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ინფორმაცია თამაშის წესების სხვადასხვა ქვეყანაში გამოყენების შესახებ: 

WRO საერთაშორისო ფინალზე ბევრ ისეთ გუნდს ველოდებით, რომელთაც შეუძლიათ ყველა 

მისიის შესრულება. თუმცა, რადგან, ადგილობრივ, რეგიონულ ან ეროვნულ ღონისძიებაზე 

შესაძლოა იყოს არაერთი გუნდი, რომლებსაც არ ექნებათ გამოცდილება, ცოდნა ან დრო ყველა 

დავალების შესასრულებლად, ჩვენ გამიზნულად გვაქვს მარტივი და რთული დავალებები, რათა 

ყველას შეეძლოს გამოწვევების ნაწილობრივ შესრულება მაინც და ჰქონდეთ საშუალება 

გააუმჯობესონ თავიანთი ნამუშევარი. (აგრეთვე იხილეთ თავი 6) 
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1. შესავალი 

წყალქვეშა სამყაროზე ზრუნვა ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებისათვის საკვების 

მოპოვების, სუფთა სასმელი წყლის მიღებისა თუ წყალდიდობისაგან დაცვის მიზნით. 

შესაბამისად, აუცილებალია, დავიცვათ წყალი დაბინძურებისგან და დავიცვათ და 

აღვადგინოთ წყალქვეშა ეკოსისტემები. 

ჩვენი ოკეანეების დასაცავად, არსებობს "მარპოლის კონვენცია", რომელიც მსოფლიოს 

ქვეყნებს შორის შეთანხმებაა, რომლის მიხედვითაც გემებს ეკრძალებათ წყლის 

დაბინძურება და ნარჩენების წყალში გადაყრა, რაც იმას ნიშნავს რომ გემები ვალდებულნი 

არიან შეინახონ თავიანთი ნარჩენები შესაბამის პუნქტში ჩაბარებამდე. 

 

არსებობს მრავალი ინიციატივა, რომელიც ხელს უწყობს წყალქვეშა ტერიტორიების 

აღდგენას. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მარჯნის რიფების დაცვა და 

რესტავრაციაა. ბევრი წყალქვეშა ბინადარისთვის ეს საკვების მოსაპოვებელი და 

თავდაცვის კარგი საშუალებაა. გარდა ამისა, სანაპიროსთან განლაგებული რიფები 

ამცირებენ წყალდიდობის რისკს. 

მკვლევარები ბევრს მუშაობენ მარჯნის რიფების აღდგენის გზების პოვნაზე. ერთ-ერთი 

გამოსავალი მათი აკვარიუმში გაზრდა და შემდეგ უკვე არსებულ რიფებთან გადატანაა. 

 

 

ელემენტარი კატეგორიის თამაშის მოედანზე, რობოტი მონაწილეობას მიიღებს გემის 

ნარჩენების მართვაში, მარჯნის აღდგენაში და ვეშაპის დაბალწყლიანი ზღვიდან გადარჩენაში 
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2. თამაშის გარემოს აღწერა

მოცემულ გრაფიკზე აღწერილია თამაშის არეალი. 

• Start & Finish Area - დაწყებისა და დასრულების არე

• Ship hatch with waste (on yellow & green ship) – გემის ლუქი ნარჩენებით (ყვითელ და მწვანე გემზე)

• Possible whale position (on green circle) – ვეშაპის შესაძლო პოზიცია (მწვანე წრეზე)

• Recycling areas – გადამუშავების ადგილები

• Fence (in front of yellow/green) – ღობე (ყვითელი/მწვანე არეების წინ)

• Ship waste – გემის ნარჩენები

• Coral start position – მარჯნის საწყისი პოზიცია

• Coral reef – მარჯნის რიფი

• Whale watching area - ვეშაპის სამეთვალყურეო არე

თუ მაგიდა სათამაშო ხალიჩაზე დიდია, ხალიჩა მოათავსეთ ისე, რომ საწყისი ადგილის 

ორი მხარე იყოს მაგიდის კიდესთან. 

