატული ფუნ‑
ქციის გრაფიკი? ბ) რომელი გრაფიკია სიმეტრიული ორდინატთა ღერძის მი‑
მართ? კოორდინატთა სათავის მიმართ?

№ 1

y

x x x

y y

№

0 0 0

 2 № 3

31  30 მტვირთავი გემს 16 სთ‑ში ტვირთავს. რამდენი 
მტვირთავია საჭირო ამ გემის დასატვირთად, თუ 
მათს განკარგულებაში 48 სთ‑ია?

32  მაკას 5 და 10‑თეთრიანებისაგან შედგენილი 1 ლა‑
რი და 20 თეთრი აქვს. ეს თანხა 17 მონეტისაგანაა 
შედგენილი. რამდენი 10‑თეთრიანი აქვს მაკას?

შესაძლებელია თუ არა?

კვადრატული უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე იყოს: ა) (0; +∞)?   ბ) {0}?DO N
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