
კოდების, ტესტების და განლაგებების ალგებრა - საკონკურსო დავალებები ამოხსნებით 

 

 

დავალება 1 (4 ქულა) 

4-განზომილებიან სივრცეში განვიხილოთ ისეთი წერტილები, რომელთა კოორდინატები (𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐,𝑑𝑑) მთელი 
რიცხვებია და ან ოთხივე ლუწია, ან ოთხივე კენტი. სივრცეში რომ მოვათავსოთ ერთნაირრადიუსიანი 4-
განზომილებიანი ბურთები, რომელთა ცენტრები ყველა ასეთ წერტილში მდებარეობს, რისი ტოლი იქნება ასეთი 
ბურთების უდიდესი შესაძლო რადიუსი? რამდენი ასეთი ბურთი მოთავსდება 10×10×10×10 ერთეულის ტოლი 
ზომების მქონე 4-განზომილებიან ყუთში, რომლის წიბოებიც საკოორდინატო ღერძების პარალელურია? 

ამოხსნა: ბურთის უდიდესი შესაძლო რადიუსი იქნება პირობაში აღწერილ წერტილებს შორის უმცირესი 
მანძილის ნახევარი. დავთვალოთ ეს უმცირესი მანძილი. სულ პირველი ამოცანიდან უნდა გავიხსენოთ, რომ 
მანძილი (a,b,c,d) კოორდინატებიანი წერტილიდან (x,y,z,t) კოორდინატებიან წერტილამდე არის 

�(𝑎𝑎 − 𝑥𝑥)2 + (𝑏𝑏 − 𝑦𝑦)2 + (𝑐𝑐 − 𝑧𝑧)2 + (𝑑𝑑 − 𝑡𝑡)2 

ეს იგივეა, რაც მანძილი წერტილიდან კოორდინატებით (0,0,0,0) წერტილამდე კოორდინატებით (𝑎𝑎 − 𝑥𝑥, 𝑏𝑏 −
𝑦𝑦, 𝑐𝑐 − 𝑧𝑧,𝑑𝑑 − 𝑡𝑡). შევნიშნოთ, რომ თუ (a,b,c,d)-ც და (x,y,z,t)-ც ისეთია, როგორც ამოცანის პირობაში (ანუ, ან ოთხივე 
ლუწია, ან ოთხივე კენტი), მაშინ იგივე თვისება ექნება (𝑎𝑎 − 𝑥𝑥, 𝑏𝑏 − 𝑦𝑦, 𝑐𝑐 − 𝑧𝑧,𝑑𝑑 − 𝑡𝑡) ოთხეულსაც. ამიტომ ყველა 
შესაძლო (a,b,c,d)-სა და (x,y,z,t)-ს შორის მანძილებს შორის უმცირესი იქნება იგივე, რაც უმცირესი მანძილი 
(0,0,0,0)-სა და ყველა ისეთ (p,q,r,s)-ს შორის, რომლებიც ამოცანის პირობებს აკმაყოფილებენ (ე. ი. ან ოთხივე 
კენტია, ან ოთხივე ლუწი) და თანაც ერთი მათგანი მაინც არანულოვანია. ამრიგად, გვაინტერესებს ასეთი 
(p,q,r,s)-ებისთვის �𝑝𝑝2 + 𝑞𝑞2 + 𝑟𝑟2 + 𝑠𝑠2 სიდიდის უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა. 

თუ ოთხივე მათგანი ლუწია, მაშინ შეიძლება მხოლოდ ერთი მათგანი იყოს არანულოვანი. თანაც გასაგებია, 
რომ უმცირესი �𝑝𝑝2 + 𝑞𝑞2 + 𝑟𝑟2 + 𝑠𝑠2 სიდიდის მისაღწევად საჭიროა ეს არანულოვანი რიცხვი იყოს 2 ან −2, ხოლო 
თუ არანულოვანების რაოდენობას გავზრდით ან რომელიმე მათგანს 2-ზე მეტს ან −2-ზე ნაკლებს გავხდით, 
�𝑝𝑝2 + 𝑞𝑞2 + 𝑟𝑟2 + 𝑠𝑠2  სიდიდე  გაიზრდება. ამრიგად, იმ შემთხვევაში, როდესაც ოთხივე რიცხვი ლუწია, უმცირესი 
მანძილი (0,0,0,0)-სა და შესაბამის წერტილს შორის არის √22 + 02 + 02 + 02 = 2. 

