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დავალება 1. 

 

ნახაზი ასეთია: 

 

 

 

ვირჩევთ 0 და 1 წერტილებს, ვავლებთ მათზე წრფეს 01 და ამ წრფეზე ვიღებთ წერტილს 𝑎𝑎. 

01 წრფის გარეთ ვირჩევთ წერტილს 0′, ვავლებთ წრფეს 00′, და 0′-ზე ვავლებთ 01-ის 
პარალელურ წრფეს 𝐿𝐿. 

1-ზე ვავლებთ 00′-ის პარალელურ წრფეს; ამ უკანასკნელის გადაკვეთის წერტილი 𝐿𝐿-თან 
აღვნიშნოთ 1′-ით. 

1′-ზე ვავლებთ 0′1-ის პარალელურ წრფეს; ამ უკანასკნელის გადაკვეთის წერტილი 01-თან არის 
2 = 1 + 1; აგრეთვე ამ წრფის გადაკვეთის წერტილი 00′-თან აღვნიშნოთ 2′′-ით. 

2-ზე ვავლებთ 00′-ის პარალელურ წრფეს; ამ უკანასკნელის გადაკვეთის წერტილი 𝐿𝐿-თან 
აღვნიშნოთ 2′-ით. 

2′-ზე ვავლებთ 0′1-ის პარალელურ წრფეს; ამ უკანასკნელის გადაკვეთის წერტილი  𝐿𝐿-თან არის 
3 = 2 + 1 = 1 + 1 + 1 (აქ შეკრების ჯუფთებადობას ვიყენებთ); აგრეთვე ამ წრფის გადაკვეთის 
წერტილი 00′-თან აღვნიშნოთ 3′′-ით. 

𝐿𝐿 



3-ზე ვავლებთ 0′2-ის პარალელურ წრფეს; ამ უკანასკნელის გადაკვეთის წერტილი 00′-თან 
აღვნიშნოთ 𝑏𝑏′-ით. 

𝑏𝑏′-ზე ვავლებთ 0′1-ის პარალელურ წრფეს; ამ უკანასკნელის გადაკვეთის წერტილი 01-თან არის 
𝑏𝑏 = 3

2
. მართლაც, აგების თანახმად სამკუთხედები 00′2 და 0𝑏𝑏′3 ერთმანეთის მსგავსია, ასევე, 

სამკუთხედები 00′1 და 0𝑏𝑏′𝑏𝑏 ერთმანეთის მსგავსია. აქედან 2 × 𝑏𝑏 = 3, იმიტომ რომ დებულება 
I.10-ის თანახმად ნამრავლის აგებისას დამხმარე წერტილის არჩევა ნებისმიერად შეგვეძლო 
(ჩვენ ავირჩიეთ იგივე 0′, რაც შეკრებისათვისაც გამოვიყენეთ). 

შემდეგ ვაგებთ წერტილს 𝑐𝑐 = 𝑎𝑎 × 𝑏𝑏. ისევ I.10 დებულების გამოყენებით ამისათვის ნებისმიერი 
დამხმარე წერტილი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ასე რომ 𝑎𝑎 × 𝑏𝑏 არის 𝑏𝑏′-ზე გამავალი 0′𝑎𝑎-ს 
პარალელური წრფის გადაკვეთის წერტილი 01-თან. 

შემდეგ ვაგებთ წერტილს 𝑑𝑑 = 𝑐𝑐 + 𝑐𝑐. განრიგებადობის გამო ეს იგივეა, რაც 1 × 𝑐𝑐 + 1 × 𝑐𝑐 =
(1 + 1) × 𝑐𝑐 = 2 × 𝑐𝑐. ისევ I.10-ის გამოყენებით, ეს იქნება 2′′-ზე გამავალი 0′𝑐𝑐-ს პარალელური 
წრფის გადაკვეთის წერტილი 01-თან (დამხმარე წერტილად ისევ 0′ ავირჩიეთ). 