თამაშის დაფისა და მაგიდის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ WRO-ს 

რეგულარული კატეგორიის ძირითადი წესების მე-6 წესი. 
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3. თამაშის ობიექტები და მათი გარემოში განლაგების წესი 

 
ნარჩენები (4x, 2 ცალი გემის ლუქში ) 

ყოველ რაუნდში მოედანზე ოთხი ნარჩენების ობიექტია: 

- მწვანე ნარჩენების ობიექტი ყოველთვის მოთავსებულია გემის ლუქში მწვანე გემზე 

- ყვითელი ნარჩენების ობიექტი ყოველთვის მოთავსებულია გემის ლუქში ყვითელ გემზე 

- ოთხი სხვა ნარჩენების ობიექტიდან ორი შემთხვევით განაწილდება თითოეულ რაუნდში, 

ისინი მოთავსებული იქნება შესაბამისი ფერის გემზე. 

 
 

 

ნარჩენების ობიექტები 

(ერთი წითელი, ერთი შავი, ერთი თეთრი, 

ერთი ლურჯი) 

 

 

გემის ლუქი 

(ერთი მწვანე და ერთი ყვითელი 

ნარჩენების ობიექტებით) 

 

 

ნარჩენების საწყისი პოზიცია 

(გემზე, კედლის მიმართ გრძივად 

შესაძლო გემები: 

წითელი, შავი, თეთრი და ლურჯი) 

 

 

 
ნარჩენების საწყისი პოზიცია გემის ლუქში 

(ყვითელ და მწვანე გემზე, ლუქის შიგნით 

- ნარჩენები ყოველთვის მოთავსებულია 

წინ) 

 
გაითვალისწინეთ, რომ გემის ლუქი ყვითელ და მწვანე გემებზე არის წინასწარ 
ფიქსირებული (იხილეთ ძირითადი წესების მე-6 თავი) 
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რიფი (4x) 

ოთხი მარჯანი ყოველთვის მოთავსებულია მოედნის პატარა ყვითელ უბნებზე, ზუსტად 

ყვითელ და ლურჯ მარკირებაზე მოდელის აგურის შემდეგ. 

 
 

 

რიფი (4) 

 

 

რიფის ობიექტის საწყისი პოზიცია 

 

ვეშაპი (1x) 

ყოველ რაუნდში სათამაშო დაფაზე მხოლოდ ერთი ვეშაპია განთავსებული, რომელიც 

შემთხვევითობის პრინციპით იდგება ერთ-ერთ მწვანე წრით შემოსაზღვრულ არეში, 

არსებული პატარა ისრის მიმართულების მიხედვით. 

 
 

 

ვეშაპი (1) 

 

 

განათავსეთ ისრის მიმართულების 

მიხედვით 
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საწყისი პოზიცია სათამაშო მოედანზე 

(მხოლოდ ერთი შესაძლო საწყისი 

პოზიცია) 
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ღობე (2x) 

ღობეები განთავსებულია მწვანე და ყვითელი ნარჩენების გადამუშავების არეების წინ. 

 
 

 

ღობე (2) 

 

 

ღობეების საწყისი პოზიცია 

 
 

შემთვევითობის პრინციპით განაწილების შეჯამება: 
სათამაშო მაგიდაზე შემდეგი ობიექტები შემთხვევითობის პრინციპით იქნებიან 

განლაგებულნი ყოველ რაუნდში: 
 

• 2 ნარჩენების ობიექტი რომლებიც არ არის მწვანე ან/და ყვითელ - გემებზე 

• ვეშაპი - ერთ-ერთ მწვანე წრეში 

 

შემთხვევითად განაწილების ერთ-ერთი მაგალითი შეგიძლიათ იხილოთ სურათზე: 

მწვანე X ვეშაპის ადგილას, წითელი X ნარჩენების მაგივრად (ამ შემთხვევაში წითელ და 

ლურჯ გემებზე) 

წითელი X ასევე გამოსახულია ყვითელ და მწვანე გემებზე რადგან მათზე ყოველთვის 

არის ნარჩენების ობიექტი. 
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სიმარტივისთვის, მისიები განმარტებულია რამდენიმე ნაწილად. გუნდს შეუძლია 

თავად აირჩიოს თუ რა თანმიმდევრობით შეასრულებს მათ რობოტი. საბოლოო 

შეფასება დაიწერება რობოტის გარბენის დასრულების შემდეგ მოედანზე არსებული 

მდგომარეობის მიხედვით. 