თუ ოთხივე კენტია, მაშინ ოთხივე არანულოვანი უნდა იყოს და უმცირესი მანძილი (0,0,0,0)-მდე მიიღწევა ისეთ 
(p,q,r,s)-ებზე, რომელთაგან თითოეული არის ან 1 ან −1. მართლაც, თუ რომელიმე მათგანს გავხდით 1-ზე მეტს 
ან −1-ზე ნაკლებს, �𝑝𝑝2 + 𝑞𝑞2 + 𝑟𝑟2 + 𝑠𝑠2 სიდიდე გაიზრდება. ასე რომ ამ შემთხვევაში (0,0,0,0)-მდე მანძილი 
იქნება √12 + 12 + 12 + 12, რაც აგრეთვე უდრის 2-ს. გამოდის, რომ ბურთების უდიდესი შესაძლო რადიუსი 
იქნება 1. 

იმისათვის, რომ ყუთში ჩატეული ბურთების რაოდენობა დავთვალოთ, მოვათავსოთ ყუთის ერთ-ერთი კუთხე 
წერტილში (−1,−1,−1,−1) ისე, რომ ამ კუთხეში მოთავსდეს ბურთი ცენტრით (0,0,0,0) წერტილში. ყუთის 
მოპირდაპირე კუთხე განლაგდება წერტილში (9,9,9,9). მასში ჩაეტევა ის წერტილები ლუწი კოორდინატებით 
(a,b,c,d), რომ 0 ≤ 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐,𝑑𝑑 ≤ 8 და ის წერტილები კენტი კოორდინატებით (a,b,c,d), რომ  1 ≤ 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐,𝑑𝑑 ≤ 7. სულ 
ლუწკოორდინატიანები გვექნება 5×5×5×5=625, ხოლო კენტკოორდინატიანები 4×4×4×4=256, ასე რომ სულ 
მოთავსდება 625 + 256 = 881 ცალი ბურთი 

  



დავალება 2 (3 ქულა) 

განვსაზღვროთ მანძილი სიბრტყის წერტილებს შორის, როგორც იმ კოორდინატების რაოდენობა, რომლებიც ამ 
წერტილებს განსხვავებული აქვთ. მაგალითად, მანძილი (2,3)-სა და (0,2)-ს შორის უდრის 2-ს, ხოლო მანძილი (5,5)-
სა და (5,4)-ს შორის უდრის 1-ს. 

დაადგინეთ (აღწერეთ სიტყვებით ან დახატეთ) ყველა იმ წერტილის ერთობლიობა, რომლებიც თანაბრად არიან 
დაშორებული (2,0)-იდან და (5,3)-იდან (ამ მანძილის აზრით). 

ამოხსნა: შესაძლო მანძილებია 0, 1 ან 2. 0 გამორიცხულია, რადგან თუ წერტილებს შორის მანძილი არის 0 
ისინი ერთმანეთს ემთხვევიან, და წერტილი ერთდროულად (2,0)-საც და (5,3)-საც ვერ დაემთხვევა. 

მანძილი 1 (2,0)-მდე აქვთ (x,0) და (2,y) სახის წერტილებს, ხოლო (5,3)-მდე (x,3) და (5,y) სახის წერტილებს, ასე 
რომ ორივემდე 1-ის ტოლი მანძილით დაშორებული წერტილები შეესაბამება ასეთი ოთხი განტოლების 
ამონახსნებს: (x,0)=(x’,3), (2,y)=(5,y’), (x,0)=(5,y) და (2,y)=(x,3). პირველ ორ განტოლებას ცხადია ამონახსნი არ 
გააჩნია, მესამე განტოლებას აქვს ერთი ამონახსნი (5,0), და მეოთხესაც ერთი ამონახსნი (2,3). 

მანძილი 2 (2,0)-მდე აქვთ ისეთ (x,y) წერტილებს, რომ x≠2 და y≠0, ხოლო (5,3)-მდე ისეთებს, რომ x≠5 და y≠3. 
ამრიგად, 2-ის ტოლ მანძილზე (2,0)-დანაც და (5,3)-დანაც იმყოფება ყველა ისეთი (x,y) წერტილები, რომ x≠5, 
x≠2, y≠0, y≠3. 

