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„კოდების, ტესტებისა და განლაგებების ალგებრა“ 

კონკურსის ამ ნაწილის წარმატებით დასაძლევად რეკომენდებულია: 

ა) გამოქვეყნებული მასალის https://www.mvector.ge/algebra წაკითხვა და გაგება;  

ბ) ამ ნაწილების ბოლოს მოყვანილი სავარჯიშოების ამოხსნა.  

საკონკურსო ამოცანების გადასაჭრელად საკმარისი იქნება შემდეგი ცნებებისა და საკითხების 

ცოდნა და გააზრება: 

ველი, მარტივი სასრული ველი, ნულის გამყოფი, ველის მახასიათებელი, სასრული ველის 

არანულოვანი ელემენტის რიგი, პირველადი ელემენტი, დაუყვანადი განტოლება,  სასრული 

ველების აგებულება, ვექტორული სივრცე, ვექტორების წრფივად დამოუკიდებლობა, ვექტორული 

სივრცის ბაზისი, ვექტორული სივრცის განზომილება, ვექტორების ქვესიმრავლით მოჭიმული 

ქვესივრცე, წრფივი კოდის მანძილი და წონა, რიდ-სოლომონის კოდები.  

საკონკურსო პროცესი შედგება ორი ეტაპისაგან. 

პირველ ეტაპზე ელექტრონული ფორმით კონკურსანტებს გადასაჭრელად შევთავაზებთ სულ 6 

ამოცანას. მითითებული იქნება მაქსიმალური შესაძლო ქულა, რომელიც შეიძლება დაიმსახუროს 

კონკურსანტმა ყოველ კონკრეტულ საკითხში. ყველა საკითხის მაქსიმალურ ქულათა ჯამი 30-ის 

ტოლია, ანუ მთელი ნაშრომი ჯამში შეფასდება მაქსიმუმ 30 ქულით. 

იმისათვის, რომ პირველი საკონკურსო ეტაპი ჩაითვალოს გადალახულად, აუცილებელია, 

კონკურსანტმა დააგროვოს მაქსიმალური შესაძლო 30 ქულის 30% მაინც, რაც 9 ქულას შეადგენს.  

საკონკურსო დავალების შესრულებისას ნებადართულია ნებისმიერი რელევანტური მასალის 

გამოყენება, მაგრამ ნაშრომი აუცილებლად უნდა შესრულდეს დამოუკიდებლად, მხოლოდ 

კონკურსანტის მიერ, სხვა პირის დახმარების თუ ჩარევის გარეშე. 

ნაშრომი ელექტრონული ფაილის სახით ან ხელნაწერის ფოტო (ასევე ელექტრონული ფორმით),  

უნდა გამოიგზავნოს ჩვენ მისამართზე: info@mvector.ge. ნაშრომის ფოტოს გამოგზავნის 

შემთხვევაში, ფოტოზე მკაფიოდ უნდა ირკვეოდეს ნაწერი. 

შეგახსენებთ, რომ ალგებრის ამოცანებს მიიღებთ 5 ივნისს 15:00 საათზე ელექტრონული ფოსტით. 

პირველი ეტაპის საკონკურსო დრო შეადგენს 3 საათს. გარდა ამისა, ფაილის შესაქმნელად და 

გადმოსაგზავნად დამატებით გამოყოფილია კიდევ 30 წუთი. ასე რომ მთელი საკონკურსო 

პროცესი ამ ეტაპზე გაგრძელდება მაქსიმუმ 3 საათი და 30 წუთი. ამ დროის ამოწურვის შემდეგ, 

ნაშრომი განსახილველად აღარ მიიღება. 

მეორე ეტაპზე გადადიან ის კონკურსანტები, რომლებმაც წარმატებით დაძლიეს პირველი ეტაპის 

ზემოთ მითითებული ზღვარი (მაქსიმალური შესაძლო ქულის 30%) ასეთი მონაწილეები 

ნაშრომების გასწორების შემდეგ გამოვლინდებიან.   

საკონკურსო პროცესის მეორე ეტაპი, რომელსაც ექნება „ონლაინ“ ინტერვიუს (გასაუბრების) სახე,  

მიმართული იქნება იმის გამოსავლენად, თუ რამდენად აქვს დამოუკიდებლად გააზრებული 

კონკურსანტს ის საკითხები, რაც მან წარმოადგინა პირველ ეტაპზე. ყოველ კონკურსანტთან 

ინტერვიუ ჩაწერილი იქნება ვიდეო ფაილის სახით. ამ ეტაპზე გადასულ მონაწილეებს დამატებითი 

დეტალური ინფორმაცია მიეწოდებათ პირველი ეტაპის დასრულების შემდეგ. 

გისურვებთ წარმატებას. 
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