4. რობოტის მისიები 
 

 

4.1 გემის ნარჩენების მართვა 

რობოტმა გემზე არსებული ნარჩენები უნდა მიიტანოს სათამაშო დაფაზე არსებულ 

გადამუშავების არეში და შესაბამისად, მან უნდა შეაგროვოს ნარჩენები გემებიდან. რადგან 

ყვითელი და მწვანე გემებიდან ნარჩენების შეგროვება შედარებით უფრო რთულია, ამ 

დავალების შესრულებისთვის უფრო მეტი ქულა იწერება ვიდრე სხვა ფერის ნარჩენების 

შემთხვევაში. 
 

მთლიანი ქულები დაგეწერებათ თუ ნარჩენების ობიექტი მთლიანად არის მოთავსებული 

შესაბამისი ფერის გადამუშავების არეში (მაგალითად მწვანე ნარჩენების ობიექტი არის 

მწვანე არეში) 
 

4.2 ვეშაპის გადარჩენა 

ერთ-ერთ მარჯნის რიფზე სადაც ზღვა საკმარისად ღრმა არ არის, შეინიშნება ვეშაპი. ღია 

ოკეანეში გამოყოფილია სპეციალური არე ვეშაპების სანახავად სადაც ხალხს საშუალება 

აქვს დააკვირდნენ მათ ბუნებრივ გარემოში. რობოტის მისიაა ვეშაპი გადაიყვანოს მარჯნის 

რიფებიდან ვეშაპების სამეთვალყურეო არეში. 
 

მთლიანი ქულები დაგეწერებათ იმ შემთხვევაში, თუ ვეშაპი მთლიანად იქნება მოქცეული 

ვეშაპების სამეთვალყურეო არეში, რომელიც შემოსაზღვრულია მუქი ლურჯი ხაზით 

სათამაშო დაფის ზედა მარცხენა კუთხეში. თვითონ მუქი ლურჯი ხაზი არ ითვლება 

ვეშაპების სამეთვალყურეო არის ნაწილად. ასევე, დაუშვებელია ვეშაპის ფიგურის 

დაზიანება. 
 

4.3 მარჯნის რიფების აღდგენა 

რადგან წყალქვეშა სიცოცხლე მთლიანი ეკო-სისტემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, 

ამიტომაც გვინდა აღვადგინოთ მარჯნის რიფები. რობოტის მისიაა ახალი მარჯნის 

მიტანა უკვე არსებულ მარჯნის რიფებთან. 
 

მთლიანი ქულები დაგეწერებათ იმ შემთხვევაში, თუ მარჯნის რიფი მთლიანად იქნება 

მოთავსებული მარჯნის რიფის არეში (მართკუთხედი მარჯნის საწყის პოზიციასთან 

ახლოს) თითო მარჯნის რიფის არეში ჩაითვლება მხოლოდ ერთი მარჯანი. 
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“მთლიანად” ნიშნავს, რომ თამაშის ობიექტი ეხება შესაბამის არეს (შავი ხაზები არეში არ 

შედის). 

4.4 ბონუს ქულები 

ბონუს ქულები დაგეწერებათ თუ ღობეები არ იქნება დაზიანებული ან/და 

გადაადგილებული. ღობე ჩაითვლება გადაადგილებულად თუ ერთ-ერთი ღობის სადგამი 

მაინც აღარ ეხება მისი თავდაპირველი მდებარეობის შემომსაზღვრელ ნაცრისფერ წრეს. 
 

4.5 რობოტის პარკირება 

მისია დასრულებულად ჩაითვლება მაშინ, როცა რობოტი დაბრუნდება დაწყებისა და 

დასრულების არეში, გაჩერდება და ნაწილობრივ(ზედხედით) იქნება შესაბამისი არის 

შიგნით. 
 

5. ქულების სისტემა 

განმარტებები 

 

 

დავალებები თითო მაქს. 

გემის ნარჩენების მართვა 

წითელი/შავი/თეთრი/ლურჯი ნარჩენების ობიექტი მთლიანად 

არის შესაბამისი ფერის გადამუშავების არეში. 

10 20 

წითელი/შავი/თეთრი/ლურჯი ნარჩენების ობიექტი ეხება 

შესაბამისი ფერის გადამუშავების არეს. 