ნახაზზე ეს შეესაბამება ყველა წერტილებს გარდა შავებისა: 

 
 

  



დავალება 3 (6 ქულა) 

16 მოცურავე ერთმანეთს უნდა შეეჯიბროს აუზში, რომელშიც არის 4 საცურაო ზოლი (ბილიკი). შესაბამისად, ყოველ 
გაცურვაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს 4-მა მოცურავემ.  

შეადგინეთ შეჯიბრის ცხრილი (ვინ რომელ გაცურვაში ვისთან ერთად მიცურავს) ისე, რომ სულ იყოს 20 გაცურვა, 
თითოეულ მოცურავეს მოუწიოს 5 გაცურვა და ყოველი მოცურავე თითოეულ სხვა მოცურავეს შეხვდეს ზუსტად ერთ 
გაცურვაში. 

ამოხსნა: 𝔽𝔽4-ის ელემენტების წყვილებს შევხედოთ, როგორც წერტილებს სიბრტყეზე. განვიხილოთ წრფეების ორი 
ოჯახი x=k და y=px+q (სულ ასეთი არის 4x4+4=20 წრფე). ყოველი წრფე შეიცავს 4-4-წერტილს და თუ წრფეები 
იკვეთებიან, ისინი იკვეთებიან ზუსტად ერთ წერტილში. 

 x=k სახის 4 პარალელურ წრფეზე მოხვდებიან წერტილები: 

x=0 შეიცავს (0,0), (0,1), (0,m), (0,m+1); 

x=1 შეიცავს (1,0), (1,1), (1,m), (1,m+1); 

x=m შეიცავს (m,0), (m,1), (m,m), (m,m+1); 

x=m+1 შეიცავს (m+1,0), (m+1,1), (m+1,m), (m+1,m+1) 

ასე ჩამოვწერთ სხვა 16 წრფესაც.  

თუ წერტილს (am+b, cm+d) დავაკოდირებთ ორობითი რიცხვით abcd, მაშინ შესაბამისი ათობითი რიცხვები 0-16 
განლაგდებიან ასე:  

 

[  0,   1,   2,   3] 
[  4,   5,   6,   7] 
[  8,   9, 10, 11] 
[12, 13, 14, 15] 

 

[0, 7,   9, 14] 
[1, 6,   8, 15]   
[2, 5, 11, 12]   
[3, 4, 10, 13]    

 

[0, 4,   8, 12] 
[1, 5,   9, 13]    
[2, 6, 10, 14]    
[3, 7, 11, 15]   

 

[0, 5, 10, 15] 
[1, 4, 11, 14]  
[2, 7,   8, 13]   
[3, 6,   9, 12]   

 

[0, 6, 11, 13]   
[1, 7, 10, 12]   
[2, 4,   9, 15]   
[3, 5,   8, 14]   

  



დავალება 4 (5 ქულა) 

შეტყობინებათა გადაცემისას გამოიყენება ასეთი კოდი: შეტყობინების სიმბოლოებს შეესაბამება ყველანაირი 
ისეთი მიმდევრობები (𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3,𝑎𝑎4,𝑎𝑎5), რომ თითოეული 𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3,𝑎𝑎4,𝑎𝑎5 -თაგანი არის 0,1,2,3 ან 4 და ამასთან 𝑎𝑎1 +
2𝑎𝑎2 + 3𝑎𝑎3 + 4𝑎𝑎4 + 5𝑎𝑎5 იყოფა 6-ზე. 

ერთ-ერთი სიმბოლოს გადაცემისას ერთ-ერთ პოზიციაში მოხდა შეცდომა და ერთ-ერთ ადგილას მიღებულ იქნა 
1-ით განსხვავებული რიცხვი.  სხვანაირად რომ ვთქვათ, გადაცემული იყო რომელიღაც (𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3,𝑎𝑎4,𝑎𝑎5), მაგრამ 
მიღებულ იქნა ისეთი (𝑏𝑏1,𝑏𝑏2, 𝑏𝑏3, 𝑏𝑏4, 𝑏𝑏5), რომ რომელიღაც ერთი 𝑖𝑖-სათვის 𝑏𝑏𝑖𝑖 უდრის ან 𝑎𝑎𝑖𝑖 − 1-ს ან 𝑎𝑎𝑖𝑖 + 1-ს, ხოლო 
ყველა დანარჩენი 𝑏𝑏𝑗𝑗 უდრის 𝑎𝑎𝑗𝑗-ს. 