ბოლოს, ვაგებთ წერტილს 𝑒𝑒 = 𝑎𝑎 + 𝑎𝑎 + 𝑎𝑎. ისევ განრიგებადობის გამო ეს წერტილი იგივეა, რაც 
1 × 𝑎𝑎 + 1 × 𝑎𝑎 + 1 × 𝑎𝑎 = (1 + 1 + 1) × 𝑎𝑎 = 3 × 𝑎𝑎, და ისევ და ისევ I.10-ის გამოყენებით ეს იქნება 
3′′-ზე გამავალი 0′𝑎𝑎-ს პარალელური წრფის გადაკვეთის წერტილი 01-თან (იმავე 0′ დამხმარე 
წერტილის არჩევით). 

იმაში, რომ 𝑑𝑑 = 𝑒𝑒, შეგვიძლია დავრწმუნდეთ ორნაირად - ალგებრულად ან გეომეტრიულად. 

ალგებრული დამტკიცებისთვის ვიყენებთ შეკრებისა და გამრავლების ჩვენს მიერ დადგენილ 
თვისებებს: 𝑑𝑑 = 2 × �3

2
× 𝑎𝑎� = �2 × 3

2
� × 𝑎𝑎 = 3 × 𝑎𝑎 = 𝑒𝑒. 

გეომეტრიული დამტკიცებისთვის შევნიშნოთ, რომ სამკუთხედები 00′𝑐𝑐, 02′′𝑑𝑑 ერთმანეთის 
მსგავსია, ისევე როგორც სამკუთხედები 0𝑏𝑏′𝑐𝑐, 03′′𝑒𝑒. ამ მსგავსებებით, 0′𝑐𝑐-ს შეესაბამება 2′′𝑑𝑑, 
ხოლო 𝑏𝑏′𝑐𝑐-ს 3′′𝑒𝑒, ამიტომ უნდა გვქონდეს 𝑑𝑑 = 𝑒𝑒.  



დავალება 2. 

 

ავირჩიოთ მოცემული 20 წრფიდან ნებისმიერი, მაგალითად 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑. 0-ის როლში ავირჩიოთ 𝑎𝑎, 
ხოლო 1-ის როლში 𝑏𝑏. დამხმარე წერტილად ავირჩიოთ 𝑒𝑒. დამხმარე წრფე არის 0-სა და 𝑒𝑒-ზე 
გამავალი წრფე, 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎.  

შეკრებისთვის გვჭირდება 𝑒𝑒-ზე გამავალი 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑-ს პარალელური წრფე, ასეთი ერთადერთი წრფეა 
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ. დავიწყოთ შეკრების გამოთვლა. იმისათვის, რომ დავთვალოთ 1 + 1, ანუ 𝑏𝑏 + 𝑏𝑏, ვავლებთ 
𝑏𝑏-ზე 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎-ის პარალელურ წრფეს, ეს არის 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏. ვპოულობთ ამ უკანასკნელის გადაკვეთის 
წერტილს 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ-თან, ეს არის 𝑒𝑒. მაშინ 𝑏𝑏 + 𝑏𝑏 იქნება 𝑒𝑒-ზე გამავალი 𝑏𝑏𝑒𝑒-ს პარალელური წრფის 
გადაკვეთის წერტილი 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑-სთან. ეს 𝑏𝑏𝑒𝑒 არის წრფე 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏, და 𝑒𝑒-ზე გამავალი მისი პარალელური 
წრფე არის 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎, და მისი 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑-სთან გადაკვეთის წერტილია 𝑎𝑎. ამრიგად, მივიღეთ 𝑏𝑏 + 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎, ე. ი. 
1 + 1 = 0. 

აქედან მივიღებთ 𝑐𝑐 + 𝑐𝑐 = 1 × 𝑐𝑐 + 1 × 𝑐𝑐 = (1 + 1) × 𝑐𝑐 = 0 × 𝑐𝑐 = 0 და ასევე 𝑑𝑑 + 𝑑𝑑 = 0. 

შეკრებიდან გვრჩება კიდევ დასადგენი 1 + 𝑐𝑐, 1 + 𝑑𝑑 და 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑. 

1 + 𝑐𝑐-ს, ანუ 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐-ს დასათვლელად გამოვიყენოთ 𝑎𝑎𝑏𝑏-ს პარალელური მონაკვეთი 𝑒𝑒𝑒𝑒, რომელიც 
𝑏𝑏 + 𝑏𝑏-ს გამოთვლისას ვიპოვეთ. ეს მონაკვეთი უნდა ჩამოვიტანოთ უკან 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑 წრფეზე 
ისეთნაირად, რომ 𝑒𝑒 გადმოვიდეს 𝑐𝑐-ში. ეს ნიშნავს 𝑒𝑒-ზე გავავლოთ 𝑒𝑒𝑐𝑐-ს პარალელური წრფე და 
ვიპოვოთ მისი გადაკვეთის წერტილი 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑-სთან. 

