
„ჯგუფები და სიმეტრიები“ 

კონკურსის ამ ნაწილის წარმატებით დასაძლევად აუცილებელია: 

ა) წელს გამოქვეყნებული მასალის I და II ნაწილებში მოცემული განმარტებების გააზრებულად 

ცოდნა; 

ბ) წელს გამოქვეყნებული მასალის I და II ნაწილებში მოყვანილი თეორემების შინაარსის 

ცოდნა (დამტკიცებების ცოდნა აუცილებელი არ არის).  

იხილეთ https://www.mvector.ge/groups 

სასურველია ასევე გაეცნოთ სავარჯიშოების ამოხსნებს M-ვექტორის ფორუმზე:  

https://matema.boards.net/board/68/ 

საკონკურსო პროცესი შედგება ორი ეტაპისაგან. 

პირველ ეტაპზე ელექტრონული ფორმით კონკურსანტებს გადასაჭრელად შევთავაზებთ სულ 5 

საკითხს. 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 საგამოცდო ეტაპი ჩაითვალოს გადალახულად, აუცილებელია, 

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

ნაწერში ნათლად და დეტალურად უნდა ჩანდეს თუ როგორ მსჯელობს კონკურსანტი ყოველი 

კონკრეტული საკითხის გადაჭრის პროცესში (მხოლოდ პასუხის სწორად მითითება, რა თქმა უნდა, 

არ იქნება საკმარისი მოცემული საკითხის დადებითად შესაფასებლად). 

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 ჩვენს მისამართზე: info@mvector.ge 

 

შეგახსენებთ, რომ თემასთან „ჯგუფები და სიმეტრიები“ დაკავშირებულ ამოცანებს მიიღებთ ა. წ.  

4 ივნისს, 15:00 საათზე ელექტრონული ფოსტით.  

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

გადასაგზავნად დამატებით გამოყოფილია კიდევ 30 წუთი. ასე რომ, მთელი საგამოცდო 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  

მითითებული ზღვარი (9 ან მეტი ქულა შესაძლო 30 ქულიდან).   

საგამოცდო პროცესის მეორე ეტაპი, რომელსაც ექნება online 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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