ვთქვათ, შედეგად მივიღეთ მიმდევრობა (4,0,1,3,2). რა და რა მიმდევრობები შეიძლებოდა გადმოეცათ? 

ამოხსნა: 4 + 2 × 0 + 3 × 1 + 4 × 3 + 5 × 2 = 29, ამის ნაშთი 6-ზე გაყოფისას არის 5. 𝑖𝑖-ურ პოზიციაში ერთის 
დამატებით ან გამოკლებით ამ ნაშთს დაემატება ან გამოაკლდება 𝑖𝑖. უნდა მივიღოთ ნაშთი 0, ასე რომ 𝑖𝑖 უნდა 
იყოს ან 1, ან 5. თუ 𝑖𝑖 არის 1, მაშინ გამოვიდოდა, რომ პირველ პოზიციაში უნდა გადმოეცათ 4-ზე ერთით მეტი, 
რადგან ერთით ნაკლები რომ გადმოეცათ, ნაშთი იქნებოდა 1-ით ნაკლები, ე. ი. 4, და არა 0. მაგრამ 4-ზე მეტი 
ვერ იქნებოდა, შეიძლება იყოს მხოლოდ 0,1,2,3,4. მაშასადამე 𝑖𝑖 უნდა იყოს 5, და უნდა გადმოეცათ 1-ით 
ნაკლები (1-ით მეტი რომ გადმოეცათ, ნაშთი 5-ით მეტი იქნებოდა და გამოვიდოდა 5 + 5 = 10 = 4, ჩვენ კი 
გვინდა ნაშთი 0). ამრიგად, გადმოცემული ყოფილა (4,0,1,3,1). მართლაც,  4 + 2 × 0 + 3 × 1 + 4 × 3 + 5 × 1 =
24, რაც იყოფა 6-ზე. 

 

 

 

 

დავალება 5 (3 ქულა) 

რამდენი პირველადი ელემენტი აქვს 81-ელემენტიან ველს? 