𝑒𝑒𝑐𝑐 არის წრფე 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑏𝑏𝑎𝑎, მისი პარალელური 𝑒𝑒-ზე გამავალი წრფე არის 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑎𝑎𝑏𝑏, და ამ წრფის 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑-სთან 
გადაკვეთის წერტილი არის 𝑑𝑑. ამრიგად, მივიღეთ 1 + 𝑐𝑐 = 𝑑𝑑. შეკრების დარჩენილი შემთხვევები 
ასეთია: 1 + 𝑑𝑑 = 1 + 1 + 𝑐𝑐 = 0 + 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐, და 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 𝑐𝑐 + 1 + 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐 + 𝑐𝑐 + 1 = 0 + 1 = 1. 

რაც შეეხება გამრავლებას, აქ გაურკვეველია 𝑐𝑐 × 𝑐𝑐, 𝑐𝑐 × 𝑑𝑑 და 𝑑𝑑 × 𝑑𝑑. დავიწყოთ 𝑐𝑐 × 𝑐𝑐-თი. მის 
გამოსათვლელად გამოვიყენოთ იგივე დამხმარე წერტილი 𝑒𝑒. ამრიგად, უნდა ვიპოვოთ 𝑐𝑐-ზე 
გამავალი 𝑏𝑏𝑒𝑒-ს პარალელური წრფის გადაკვეთის წერტილი 𝑎𝑎𝑒𝑒-სთან 𝑥𝑥, მაშინ 𝑐𝑐 × 𝑐𝑐 იქნება ამ 𝑥𝑥-ზე 
გამავალი 𝑐𝑐𝑒𝑒-ს პარალელური წრფის გადაკვეთის წერტილი 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑-სთან. 

როგორც უკვე ვთქვით, 𝑏𝑏𝑒𝑒 არის წრფე 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏, და 𝑐𝑐-ზე გამავალი მისი პარალელური წრფეა 𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑏𝑏. ამ 
წრფის გადაკვეთის წერტილი 𝑎𝑎𝑒𝑒-სთან, ე. ი. 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎-თან არის 𝑎𝑎, ასე რომ ჩვენი 𝑥𝑥 ყოფილა 𝑎𝑎. გვინდა 
მასზე გამავალი 𝑐𝑐𝑒𝑒-ს პარალელური წრფე. როგორც ვთქვით, 𝑐𝑐𝑒𝑒 არის წრფე 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑏𝑏𝑎𝑎, ასე რომ მისი 
პარალელური 𝑎𝑎-ზე გამავალი წრფეა 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑎𝑎𝑏𝑏. ამ წრფის 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑-სთან გადაკვეთის წერტილია 𝑑𝑑, ასე რომ 
მივიღეთ 𝑐𝑐 × 𝑐𝑐 = 𝑑𝑑. 

𝑐𝑐 × 𝑑𝑑 რომ დავთვალოთ, გამოვიყენოთ იგივე 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎, რომელიც უკვე ავაგეთ 𝑐𝑐 × 𝑐𝑐-ს დათვლისას. 
განსხვავება ისაა, რომ 𝑐𝑐 × 𝑑𝑑 იქნება 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑-სთან 𝑎𝑎-ზე გამავალი არა 𝑒𝑒𝑐𝑐-ს, არამედ 𝑒𝑒𝑑𝑑-ს პარალელური 
წრფის გადაკვეთის წერტილი. 𝑒𝑒𝑑𝑑 არის წრფე 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑎𝑎𝑏𝑏, და 𝑎𝑎-ზე გამავალი მისი პარალელური წრფეა 
𝑏𝑏𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎, ხოლო ამ უკანასკნელის 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑-სთან გადაკვეთის წერტილია 𝑏𝑏. ამრიგად, ვღებულობთ 
𝑐𝑐 × 𝑑𝑑 = 𝑏𝑏 = 1. 

