VI კლასი
მათემატიკა

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

რიცხვები და

კანონზომიერებები

გეომეტრია და

მონაცემთა ანალიზი,

მოქმედებები

და ალგებრა

სივრცის აღქმა

ალბათობა და
სტატისტიკა

მათ. VI.1. მოსწავლეს
შეუძლია
არაუარყოფითი
რაციონალური
რიცხვების გამოსახვა,
შედარება და
დალაგება

მათ. VI.5. მოსწავლეს
შეუძლია სიდიდეებს

მათ. VI.7. მოსწავლეს
შეუძლია სივრცული

შორის

ფიგურების ამოცნობა,

დამოკიდებულების

აღწერა და სხვადასხვა

გამოსახვა, განვრცობა

ხერხით გამოსახვა.

და აღწერა.

ამოსახსნელად
საჭირო თვისობრივი
და რაოდენობრივი
მონაცემების
მოპოვება.

მათ. VI.6. პრობლემის

შეუძლია

სისტემის

გადაჭრისას

გეომეტრიული

გამოყენებით.

მოსწავლეს შეუძლია
ალგებრული

გარდაქმნების

გამოსახულების

ამოცანის

მათ. VI.8. მოსწავლეს

პოზიციური

მათ. VI.2. მოსწავლეს

მათ. VI.11. მოსწავლეს
შეუძლია დასმული

დემონსტრირება.

მათ. VI.12. მოსწავლეს
შეუძლია
თვისობრივი და

მათ. VI.9. მოსწავლეს

რაოდენობრივი

შეუძლია ფიგურებსა

მონაცემების

და ფიგურის

მოწესრიგება და

ელემენტებს შორის

ამოცანის

არითმეტიკული

მიმართებების

ამოსახსნელად

მოქმედებების

დადგენა.

ხელსაყრელი

შეუძლია
არაუარყოფით
რაციონალურ
რიცხვებზე

შესრულება და
მოქმედებათა
შედეგის შეფასება.

შედგენა,
გამარტივება.

ფორმით წარმოდგენა.
მათ. VI.10.
პრობლემის
გადაჭრისას

მათ. VI.3. მოსწავლეს

მოსწავლეს შეუძლია

შეუძლია ზომის

ბრტყელი ფიგურის

სხვადასხვა

ფართობის

ერთეულების

გამოთვლა.

ერთმანეთთან

მათ. VI.13. მოსწავლეს
შეუძლია თვისობრივ
და რაოდენობრივ
მონაცემთა
ინტერპრეტაცია და
ელემენტარული
ანალიზი.

დაკავშირება და
გამოყენება.
მათ. VI.4. მოსწავლეს
შეუძლია
პრობლემების
გადაჭრა
გამოთვლების,
ვარიანტების
დათვლის და
მიმართებების
გამოყენებით.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები
მათ.VI.1.

მოსწავლეს შეუძლია არაუარყოფითი რაციონალური რიცხვების გამოსახვა,
შედარება და დალაგება პოზიციური სისტემის გამოყენებით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოცემული (მაგალითად, ხუთი, ექვსი ან შვიდი) ციფრებით ქმნის უდიდეს/უმცირეს

(ხუთნიშნა, ექვსნიშნა ან შვიდნიშნა) რიცხვს;
 გამოსახავს ათწილადებს სხვადასხვა სახით (მათ შორის რიცხვით სხივზე); წერს

სასრულ ათწილადს წილადის სახით;
 კითხულობს სასრულ ათწილადის ჩანაწერს; უთითებს თანრიგებს და ასახელებს

ციფრთა მნიშვნელობებს თანრიგების მიხედვით; იყენებს ამ ცოდნას ათწილადების
შედარებისა და დალაგებისას (მათ შორის რიცხვით სხივზე);
 წილადის გამოსახულებაში უთითებს მის მთელ და წილად ნაწილებს, წილადის

მრიცხველს და მნიშვნელს; იყენებს ამ ცოდნას წილადების შეფასების/შედარებისა და
დალაგებისას;
 გამოსახავს წილადს უკვეცი ფორმით; გამოსახავს წილადს სასრული

ათწილადით

შესაბამის შემთხვევაში.
მათ.VI.2.