5  

ყვითელი/მწვანე ნარჩენების ობიექტი მთლიანად არის 

შესაბამისი ფერის გადამუშავების არეში და ღობე არ არის 

გადაადგილებული ან/და დაზიანებული 

16 32 

ყვითელი/მწვანე ნარჩენების ობიექტი ეხება შესაბამისი ფერის 

გადამუშავების არეს და ღობე არ არის გადაადგილებული 

ან/და დაზიანებული. 

12  

ყვითელი/მწვანე ნარჩენების ობიექტი არის ლუქის გარეთ 

(აღარ ეხება ლუქის ობიექტს) მაგრამ არ ეხება ან მთლიანად 

მოქცეულია გადამუშავების არეში. 

4  

ვეშაპის გადარჩენა 

ვეშაპი მთლიანად არის ვეშაპის სამეთვალყურეო არეში 19 19 
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ვეშაპი ნაწილობრივ არის ვეშაპის სამეთვალყურეო არეში 8  

მარჯნის რიფის აღდგენა 

მარჯანი მთლიანად არის მარჯნის რიფის არეში (მაქს. ერთი 

თითო არეში) 

6 24 

მარჯანი ეხება მარჯნის რიფის არეს (მაქს. ერთი თითო არეში) 3  

ბონუს ქულები 

ღობის სადგამები ეხებიან ნაცრისფერ წრეებს და ღობეები არ 

არის დაზიანებული. 

3 6 

რობოტის პარკირება 

რობოტი გაჩერებულია საწყის & დასრულების არეში 

(მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი არასაბონუსე 
ქულები უკვე მიღებულია) 

 15 

მაქსიმალური ქულა  116 
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ქულების დაწერის ვარიანტები: 
 
 

 

წითელი/შავი/თეთრი/ლურჯი ნარჩენების ობიექტი მთლიანად არის შესაბამისი ფერის 

გადამუშავების არეში. ➔ 10 ქულა 
 

წითელი/შავი/თეთრი/ლურჯი ნარჩენების ობიექტი ეხება შესაბამისი ფერის 

გადამუშავების არეს. ➔ 5 ქულა 

 

 

10 ქულა (მთლიანად 

არეშია) 

 

 

10 ქულა (მისაღებია 

წაქცეულ მდგომარეობაში) 

 

 

5 ქულა (მხოლოდ ეხება) 

 

 

5 ქულა წითელი 

ობიექტისთვის (მხოლოდ 

ეხება), 2 ქულა შავი 

ობიექტისთვის (არასწორ 

არეშია) 

 

 

5 ქულა (ამ შემთხვევაში 

ითვლება, რომ ობიექტი 

ეხება შესაბამის (სწორი) 

ფერის არეს) 

 

 

ყვითელი/მწვანე ნარჩენების ობიექტი მთლიანად არის შესაბამისი ფერის 

გადამუშავების არეში და ღობე არ არის გადაადგილებული ან/და დაზიანებული ➔ 16 

ქულა 
 

ყვითელი/მწვანე ნარჩენების ობიექტი ეხება შესაბამისი ფერის გადამუშავების არეს და 

ღობე არ არის გადაადგილებული ან/და დაზიანებული. ➔ 12 ქულა 



WRO 2023 – რობომისია – ელემენტარი 

მსოფლიოს რობოტების ოლიმპიადა და WRO-ს ლოგო წარმოადგენს შპს. მსოფლიოს რობოტების ოლიმპიადის 

ასოციაციის საკუთრებას 

© 2021 შპს. მსოფლიოს რობოტების ოლიმპიადის ასოციაცია 13 

 

 

 

 

 

16 ქულა (მთლიანად 

არეშია) 

 

 

16 ქულა (მისაღებია 

წაქცეულ მდგომარეობაში) 

 

 

12 ქულა (არ არის 

მთლიანად არეში) 

 

 

12 ქულა 

(მხოლოდ ეხება არეს) 

 

 

16 ქულა (ორივე ღობის 

სადგამი ეხება ნაცრისფერ 

წრეს) 

 

 

0 ქულა 

(ღობე გადაადგილებულია 

ძალიან შორს) 

 

ყვითელი/მწვანე ნარჩენების ობიექტი არის ლუქის გარეთ (აღარ ეხება ლუქის ობიექტს) 

მაგრამ არ ეხება ან მთლიანად მოქცეულია გადამუშავების არეში. ➔ 4 ქულა 

 

 
 

ნარჩენის ობიექტი ისევ 

ეხება ლუქს, 0 ქულა. 