ბოლოს, 𝑑𝑑 × 𝑑𝑑 დავთვალოთ ასე: 𝑑𝑑 × 𝑑𝑑 = (𝑐𝑐 × 𝑐𝑐) × 𝑑𝑑 = 𝑐𝑐 × (𝑐𝑐 × 𝑑𝑑) = 𝑐𝑐 × 1 = 𝑐𝑐. 

ამრიგად, გვაქვს ტოლობები 𝑑𝑑 = 1 + 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐2. მაშასადამე, ჩვენი ველი მიიღება ორელემენტიანი 
ველიდან 𝔽𝔽2 = {0,1} კვადრატული განტოლების 1 + 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐2 ამონახსნის მიერთებით.



დავალება 3. 

 
იმისათვის, რომ ვაჩვენოთ (𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2) + 𝑥𝑥2 = 𝑥𝑥1, ჯერ ვაჩვენოთ, რომ ყველა რიცხვებისთვის 
სრულდება შემდეგი ტოლობები: 𝑥𝑥 + 0 = 𝑥𝑥, (𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2) + 𝑥𝑥3 = 𝑥𝑥1 + (𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3) (ჯუფთებადობა) და 
(−𝑥𝑥) + 𝑥𝑥 = 0. მაშინ ის, რაც გვჭირდება, ასეთნაირად გამოვა: 
 

(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2) + 𝑥𝑥2 = �𝑥𝑥1 + (−𝑥𝑥2)� + 𝑥𝑥2 = 𝑥𝑥1 + �(−𝑥𝑥2) + 𝑥𝑥2� = 𝑥𝑥1 + 0 = 𝑥𝑥1. 
 
ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდუქცია. ყველა რიცხვი უკვე განსაზღვრული რიცხვების 
სიმრავლეთა წყვილებით განისაზღვრება, დაწყებული ცარიელ სიმრავლეთა წყვილით. ამიტომ 
თუ გვინდა ვაჩვენოთ, რომ ყველა 𝑥𝑥 რიცხვს გააჩნია რაიმე თვისება, საკმარისია იქედან, რომ 
რიცხვი 𝑥𝑥 მოიცემა რიცხვების სიმრავლეთა რაიმე (𝐿𝐿,𝑅𝑅) წყვილით და ეს თვისება გააჩნია 𝐿𝐿-სა და 
𝑅𝑅-ში შემავალ ყოველ რიცხვს, გამოვიყვანოთ, რომ ეს თვისება გააჩნია 𝑥𝑥-საც. 
დავამტკიცოთ ასეთნაირად ჯერ ტოლობა 𝑥𝑥 + 0 = 𝑥𝑥. თუ 𝑥𝑥 მოიცემა წყვილით (𝐿𝐿,𝑅𝑅), მაშინ 𝑥𝑥 + 0 
მოიცემა წყვილით (𝐿𝐿′,𝑅𝑅′), სადაც 𝐿𝐿′ შედგება რიცხვებისგან 𝑏𝑏 + 0 ყველა 𝑏𝑏-ისთვის 𝐿𝐿-იდან, ხოლო 
𝑅𝑅′ რიცხვებისგან 𝑟𝑟 + 0 ყველა 𝑟𝑟-ისთვის 𝑅𝑅-იდან. თუ 𝑏𝑏 + 0 = 𝑏𝑏 ყველა 𝑏𝑏-ისთვის 𝐿𝐿-იდან, მაშინ 
ცხადია 𝐿𝐿′ = 𝐿𝐿. ასევე, თუ 𝑟𝑟 + 0 = 𝑟𝑟 ყველა 𝑟𝑟-ისთვის 𝑅𝑅-იდან, 𝑅𝑅′ = 𝑅𝑅. ამრიგად (𝐿𝐿′,𝑅𝑅′) = (𝐿𝐿,𝑅𝑅), ე. ი. 
𝑥𝑥 + 0 = 𝑥𝑥. 