მოსწავლეს შეუძლია არაუარყოფით რაციონალურ რიცხვებზე არითმეტიკული
მოქმედებების შესრულება და მოქმედებათა შედეგის შეფასება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 იყენებს წილადის ძირითად თვისებას წილადებზე შეკრება-გამოკლების მოქმედებების

შესრულებისას; პოულობს მოცემული რიცხვის ნაწილს და ხსნის შებრუნებულ
ამოცანებს;
 იყენებს რაციონალური რიცხვის ჩაწერის ეკვივალენტურ ფორმებს და არითმეტიკულ

მოქმედებათა თვისებებს გამოთვლების გასამარტივებლად
ზეპირად შესრულებისას);

(მაგალითად, მათი

 ამრგვალებს

ათწილადებს მოცემული სიზუსტით (მეათედისა და მეასედის);
მიახლოებით
პოულობს
(სიზუსტის
მითითების
გარეშე)
არითმეტიკული
გამოსახულების მნიშვნელობას;

 პოულობს უცნობ გამყოფს მოცემული განაყოფითა და გასაყოფით; ანალოგიურად

პოულობს ერთ-ერთ უცნობ თანამამრავლს მოცემული მეორე თანამამრავლითა და
ნამრავლით; ამოწმებს პასუხს.
მათ.VI.3.

მოსწავლეს შეუძლია ზომის სხვადასხვა ერთეულების ერთმანეთთან დაკავშირება
და გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს ათწილადებზე გამრავლებას ზომის (სიგრძე, ფართობი, წონა, მოცულობა,

ტევადობა) მცირე ერთეულის დიდ ერთეულთან თანაფარდობის გამოსახვისთვის;
 ერთმანეთთან

აკავშირებს

სიგრძის,

ფართობის

და

მოცულობის

შესაბამის

ერთეულებს;
 იყენებს

პროპორციულობას და შეფასებას ბუნებისმეტყველების დარგებიდან
მომდინარე ამოცანების ამოხსნისას (ამოცანები მასშტაბზე, ხსნარებზე, შენადნობებზე);

 იყენებს

დროის სარტყელების შესახებ ცოდნას, დროის ერთეულებს შორის
თანაფარდობებს და შეკრება-გამოკლების მოქმედებებს დროის მონაკვეთის
პოვნისთვის (მაგალითად პოულობს თბილისიდან დილის 6:00-ზე გაფრენილი

თვითმფრინავის ბოსტონში ჩაფრენის დროს, თუ თბილისსა და ბოსტონს შორის
განსხვავება 9-საათია, მგზავრობას კი 13 საათი ჭირდება).
მათ.VI.4.

მოსწავლეს

შეუძლია

პრობლემების

გადაჭრა

გამოთვლების,

ვარიანტების

დათვლის და მიმართებების გამოყენებით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს პოზიციური სისტემის შესახებ ცოდნას, ამოწურვის და გამორიცხვის ხერხებს

და ნაშთით გაყოფას ამოცანების ამოხსნისას (მაგალითად, ამოცანები ვარიანტების
დათვლაზე; წერითი ალგორითმის გამოყენებით
შესრულებული გამრავლების
ნიმუშში გამოტოვებული ციფრების ჩასმა და პასუხის დასაბუთება; დადგენა, თუ
რამდენი წელია მაგალითად 1200 დღე ნაკიანი წლების გათვალისწინებით);
 სწორად იყენებს ტერმინებს "ყველა", "ყოველი", "თითოეული", ზოგიერთი", "ერთ-

ერთი", "არცერთი", "ერთადერთი" რიცხვების თვისებების ან რიცხვთა ერთობლიობებს
შორის მიმართებების დადგენისას;

 იყნებს

ზოგადი-კერძო
ტიპის
მიმართებებს
და
მსჯელობს
რიცხვითი
თვისებების/რიცხვითი კანონზომიერების შესახებ მოცემული გამონათქვამის
მართებულების შესახებ;

 გამოთვლებზე

ამოცანის ამოხსნისას მსჯელობს რა უფრო მიზანშეწონილია
არითმეტიკულ მოქმედებათა შედეგის შეფასება თუ მისი ზუსტი მნიშვნელობის პოვნა.

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა
მათ.VI.5.

მოსწავლეს

შეუძლია

სიდიდეებს

შორის

დამოკიდებულების

გამოსახვა,

განვრცობა და აღწერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოცემული

დამოკიდებულებისათვის
(მათ
შორის
რეალურ
ვითარებაში)
თვისობრივად და რაოდენობრივად აღწერს თუ რა გავლენას ახდენს ერთი სიდიდის
ცვლილება მასზე დამოკიდებულ მეორე სიდიდეზე და სხვა ატრიბუტებზე;

 სიტყვიერად მოცემული წესის მიხედვით ან მოცემულ ასოით გამოსახულებაში

სხვადასხვა რიცხვების
გამომსახველ ცხრილს;

ჩასმით

ავსებს

სიდიდეებს

შორის

დამოკიდებულების

 განავრცობს სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების გამომსახველ ცხრილს: ცვლადის

მითითებული
მნიშვნელობებისათვის
გამოტოვებულ მნიშვნელობებს.