ამოხსნა: ვიცით, რომ პირველადი ელემენტები არსებობს. ეს არის ისეთი არანულოვანი ელემენტები 𝑎𝑎, რომ 
1,𝑎𝑎,𝑎𝑎2,…,𝑎𝑎79 ყველა ერთმანეთისგან განსხვავებულია. ეს ელემენტები ამოწურავენ ველის ყველა არანულოვან 
ელემენტებს და ჩვენ ვნახეთ, რომ 𝑎𝑎80 = 1. ყველა სხვა დანარჩენი პირველადი ელემენტი უნდა იყოს მათ 
შორის, ე. ი. უნდა ჰქონდეთ სახე 𝑎𝑎𝑛𝑛 რომელიღაც 𝑛𝑛-ისთვის 1-დან 79-მდე. ის, რომ 𝑎𝑎𝑛𝑛 პირველადი ელემენტია, 
ნიშნავს, რომ 1,𝑎𝑎𝑛𝑛,(𝑎𝑎𝑛𝑛)2, …,(𝑎𝑎𝑛𝑛)79 ყველა წყვილ-წყვილად განსხვავებულია. ჩვენ ისიც ვნახეთ, რომ 
გამრავლების ცხრილი ასეთია: 𝑎𝑎𝑘𝑘 × 𝑎𝑎𝑙𝑙 = 𝑎𝑎𝑚𝑚, სადაც 𝑚𝑚 არის 𝑘𝑘 + 𝑙𝑙-ის 80-ზე გაყოფის ნაშთი. ამიტომ (𝑎𝑎𝑛𝑛)𝑗𝑗, 
რომელიც არის 𝑎𝑎𝑛𝑛-ის თავის თავზე ნამრავლი 𝑗𝑗-ჯერ, იქნება 𝑎𝑎𝑚𝑚, სადაც 𝑚𝑚 არის 𝑗𝑗𝑛𝑛-ის 80-ზე გაყოფის ნაშთი. 
ამიტომ 𝑎𝑎𝑛𝑛 პირველადი ელემენტი იქნება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც 𝑛𝑛-ის, 2𝑛𝑛-ის, 3𝑛𝑛-ის, ..., 79𝑛𝑛-ის 80-
ზე გაყოფის ნაშთები ყველა წყვილ-წყვილად განსხვავებულია. ეს ნიშნავს, რომ 𝑛𝑛-სა და 80-ს არ უნდა 
გააჩნდეთ ერთზე დიდი საერთო გამყოფები. მართლაც, თუ 𝑛𝑛 = 𝑝𝑝𝑑𝑑 და 80 = 𝑞𝑞𝑑𝑑, მაშინ 𝑞𝑞𝑛𝑛 გაიყოფა 80-ზე და თუ 
ჩვენ გვინდა, რომ 𝑎𝑎𝑛𝑛 პირველადი ელემენტი იყოს, 𝑞𝑞 უნდა იყოს 79-ზე მეტი, ასე რომ 𝑑𝑑 ვერ იქნება 1-ზე მეტი. 
პირიქითაც, თუ 𝑛𝑛 და 80 თანამარტივია, მაშინ 𝑎𝑎𝑛𝑛 იქნება პირველადი ელემენტი: იქედან, რომ 𝑟𝑟𝑛𝑛-ისა და 𝑠𝑠𝑛𝑛-ის 
ნაშთები 80-ზე გაყოფისას ერთი და იგივეა რომელიღაც 𝑟𝑟 და 𝑠𝑠-ისთვის, გამოვა, რომ 𝑟𝑟𝑛𝑛 − 𝑠𝑠𝑛𝑛 იყოფა 80-ზე, ანუ 
(𝑟𝑟 − 𝑠𝑠)𝑛𝑛 იყოფა 80-ზე, და თუ 𝑛𝑛-სა და 80-ს საერთო გამყოფი არა აქვთ, გამოვა, რომ 80-ზე უნდა გაიყოს 𝑟𝑟 − 𝑠𝑠, ეს 
კი შეუძლებელია, თუ 𝑟𝑟-იც და 𝑠𝑠-იც 80-ზე ნაკლებია. 

ამრიგად, პირველადი ელემენტების რაოდენობა უდრის 1-დან 79-მდე 80-თან თანამარტივი რიცხვების 
რაოდენობას. რადგან 80 = 24 × 5, ეს არის ზუსტად ის რიცხვები, რომლებიც არ იყოფა არც 2-ზე და არც 5-ზე. 
კენტების რაოდენობა არის 40, აქედან 5-ზე იყოფა: 

5,3 × 5,5 × 5,7 × 5,9 × 5,11 × 5,13 × 5 და 15 × 5, სულ 8 ცალი, ასე რომ პირველადი ელემენტების რაოდენობა 
არის 40-8=32.  



დავალება 6 (9 ქულა) 

ავირჩიოთ 7-ელემენტიან ველში 𝔽𝔽7 პირველადი ელემენტი 3 და განვიხილოთ მისი მეშვეობით აგებული რიდ-
სოლომონის კოდი RS(2,5,7). შეგახსენებთ, რომ ამ კოდის ელემენტებს აქვთ სახე (𝑓𝑓(1), 𝑓𝑓(3), 𝑓𝑓(32), 𝑓𝑓(33), 𝑓𝑓(34)), 
სადაც 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑐𝑐0 + 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐2𝑥𝑥2  რაიმე 𝑐𝑐0,𝑐𝑐1 და 𝑐𝑐2-სათვის 𝔽𝔽7-დან. 

იპოვეთ პირობები, რომლებიც RS(2,5,7)-ის ელემენტებს გამოარჩევენ 𝔽𝔽7-ის ელემენტების ყველანაირ ხუთეულებს 
შორის. სახელდობრ, მოძებნეთ ისეთი 𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑟𝑟, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡 და 𝑝𝑝′, 𝑞𝑞′, 𝑟𝑟′, 𝑠𝑠′, 𝑡𝑡′, რომ ხუთეული (𝑥𝑥0, 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, 𝑥𝑥4) ეკუთვნის 
RS(2,5,7)-ს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ერთდროულად სრულდება ტოლობები  