ამის მსგავსად ვამტკიცებთ (𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2) + 𝑥𝑥3 = 𝑥𝑥1 + (𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3). თუ 𝑥𝑥𝑖𝑖 მოიცემა წყვილით (𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑅𝑅𝑖𝑖), 
სადაც 𝑎𝑎 = 1,2,3, მაშინ (𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2) + 𝑥𝑥3 მოიცემა სიმრავლეთა წყვილით (𝐿𝐿,𝑅𝑅), სადაც 𝐿𝐿-ში შედიან   
(𝑏𝑏1 + 𝑥𝑥2) + 𝑥𝑥3, (𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏2) + 𝑥𝑥3 და (𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2) + 𝑏𝑏3 სახის რიცხვები, ხოლო 𝑅𝑅-ში კი (𝑟𝑟1 + 𝑥𝑥2) + 𝑥𝑥3, 
(𝑥𝑥1 + 𝑟𝑟2) + 𝑥𝑥3 და (𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2) + 𝑟𝑟3 სახის რიცხვები. მეორე მხრივ, 𝑥𝑥1 + (𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3) მოიცემა წყვილით 
(𝐿𝐿′,𝑅𝑅′), სადაც 𝐿𝐿′-ში შედიან 𝑏𝑏1 + (𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3), 𝑥𝑥1 + (𝑏𝑏2 + 𝑥𝑥3) და 𝑥𝑥1 + (𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏3) სახის რიცხვები, ხოლო 
𝑅𝑅′-ში  𝑟𝑟1 + (𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3), 𝑥𝑥1 + (𝑟𝑟2 + 𝑥𝑥3) და 𝑥𝑥1 + (𝑥𝑥2 + 𝑟𝑟3) სახის რიცხვები. 

აქაც ინდუქციის გამოყენებით შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ჯუფთებადობა სრულდება, 
როგორც კი ერთ-ერთი შესაკრებთაგანი შედის რომელიმე 𝐿𝐿𝑖𝑖-ში ან 𝑅𝑅𝑖𝑖-ში. ამრიგად, შეგვიძლია 
გამოვიყენოთ ტოლობები (𝑏𝑏1 + 𝑥𝑥2) + 𝑥𝑥3 = 𝑏𝑏1 + (𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3) ყოველი 𝑏𝑏1-ისთვის 𝐿𝐿1-იდან, ასევე 
(𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏2) + 𝑥𝑥3 = 𝑥𝑥1 + (𝑏𝑏2 + 𝑥𝑥3) ყოველი 𝑏𝑏2-ისთვის 𝐿𝐿2-იდან და ასე შემდეგ. აქედან ვღებულობთ, 
რომ (𝐿𝐿′,𝑅𝑅′) = (𝐿𝐿,𝑅𝑅), ე. ი. სრულდება ჯუფთებადობა (𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2) + 𝑥𝑥3 = 𝑥𝑥1 + (𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3). 

ბოლოს, ვაჩვენოთ (−𝑥𝑥) + 𝑥𝑥 = 0. განმარტებით, ეს ნიშნავს, რომ უნდა ვაჩვენოთ ორი უტოლობა,  
(−𝑥𝑥) + 𝑥𝑥 ≥ 0 და (−𝑥𝑥) + 𝑥𝑥 ≤ 0. თუ 𝑥𝑥 მოიცემა წყვილით (𝐿𝐿,𝑅𝑅), მაშინ (−𝑥𝑥) + 𝑥𝑥 მოიცემა წყვილით 
(𝐿𝐿′,𝑅𝑅′), საცაც 𝐿𝐿′ შედგება −𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 და −𝑟𝑟 + 𝑥𝑥 სახის რიცხვებისგან, ხოლო 𝑅𝑅′ კი −𝑏𝑏 + 𝑥𝑥 და −𝑥𝑥 + 𝑟𝑟 
სახის რიცხვებისგან ყველანაირი 𝑏𝑏-ებისთვის 𝐿𝐿-იდან და 𝑟𝑟-ებისთვის 𝑅𝑅-იდან. 