პოულობს

მათ. VI.6. პრობლემის გადაჭრისას მოსწავლეს შეუძლია

დამოკიდებული

სიდიდის

ალგებრული გამოსახულების

შედგენა, გამარტივება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადგენს რეალური ვითარების ან მისი სიტყვიერი აღწერის შესაბამის (წრფივი

გამოსახულებით მოცემულ) ტოლობას, უტოლობას ან განტოლებას;
 ამოცანის ამოსახსნელად შედგენილი განტოლების მიხედვით დაადგენს, თუ რა

გავლენას ახდენს ერთი სიდიდის ცვლილება ამოცანის ამონახსნზე;
 იყენებს კომუტაციურობის, ასოციაციურობისა და დისტრიბუციულობის თვისებებს

ასოით გამოსახულებების გასამარტივებლად და ალგებრული გამოსახულებების
ეკვივალენტურობის დასადგენად.
მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა
მათ. VI.7. მოსწავლეს შეუძლია სივრცული ფიგურების ამოცნობა, აღწერა და სხვადასხვა
ხერხით გამოსახვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 სახელებს სივრცული ფიგურის შესაძლო ტიპს მისი მოცემული გეომეტრიული

ატრიბუტების მიხედვით (მაგალითად, წახნაგების ფორმა და რაოდენობა);
 აღწერს სივრცულ გეომეტრიულ ფიგურათა მოცემულ გრაფიკულ გამოსახულებებს ან

ფიგურათა ურთიერთმდებარეობას შესაბამისი
(მაგალითად, მართკუთხა პარალელეპიპედის
მითითებული წვერო);

ტერმინოლოგიის

რომელ

გამოყენებით.

წახნაგებს

ეკუთვნის

 ამზადებს სივრცული ფიგურის შლილს; განასხვავებს სივრცულ ფიგურებს მათი

შლილების მიხედვით.
მათ. VI.8. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების დემონსტრირება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახდენს

მოცემული ბრტყელი ფიგურის (წერტილი, მონაკვეთი, ტეხილი,
მრავალკუთხედი) პარალელურ გადატანას, ისე, რომ მისი მითითებული წერტილი
გადაყავს სიბრტყის მითითებულ წერტილში;

 აგებს ბრტყელი ფიგურის სიმეტრიულ ფიგურას მითითებული სიმეტრიის ღერძის

მიმართ უჯრიან ფურცელზე;
 პოულობს ფიგურათა სიმეტრიული კონფიგურაციის სიმეტრიის ღერძს/ღერძებს და

ასაბუთებს პასუხს (მაგალითად, გადაკეცვით, სარკის გამოყენებით).
მათ. VI.9. მოსწავლეს შეუძლია ფიგურებსა და ფიგურის ელემენტებს შორის მიმართებების
დადგენა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 სხვადასხვა ფიგურებისათვის (ბრტყელი, სივრცული) ითვლის და ერთმანეთს ადარებს

ეილერის მახასიათებლის მნიშვნელობებს; იყენებს ეილერის ფორმულას სივრცული
ფიგურების ელემენტების რაოდენობის დასადგენად;
 იყენებს

გეომეტრიულ
გარდაქმნებს
სიმეტრიულობის დასადგენად;

ფიგურათა

კონგრუენტულობის

და

 აკეთებს

დასკვნას სიბრტყეზე წრეწირების ურთიერთგანლაგების შესახებ, მათ
ცენტრებს შორის მანძილისა და რადიუსების გამოყენებით.

მათ. VI.10. პრობლემის გადაჭრისას მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი ფიგურის ფართობის
გამოთვლა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ფარავს ბრტყელ ფიგურას კვადრატული ერთგვაროვანი ბადით და აფასებს მის

ითვლის ფიგურის მთლიანად დასაფარავად საჭირო
კვადრატების მინიმალურ რაოდენობას და მათგან ფიგურის შიგნით მოთავსებულ
ფართობს

(მაგალითად,

კვადრატების რაოდენობებს და აფასებს ფართობს, როგორც ამ ორ რიცხვს შორის
მოთავსებულ სიდიდეს);
 რეალურ ვითარებაში პოულობს მართკუთხა ობიექტის (მაგალითად საკლასო ოთახის

იატაკი) ფართობს და შედეგს წარმოადგენს შესაფერის ერთეულებში (მათ შორის
წილადების გამოყენებით);
 იყენებს ფართობის ადიციურობას ფართობის გამოთვლაზე პრაქტიკული ამოცანების

გადასაჭრელად.
მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა
მათ. VI.11. მოსწავლეს შეუძლია დასმული ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო თვისობრივი
და რაოდენობრივი მონაცემების მოპოვება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახდენს მზა ანკეტით/კითხვარით მითითებულ რესპონდენტთა გამოკითხვას და

აგროვებს მონაცემებს;
 ატარებს მარტივ სტატისტიკურ ექსპერიმენტს და აგროვებს მონაცემებს (მაგალითად

სთხოვს თანაკლასელებს შეაფასონ დაფაზე დახაზულ ფიგურაში
მონაკვეთის სიგრძე და ცალკე აღებული იმავე მონაკვეთის სიგრძე);

რომელიმე

 ირჩევს

მონაცემთა შეგროვების შესაფერის საშუალებას (დაკვირვება, გაზომვა,
მონაცემთა ამოკრება მოცემული ერთობლიობიდან) და იყენებს მას, ასაბუთებს თავის
არჩევანს.