𝑝𝑝𝑥𝑥0 + 𝑞𝑞𝑥𝑥1 + 𝑟𝑟𝑥𝑥2 + 𝑠𝑠𝑥𝑥3 + 𝑡𝑡𝑥𝑥4 = 0 

და 

𝑝𝑝′𝑥𝑥0 + 𝑞𝑞′𝑥𝑥1 + 𝑟𝑟′𝑥𝑥2 + 𝑠𝑠′𝑥𝑥3 + 𝑡𝑡′𝑥𝑥4 = 0 

ამოხსნა: თითოეული პირობის დადებით ხუთეულის ერთ-ერთი ელემენტი დანარჩენებით გამოისახება, და 
რადგან ვადებთ ორ პირობას,  ხუთეულის ორი ელემენტი ცალსახად განისაზღვრება დანარჩენი სამით. ამიტომ 
საკმარისია ავაგოთ RS(2,5,7)-იდან რაიმე სამი ხუთეული და ვიპოვოთ პირობები, რომლებიც RS(2,5,7)-ის 
დანარჩენ ხუთეულებს მათი მეშვეობით გამოსახავენ. 

იმისათვის, რომ RS(2,5,7)-ის სამი ხუთეული დავასახელოთ, უნდა დავასახელოთ სამი 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑐𝑐0 + 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐2𝑥𝑥2  
სახის ფუნქცია. ავიღოთ, მაგალითად, 𝑓𝑓0(𝑥𝑥) = 1, 𝑓𝑓1(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 და 𝑓𝑓2(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2. მათი შესაბამისი ხუთეულებია 
�𝑓𝑓0(1), 𝑓𝑓0(3), 𝑓𝑓0(32), 𝑓𝑓0(33), 𝑓𝑓0(34)� = (1,1,1,1,1), �𝑓𝑓1(1), 𝑓𝑓1(3), 𝑓𝑓1(32), 𝑓𝑓1(33), 𝑓𝑓1(34)� = (1,3,32, 33, 34) და 
�𝑓𝑓2(1), 𝑓𝑓2(3), 𝑓𝑓2(32), 𝑓𝑓2(33), 𝑓𝑓2(34)� = (1,32, 34, 36, 38). იმისათვის, რომ დავთვალოთ 3-ის ეს ხარისხები 𝔽𝔽7-ში, 
უნდა ვიპოვოთ მათი ნაშთები 7-ზე გაყოფისას: 

32 = 9 = 2; 
33 = 32 × 3 = 2 × 3 = 6, 
34 = 32 × 32 = 2 × 2 = 4, 
36 = 32 × 34 = 2 × 4 = 8 = 1, 
38 = 32 × 36 = 2 × 1 = 2. 

ამრიგად, RS(2,5,7)-ში ვიპოვეთ ასეთი სამი ხუთეული: (1,1,1,1,1), (1,3,32, 33, 34) = (1,3,2,6,4) და 
(1,32, 34, 36, 38) = (1,2,4,1,2). RS(2,5,7)-ის ნებისმიერი ხუთეული (𝑥𝑥0, 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, 𝑥𝑥4) შევეცადოთ გამოვსახოთ ამ 
სამი ხუთეულით, ე. ი. მივცეთ მას სახე 

𝑎𝑎(1,1,1,1,1) + 𝑏𝑏(1,3,2,6,4) + 𝑐𝑐(1,2,4,1,2) = (𝑎𝑎,𝑎𝑎, 𝑎𝑎,𝑎𝑎,𝑎𝑎) + (𝑏𝑏, 3𝑏𝑏, 2𝑏𝑏, 6𝑏𝑏, 4𝑏𝑏) + (𝑐𝑐, 2𝑐𝑐, 4𝑐𝑐, 𝑐𝑐, 2𝑐𝑐)
= (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐,𝑎𝑎 + 3𝑏𝑏 + 2𝑐𝑐,𝑎𝑎 + 2𝑏𝑏 + 4𝑐𝑐,𝑎𝑎 + 6𝑏𝑏 + 𝑐𝑐,𝑎𝑎 + 4𝑏𝑏 + 2𝑐𝑐) 