ვთქვათ, (−𝑥𝑥) + 𝑥𝑥 ≱ 0; მაშინ, უტოლობის განმარტებით, ან −𝑏𝑏 + 𝑥𝑥 ≤ 0 რომელიმე 𝑏𝑏-ისთვის 𝐿𝐿-
იდან, ან −𝑥𝑥 + 𝑟𝑟 ≤ 0 რომელიმე 𝑟𝑟-ისთვის 𝑅𝑅-იდან. მაგრამ ისევ უტოლობის განმარტებით, 
უტოლობიდან −𝑏𝑏 + 𝑥𝑥 ≤ 0 გამომდინარეობს, რომ თუ −𝑏𝑏 + 𝑥𝑥 მოიცემა რაიმე (𝐿𝐿′′,𝑅𝑅′′) წყვილით, 
მაშინ 0 ≤ 𝑏𝑏′′ არ სრულდება არც ერთი 𝑏𝑏′′ -ისთვის 𝐿𝐿′′-დან; არა და რა წყვილითაც არ უნდა 
მოიცემოდეს −𝑏𝑏, ერთ-ერთი 𝑏𝑏′′, რომელიც შევა 𝐿𝐿′′-ში, იქნება −𝑏𝑏 + 𝑏𝑏 (რადგან 𝑥𝑥 მოიცემა ისეთი 
(𝐿𝐿,𝑅𝑅) წყვილით, რომ 𝐿𝐿-ში შედის 𝑏𝑏). ინდუქციით კი −𝑏𝑏 + 𝑏𝑏 = 0, კერძოდ 𝑏𝑏′′ = −𝑏𝑏 + 𝑏𝑏-ისთვის 0 ≤ 𝑏𝑏′′. 

ამრიგად, ვაჩვენეთ, რომ −𝑏𝑏 + 𝑥𝑥 ≤ 0 ვერ შესრულდება ვერც ერთი 𝑏𝑏-ისთვის 𝐿𝐿-იდან. ზუსტად ასევე 
ვაჩვენებთ, რომ −𝑥𝑥 + 𝑟𝑟 ≤ 0 ვერ შესრულდება ვერც ერთი 𝑟𝑟-ისთვის 𝑅𝑅-იდან, ასე რომ გვაქვს 
(−𝑥𝑥) + 𝑥𝑥 ≥ 0. მსგავსივე მსჯელობებით ვაჩვენებთ, რომ (−𝑥𝑥) + 𝑥𝑥 ≤ 0. 

 



 

დასამტკიცებელი გვაქვს კიდევ, რომ (−1)𝑥𝑥 = −𝑥𝑥. 

რადგან 1 მოიცემა წყვილით (𝐿𝐿1,𝑅𝑅1), სადაც 𝐿𝐿1 შეიცავს მხოლოდ 0-ს, ხოლო 𝑅𝑅1 ცარიელია, რიცხვი 
−1 მოიცემა წყვილით (𝐿𝐿−,𝑅𝑅−), სადაც 𝐿𝐿− ცარიელია, ხოლო 𝑅𝑅− შედგება მხოლოდ −0-ისგან. ამავე 
დროს ცხადია −0 = 0 (ორივესთვის წყვილი ცარიელი სიმრავლეებისგან შედგება). 

ვთქვათ, 𝑥𝑥 მოიცემა წყვილით (𝐿𝐿,𝑅𝑅). მაშინ (−1)𝑥𝑥 მოიცემა წყვილით (𝐿𝐿′,𝑅𝑅′), სადაც 𝐿𝐿′ შედგება 
შემდეგი სახის რიცხვებისგან: 0𝑥𝑥 + (−1)𝑟𝑟 − 0𝑟𝑟, ხოლო 𝑅𝑅′ კი 0𝑥𝑥 + (−1)𝑏𝑏 − 0𝑏𝑏 სახის რიცხვებისგან 
ყველანაირი 𝑏𝑏-ებისთვის 𝐿𝐿-იდან და 𝑟𝑟-ებისთვის 𝑅𝑅-იდან. 

ვინაიდან 0 ცარიელ სიმრავლეთა წყვილით მოიცემა, გასაგებია, რომ 0𝑥𝑥 = 0 ყოველი 𝑥𝑥-ისთვის, 
ასე რომ სინამდვილეში 𝐿𝐿′ შედგება (−1)𝑟𝑟 სახის რიცხვებისგან, 𝑅𝑅′ კი (−1)𝑏𝑏 სახის რიცხვებისგან. 
აქ ისევ ინდუქციის ძალით შეგვიძლია გამოვიყენოთ ტოლობები (−1)𝑟𝑟 = −𝑟𝑟 და (−1)𝑏𝑏 = −𝑏𝑏, ასე 
რომ მართლაც (𝐿𝐿′,𝑅𝑅′) არის იგივე წყვილი, რომლითაც განისაზღვრება −𝑥𝑥. 

 

 