მათ. VI.12. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების მოწესრიგება
და ამოცანის ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით წარმოდგენა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახდენს თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა კლასიფიკაციას (გარდა დისკრეტულ

რაოდენობრივ მონაცემთა ინტერვალებად დაჯგუფებისა) და დალაგებას;
 ქმნის მონაცემთა ცხრილებს, მათ შორის დაჯგუფებული რაოდენობრივი მონაცემების

შემთხვევაში;
 აგებს წრიულ და სვეტოვან დიაგრამებს (როდესაც მონაცემები იძლევა სკალის

ადვილად შერჩევის საშუალებას).
მათ. VI.13. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა ინტერპრეტაცია
და ელემენტარული ანალიზი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 ითვლის შემაჯამებელ რიცხვით მახასიათებლებს (მონაცემთა საშუალო, უდიდესი და

უმცირესი მნიშვნელობები) დისკრეტული რაოდენობრივი მონაცემებისთვის და
იყენებს მათ მონაცემთა ერთობლიობის დასახასიათებლად;
 ადარებს

მონაცემთა რამდენიმე ერთობლიობას
სტატისტიკური მახასიათებლების საშუალებით;

მათი

წინასწარ

მოცემული

 პოულობს მონაცემთა ერთობლიობაში არსებულ კანონზომიერებებს და მსჯელობს

მათზე.

პროგრამის შინაარსი

1. მოქმედებები სხვადასხვა მნიშვნელის მქონე არაუარყოფით წილადებზე.
2. არაურყოფითი ათწილადები; კავშირები ათწილადი წილადი და წილადი ათწილადი
(სასრული ათწილადის შემთხვევა).
3. მოქმედებები არაუარყოფით ათწილადებზე.
4. კავშირი სიგრძისა, ფართობისა და მოცულობის ერთეულებს შორის.
5. დროის ერთეულები (საათი, წუთი, წამი; წელი, ნაკიანი წელი).
6. სიგრძის და მოცულობის ერთეულები და მათ შორის კავშირები
7. ორ სიდიდეს შორის დამოკიდებულებები, რომლებიც შეკრების, გამოკლების ან
გამრავლების შემცველი გამოსახულებით მოიცემა.
8. შეკრების, გამოკლების ან გამრავლების შემცველი რიცხვითი და ასოითი
გამოსახულებები, მათი გამარტივება და მათი გამოყენება ტექსტური ამოცანების
ამოხსნისას.
9. შეკრების, გამოკლების ან გამრავლების შემცველი რიცხვითი უტოლობები და მათი
თვისებები.
10.გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე: ღერძული სიმეტრია, პარალელური
გადატანა.
11.ბრტყელი ფიგურის ფართობი.
12.სივრცული ფიგურების ელემენტებს შორის რაოდენობრივი დამოკიდებულება
(მაგალითად, ეილერის ფორმულა).
13.სივრცული ფიგურების მოდელები, კუბის და მართკუთხა პარალელეპიპედის
შლილები.
14.თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვების საშუალებანი: გაზომვა,
დაკვირვება, გამოკითხვა; მონაცემთა ამოკრება წყაროებიდან (მაგალითად ცნობარი,
კატალოგი, ინტერნეტი); სტატისტიკური ექსპერიმენტი.
15.თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ორგანიზაცია: ინტერვალებად
დაჯგუფებული რაოდენობრივი მონაცემები.
16.მონაცემთა მოწესრიგებული ერთობლიობების თვისობრივი ნიშნები: განმეორების
ტიპის კანონზომიერებანი;
17.მონაცემთა
წარმოდგენის
საშუალებანი
რაოდენობრივი
და
თვისობრივი
მონაცემებისთვის: სვეტოვანი და წრიული დიაგრამები.

18.მონაცემთა
შემაჯამებელი
რიცხვითი
მახასიათებლები
თვისობრივი
და
რაოდენობრივი მონაცემებისთვის: ცენტრალური ტენდენციის საზომი – მონაცემთა
საშუალო; უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობები.