სხვანაირად რომ ვთქვათ, უნდა გვქონდეს 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 = 𝑥𝑥0,𝑎𝑎 + 3𝑏𝑏 + 2𝑐𝑐 = 𝑥𝑥1,𝑎𝑎 + 2𝑏𝑏 + 4𝑐𝑐 = 𝑥𝑥2,𝑎𝑎 + 6𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 =
𝑥𝑥3,𝑎𝑎 + 4𝑏𝑏 + 2𝑐𝑐 = 𝑥𝑥4. პირველი განტოლებიდან 𝑎𝑎 = 𝑥𝑥0 − 𝑏𝑏 − 𝑐𝑐. ჩავსვათ 𝑎𝑎-ს ეს მნიშვნელობა მეორე 
განტოლებაში, მივიღებთ 𝑥𝑥0 − 𝑏𝑏 − 𝑐𝑐 + 3𝑏𝑏 + 2𝑐𝑐 = 𝑥𝑥1, ანუ 𝑥𝑥0 + 2𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 = 𝑥𝑥1, საიდანაც 𝑐𝑐 = 𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥0 − 2𝑏𝑏. აქედან 
𝑎𝑎 = 𝑥𝑥0 − 𝑏𝑏 − 𝑐𝑐 = 𝑥𝑥0 − 𝑏𝑏 − 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥0 + 2𝑏𝑏 = 2𝑥𝑥0 − 𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏. ჩავსვათ ახლა 𝑎𝑎-სა და 𝑐𝑐-ს მიღებული მნიშვნელობები 
განტოლებაში 𝑎𝑎 + 4𝑏𝑏 + 2𝑐𝑐 = 𝑥𝑥4, მივიღებთ 2𝑥𝑥0 − 𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏 + 4𝑏𝑏 + 2(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥0 − 2𝑏𝑏) = 𝑥𝑥4, ანუ 2𝑥𝑥0 − 𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏 + 4𝑏𝑏 +
2𝑥𝑥1 − 2𝑥𝑥0 − 4𝑏𝑏 = 𝑥𝑥4, ე. ი. 𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏 = 𝑥𝑥4, საიდანაც 𝑏𝑏 = 𝑥𝑥4 − 𝑥𝑥1, და ამის ჩასმით ადრე მიღებულ 𝑎𝑎-სა და 𝑐𝑐-ს 
გამოსახულებებში მივიღებთ 𝑎𝑎 = 2𝑥𝑥0 − 𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥1 = 2𝑥𝑥0 − 𝑥𝑥4 და 𝑐𝑐 = 𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥0 − 2𝑥𝑥4 + 2𝑥𝑥1 = 𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥0 − 2𝑥𝑥4. 

დაგვრჩა დასაკმაყოფილებელი კიდევ ორი განტოლება 𝑎𝑎 + 2𝑏𝑏 + 4𝑐𝑐 = 𝑥𝑥2 და 𝑎𝑎 + 6𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 = 𝑥𝑥3. ჩავსვათ აქ 𝑎𝑎-ს, 𝑏𝑏-
სა და 𝑐𝑐-ს მიღებული მნიშვნელობები, მივიღებთ განტოლებებს 

2𝑥𝑥0 − 𝑥𝑥4 + 2(𝑥𝑥4 − 𝑥𝑥1) + 4(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥0 − 2𝑥𝑥4) = 𝑥𝑥2 
2𝑥𝑥0 − 𝑥𝑥4 + 6(𝑥𝑥4 − 𝑥𝑥1) + 𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥0 − 2𝑥𝑥4 = 𝑥𝑥3 

ფრჩხილების გახსნით მივიღებთ, შესაბამისად, ასეთ განტოლებებს: −2𝑥𝑥0 + 2𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2 − 7𝑥𝑥4 = 0 და 𝑥𝑥0 − 5𝑥𝑥1 −
𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥4 = 0. აქ ყველგან შეგვიძლია ავიღოთ ნაშთი 7-ზე გაყოფისას და მივიღებთ, შესაბამისად, განტოლებებს 
5𝑥𝑥0 + 2𝑥𝑥1 + 6𝑥𝑥2 = 0 და 𝑥𝑥0 + 2𝑥𝑥1 + 6𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥4 = 0. 

ამრიგად, პასუხია (𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑟𝑟, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = (5,2,6,0,0) და (𝑝𝑝′, 𝑞𝑞′, 𝑟𝑟′, 𝑠𝑠′, 𝑡𝑡′) = (1,2,0,6,3). 


