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მათემატიკა (გაძლიერებული) 

X კლასი - სარეკომენდაციო შინაარსი  

 
1. ალგებრა და ანალიზის საწყისები.  

მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა სივრცეში, წერტილის კოორდინატები. ნამდვილ 

რიცხვთა წყვილის (სამეულის) გამოსახვა საკოორდინატო სივრცეში; 

2. ფუნქცია. ფუნქციის გრაფიკი. 

ფუნქციის განსაზღვრის არე. ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე. ფუნქციის 

ზრდადობა, კლებადობა, ლუწობა, კენტობა, პერიოდულობა. რთული ფუნქცია 

(ფუნქციათა კომპოზიცია), შექცეული ფუნქცია. კავშირი ფუნქციის თვისებებსა და მისი 

გრაფიკის თვისებებს შორის. ტრიგონომეტრიული, შექცეული ტრიგონომეტრიული 

ფუნქციები, მათი თვისებები და გრაფიკები; 

3. კუთხის ზომა  

კუთხის გრადუსული და რადიანული ზომა. კავშირი კუთხის რადიანულ და 

გრადუსულ ზომებს შორის; 

4. ტრიგონომეტრიული ფუნქციები: სინუსი, კოსინუსი, ტანგენსი და კოტანგენსი. 

შექცეული ტრიგონომეტრიული ფუნქციები, სინუსის, კოსინუსის და ტანგენსის 
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  არგუმენტებისათვის და მათი ჯერადი 

არგუმენტებისათვის. ტრიგონომეტრიული ფუნქციების პერიოდულობა. უმცირესი 

პერიოდის მოძებნა. ტრიგონომეტრიული ფუნქციების ლუწობა და კენტობა. 

ძირითადი დამოკიდებულებები ერთი და იგივე არგუმენტის ტრიგონომეტრიულ 

ფუნქციებს შორის. დაყვანის ფორმულები. ალგებრული ოპერაციები 

ტრიგონომეტრიულ ფუნქციებზე; 

5. განტოლება, უტოლობები, განტოლებათა და უტოლობათა სისტემები. 

ტრიგონომეტრიული განტოლებები და უტოლობები. ირაციონალური უტოლობები. 

ორი ცვლადის შემცველ  განტოლებათა სისტემები. 

ტოლფასი განტოლებები და განტოლებათა სისტემები. პარამეტრის შემცველი 

განტოლებები და განტოლებათა სისტემები. 

წრფივ ორუცნობიან უტოლობათა სისტემა, მის ამონახსნთა სიმრავლის გამოსახვა 

საკოორდინატო სიბრტყეზე. წრფივი დაპროგრამების ამოცანა (გეომეტრიული 

ამოხსნა); პრობლემების გადაჭრა განტოლებისა და განტოლებათა სისტემის 

გამოყენებით.  

ტექსტური ამოცანების ამოხსნა განტოლებისა და განტოლებათა სისტემის 

გამოყენებით. პრობლემის ადეკვატური მოდელის შედგენა განტოლების ან 

განტოლებათა სისტემის გამოყენებით; 

6. კომბინატორიკის ელემენტები.გადანაცვლებათა, ჯუფთებათა და წყობათა 

რაოდენობების გამოსათვლელი ფორმულები. ბინომური კოეფიციენტების თვისებები, 

პასკალის სამკუთხედი.          

7. წერტილი, წრფე და სიბრტყე სივრცეში. 

გადამკვეთი, პარალელური და აცდენილი წრფეები. წრფეთა პარალელურობის ნიშანი. 

კუთხე აცდენილ წრფეებს შორის. მანძილი აცდენილ წრფეებს შორის, წრფისა და 

სიბრტყის მართობულობის ნიშანი. წრფისა და სიბრტყის პარალელურობის ნიშანი. 

კუთხე წრფესა და სიბრტყეს შორის. ორწახნაგა კუთხე. ორწახნაგა კუთხის ზომა. კუთხე 
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სიბრტყეებს შორის. სიბრტყეთა პარალელურობის ნიშანი. ორი სიბრტყის 

მართობულობის ნიშანი. 

მართობი და დახრილი. მანძილი წერტილიდან სიბრტყემდე. სამი მართობის თეორემა. 

პარალელური დაგეგმილება სიბრტყეზე. კავშირი ბრტყელი ფიგურის ფართობსა და ამ 

ფიგურის სიბრტყეზე გეგმილის ფართობს შორის; 

8. მრავალწახნაგა. 

წვერო, წიბო, წახნაგი. კავშირი მათ რაოდენობებს შორის (ეილერის თეორემა). წესიერი 

მრავალწახნაგები (პლატონისეული სხეულები); 

9. პრიზმა. 

პრიზმის ფუძე, გვერდითი წახნაგი, გვერდითი წიბო, სიმაღლე, დიაგონალი. 

პრიზმის კერძო სახეები (მართი პრიზმა, წესიერი პრიზმა, მართი პარალელეპიპედი, 

მართკუთხა პარალელეპიპედი, კუბი); 

10. პირამიდა.პირამიდის წვერო, გვერდითი წიბო, ფუძე, გვერდითი წახნაგი, სიმაღლე. 

წესიერი პირამიდა. აპოთემა. წაკვეთილი პირამიდა; 

11. კუბის, მართკუთხა პარალელეპიპედის, მართი პრიზმის, პირამიდის, ცილინდრის და 

კონუსის შლილები და კვეთები.სხეულების აღდგენა მათი შლილების საშუალებით. 

სივრცული ფიგურების კვეთების აგება. 

12. მონაცემთა წყაროები და მონაცემთა მოპოვების ხერხები მეცნიერებაში 

(საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარული, სოციალური, ტექნიკური მეცნიერებები), 

წარმოებაში, მართვაში, ეკონომიკაში, განათლებაში, სპორტში, მედიცინაში, 

მომსახურებასა და სოფლის მეურნეობაში: 

დაკვირვება, ექსპერიმენტი, მზა კითხვარით გამოკითხვა 

13. მონაცემთა კლასიფიკაცია და ორგანიზაცია: 

თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემები. 

მონაცემთა დალაგება ზრდადობა-კლებადობით ან ლექსიკოგრაფიული მეთოდით 

14. მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების რაოდენობრივი და თვისობრივი 

ნიშნები: 

მონაცემთა რაოდენობა, პოზიცია და თანმიმდევრობა ერთობლიობაში 

მონაცემთა სიხშირე და ფარდობითი სიხშირე 

15. მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებანი თვისობრივი და რაოდენობრივი (მათ შორის 

დაჯგუფებული მონაცემებისთვის): 

სია, ცხრილი, პიქტოგრამა 

დიაგრამის ნაირსახეობანი (წერტილოვანი, მესერული, ხაზოვანი, სვეტოვანი, 

წრიული)  

16. შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლები თვისობრივი და დაუჯგუფებელი 

რაოდენობრივი მონაცემებისთვის: 

ცენტრალური ტენდენციის საზომები (საშუალო, მოდა, მედიანა) 

მონაცემთა გაფანტულობის საზომები (გაბნევის დიაპაზონი, საშუალო კვადრატული 

გადახრა) 

17. ალბათობა:  

შემთხვევითი ექსპერიმენტი, ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე (სასრული 

სივრცის შემთხვევა) 

შემთხვევითობის წარმომქმნელი მოწყობილობები (მონეტა, კამათელი, რულეტი, 

ურნა) 
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ხდომილობის  ალბათობა, ალბათობების გამოთვლა ვარიანტების დათვლის ხერხების 

გამოყენებით 

ფარდობით სიხშირესა და ალბათობას შორის კავშირი 

 