 

 
 

ნარჩენის ობიექტი ლქის 

გარეთაა, 4 ქულა. 

 

 

ვეშაპი მთლიანად არის ვეშაპის სამეთვალყურეო არეში. ➔ 19 ქულა 

ვეშაპი ნაწილობრივ არის ვეშაპის სამეთვალყურეო არეში. ➔ 8 ქულა. 
 

შენიშვნა: ვეშაპების სამეთვალყურეო არე შემოსაზღვრულია მუქი ლურჯი ხაზით 

სათამაშო დაფის ზედა მარცხენა კუთხეში. თვითონ მუქი ლურჯი ხაზი არ ითვლება 

ვეშაპების სამეთვალყურეო არის ნაწილად. 
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8 ქულა (ნაწილობრივ 

არეშია) 

 

 

19 ქულა (მთლიანად 

არეშია) 

 

 

0 ქულა (ვეშაპი 

დაზიანებულია) 

   

 

მარჯანი მთლიანად არის მარჯნის რიფის არეში (მაქს. ერთი თითო არეში) ➔ 6 ქულა. 

მარჯანი ეხება მარჯნის რიფის არეს (მაქს. ერთი თითო არეში)➔ 3 ქულა 

 

 

3 ქულა (ეხება არეს) 

 

 

3 ქულა (სრულად არ არის 

არეში) 

 

 

6 ქულა (სრულად არეშია) 

 

 

6 ქულა (სრულად არეშია) 

 

 

6 ქულა (ქულა იწერება 

მხოლოდ ერთი 

რიფისთვის) 
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ღობის სადგამები ეხებიან ნაცრისფერ წრეებს და ღობეები არ არის დაზიანებული.. ➔ 3 

ქულა. 
 

შენიშნვნა: ღობე ჩაითვლება გადაადგილებულად თუ ერთ-ერთი ღობის სადგამი მაინც 

აღარ ეხება მისი თავდაპირველი მდებარეობის შემომსაზღვრელ ნაცრისფერ წრეს.. 

 

 

3 ქულა, მისაღებია. 

 

 

0 ქულა, არ არის მისაღები. 

 

 

0 ქულა, არ არის მისაღები. 

 

 

0 ქულა, დაზიანებულია. 

  

 

რობოტი გაჩერებულია საწყის & დასრულების არეში (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

შესაბამისი არასაბონუსე ქულები უკვე მიღებულია) ➔ 15 ქულა 

შენიშვნა: ლურჯი ხაზი არ ითვლება არეში, რობოტი უნდა მოთავსდეს თეთრი არეს შიგნით. 
კაბელების სრულად თეთრ არეში მოქცევა არ არის აუცილებელი. 

 

 

რობოტი არ არის 

მოთავსებული არეში 

0 ქულა. 

 

 

რობოტი ნაწილობრივ 

მოქცეულია არეში 

15 ქულა 

 

 

რობოტი მთლიანად 

მოთავსებულია არეში 

15 ქულა 
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ქულების ფურცელი 

გუნდის სახელი:    

 

 
რაუნდი:   

 

დავალებები თითო მაქს. # ჯამი 

გემის ნარჩენების მართვა   

წითელი/შავი/თეთრი/ლურჯი ნარჩენების 

ობიექტი მთლიანად არის შესაბამისი ფერის 

გადამუშავების არეში. 

10 20   

წითელი/შავი/თეთრი/ლურჯი ნარჩენების 

ობიექტი ეხება შესაბამისი ფერის 

გადამუშავების არეს. 

5    

ყვითელი/მწვანე ნარჩენების ობიექტი 

მთლიანად არის შესაბამისი ფერის 

გადამუშავების არეში და ღობე არ არის 

გადაადგილებული ან/და დაზიანებული 

16 32   

ყვითელი/მწვანე ნარჩენების ობიექტი ეხება 

შესაბამისი ფერის გადამუშავების არეს და 

ღობე არ არის გადაადგილებული ან/და 

დაზიანებული. 

12    

ყვითელი/მწვანე ნარჩენების ობიექტი არის 

ლუქის გარეთ (აღარ ეხება ლუქის ობიექტს) 

მაგრამ არ ეხება ან მთლიანად მოქცეულია 

გადამუშავების არეში. 

4    

ნებისმიერი ნარჩენების ობიექტი ეხება ან 

მთლიანად არის მოქცეული არასწორი ფერის 

გადამუშავების არეში. 

2    

ვეშაპის გადარჩენა   

ვეშაპი მთლიანად არის ვეშაპის 

სამეთვალყურეო არეში 

19 19   

ვეშაპი ნაწილობრივ არის ვეშაპის 

სამეთვალყურეო არეში 

8    

მარჯნის რიფის აღდგენა   

მარჯანი მთლიანად არის მარჯნის რიფის 

არეში (მაქს. ერთი თითო არეში) 

6 24   

მარჯანი ეხება მარჯნის რიფის არეს (მაქს. 3    
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ერთი თითო არეში)     

ბონუს ქულები   

ღობის სადგამები ეხებიან ნაცრისფერ 

წრეებს და ღობეები არ არის დაზიანებული. 

3 6   

რობოტის პარკირება   

რობოტი გაჩერებულია საწყის & 

დასრულების არეში (მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ შესაბამისი არასაბონუსე 
ქულები უკვე მიღებულია) 

 15   

მაქსიმალური ქულა  116   

სიურპრიზის წესი  

ამ რაუნდის ჯამური ქულა  

დახარჯული დრო (წამებში)  

 
 
 
 

6. ადგილობრივი, რეგიონული და საერთაშორისო 

ღონისძიებები 

 

WRO შეჯიბრები ტარდება მსოფლიოს 90 სხვადასხვა ქვეყანაში და ჩვენ ვიცით, რომ 

თითოეულ ქვეყანაში გუნდები განსხვავებულ კომპლექსურობას ელიან. ამ დოკუმენტში 

აღწერილი გამოწვევები გამოყენებული იქნება WRO-ს საერთაშორისო ღონისძიებებზე. 
 

WRO აცნობიერებს, რომ შეჯიბრში მონაწილეობა საინტერესო გამოცდილება უნდა იყოს 

მისი თითოეული მონაწილისთვის და რომ ნაკლებად გამოცდილი წევრებით 

დაკომპლექტებულმა გუნდებმაც უნდა შეძლონ ქულების დაგროვება და წარმატების 

მიღწევა. ეს დაეხმარება მონაწილეებს გახდნენ უფრო თავდაჯერებულები და ირწმუნონ 

თავიანთი შესაძლებლობების, რაც ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს მათ 

სამომავლო გადაწყვეტილებებზე. 

 

ჩვენ გამიზნულად გვაქვს მარტივი და რთული დავალებები, რათა გუნდებს შეეძლოთ 

გამოწვევების ნაწილობრივ შესრულება მაინც და ჰქონდეთ საშუალება გააუმჯობესონ 

თავიანთი ნამუშევარი. 

 

თითოეულ ქვეყანაში, ჩვენმა რეგიონალურმა ორგანიზატორებმა შეიძლება გადაწყვიტონ 

დავალების გამარტივება ლოკალური, რეგიონალური ან/და ეროვნული 

ღონისძიებებისთვის. ორგანიზატორებს შეუძლიათ დავალებაში შეიტანონ ცვლილებები, 
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იდეები დავალების გამარტივებისთვის: 
 

• ვეშაპის პოზიცია იყოს ფიქსირებული (ინფორმაციის მიწოდება უნდა მოხდეს 

წინასწარ ან შეჯიბრის დღეს, ღონისძიების დაწყებამდე) 

• სათამაშო მაგიდაზე ნარჩენების ობიექტებს ჰქონდეთ ორი ფიქსირებული ფერი 

(ინფორმაციის მიწოდება უნდა მოხდეს წინასწარ ან შეჯიბრის დღეს, 

ღონისძიების დაწყებამდე) 

• გააუქმეთ ერთი ან ორივე ღობე (ამ შემთხვევაში შესაბამისად გადააკეთეთ ბონუს 

ქულები) 

მათ ქვეყანაში არსებული სიტუაციის შესაბამისად. ქვემოთ გთავაზობთ რამდენიმე 

ვარიანტს, რაც დაგეხმარებათ დავალების გამარტივებაში. 
 

 


