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ზოგადი მითითებანი MS Excel-ში 

Excel პროგრამის გაშვება ხდება: Start  Programs  Microsoft Office  

 Microsoft Office Excel (კლასიკური სასტარტო მენიუს 

შემთხვევაში) ან Start  All Programs  Microsoft Office   

Microsoft Office Excel (Windows XP სასტარტო მენიუს შემთხვევაში) 

ბრძანებით ან სამუშაო მაგიდაზე მოთავსებულ Excel-ის ნიშნაკზე 

მაუსით ორჯერ დაწკაპუნებით. 

გამოძახება შეიძლება აგრეთვე განხორციელდეს ადრე უკვე 

შექმნილი და შენახული Excel-ის საბუთის ხელახალი გახსნის 

საშუალებით ან Start  Documents (კლასიკური სასტარტო მენიუს 

შემთხვევაში) ან Start  My Recent Documents (Windows XP 

სასტარტო მენიუს შემთხვევაში) ბრძანებით და საბუთის სახელზე 

მაუსის დაწკაპუნებით. ამ დროს გაიშვება Excel პროგრამა და მასში 

ჩაიტვირთება შერჩეული საბუთი. 

Excel-ში მუშაობისას ჯერ ხდება უჯრედების მონიშვნა, ხოლო 

შემდეგ ოპერაციის შესრულება. ერთი უჯრედის მონიშვნა მისი 

ჩარჩოთი გამოყოფის ტოლფასია. უჯრედის მოსანიშნად მასზე 

დააწკაპუნეთ მაუსით.  

უჯრედთა დიაპაზონის ანუ უჯრედთა გარკვეული ჯგუფის 

მოსანიშნად დააყენეთ მაუსის მაჩვენებელი დიაპაზონის ერთ-

ერთი კუთხის უჯრედზე და მაუსის მარცხენა კლავიშზე თითის 

აუღებლად გადაიტანეთ მისი მაჩვენებელი დიაგონალურად 

მოპირდაპირე კუთხის უჯრედზე. ან გააქტიურეთ დიაპაზონის 

ერთ-ერთი კუთხის უჯრედი, დააჭირეთ ხელი <Shift> კლავიშს და 

შემდეგ მაუსის მაჩვენებელი დააწკაპუნეთ დიაგონალურად 

მოპირდაპირე კუთხის უჯრედზე ან გააქტიურეთ დიაპაზონის 

ერთ-ერთი კუთხის უჯრედი, დააჭირეთ ხელი <Shift> კლავიშს და 

შემდეგ თითის აუღებლად კურსორის გადაადგილების 

კლავიშებით მონიშნეთ საჭირო დიაპაზონი. 
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რამოდენიმე დიაპაზონის ერთდროულად მოსანიშნად ჯერ 

მონიშნეთ ერთ-ერთი დიაპაზონი, ხელი დააჭირეთ <Ctrl> 

კლავიშს და შემდეგ თითის აუღებლად რიგრიგობით მონიშნეთ 

საჭირო დიაპაზონები. 

მთელი სვეტის ან სტრიქონის მოსანიშნად საკმარისია მაუსის 

დაწკაპუნება სვეტის დასახელებაზე ან სტრიქონის ნომერზე. 

მთელი ცხრილის მოსანიშნად საჭიროა მაუსის დაწკაპუნება 

სვეტებისა და სტრიქონების დასახელებათა ზოლების 

გადაკვეთაზე მარცხენა ზედა კუთხეში მოთავსებულ ცარიელ 

ღილაკზე ან კლავიშთა <Ctrl>+<A> კომბინაციის გამოყენება. 

ფორმულის ჩაწერა იწყება “ = “ სიმბოლოთი. ფორმულების 

ჩასაწერად გამოიყენება რიცხვები, უჯრედთა მისამართები, 

უჯრედთა დიაპაზონები, მათემატიკური ოპერაციის ნიშნები, 

ფრჩხილები და ფუნქციათა დასახელებები. არითმეტიკული 

ოპერაციებია: + – შეკრება; - – გამოკლება; * – გამრავლება; / – 

გაყოფა; ^ – ახარისხება; % – პროცენტად გარდაქმნა. <, >, <>, <=, >=, 

= – შედარების ოპერაციებია. “ & “ ტექსტური ოპერაციის 

აღმნიშვნელი სიმბოლოა. იგი აერთიანებს ოპერანდების 

სიმბოლოთა მიმდევრობას ერთ მიმდევრობად. ოპერაციათა 

შესრულების პრიორიტეტი შემდეგია: %, ^, * და /, + და -, & და 

ბოლოს შედარების ოპერაციები. პირველ რიგში სრულდება 

მრგვალ ფრჩხილებში მოთავსებული გამოსახულებები; ერთნაირი 

პრიორიტეტის მქონე ოპერაციები სრულდება მიმდევრობით – 

მარცხნიდან მარჯვნივ. 

თუ მეზობელ უჯრედებში უნდა მივიღოთ ერთი და იგივე 

ფორმულით გამოთვლის შედეგი, ვიყენებთ ფორმულათა 

ავტომატური გავრცელების ოპერაციას. ამისათვის, ფორმულა 

ჩავწეროთ პირველი უჯრედისათვის და დავაფიქსიროთ შედეგი; 

გამოვყოთ ეს უჯრედი, მივიყვანოთ მაუსის მაჩვენებელი მის 

მარჯვენა ქვედა კუთხეში მოთავსებულ შავ მარკერზე, ისე რომ 

იგი შავი ფერის ჯვრად გადაიქცეს; მაუსი, მარცხენა კლავიშზე 

ხელის აუღებლად, გადავატაროთ შესავსებ უჯრედებზე. 
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ოპერანდთა მისამართების ცვლილება განხორციელდება 

ავტომატურად და უჯრედები შეივსება მოცემული ფორმულით 

გამოთვლის შედეგებით. 

ფორმულებსა და ფუნქციებთან მუშაობის ზოგადი წესები:  

1. ფორმულის წერა იწყება ტოლობის ნიშნით;  

2. ფორმულა შეიძლება შეიცავდეს ერთ ან რამოდენიმე ფუნქციას;  

3. ფუნქციის დასახელების შემდეგ მრგვალ ფრჩხილებში იწერება 

მისი არგუმენტების სია, რომლებიც ერთმანეთისაგან მძიმით ან 

წერტილ-მძიმით გამოიყოფა;  

4. თუ ფუნქცია არგუმენტებს არ შეიცავს, მრგვალი ფრჩხილები 

მაინც საჭიროა;  

5. ფუნქციას არ შეიძლება ჰქონდეს 30-ზე მეტი არგუმენტი;  

6. არგუმენტად ჩაწერილი დიაპაზონი ითვლება ერთ 

არგუმენტად;  

7. ფორმულის სიგრძე არ უნდა აჭარბებდეს 1024 სიმბოლოს. 

შენიშვნა: იმისათვის, რომ ფორმულაში შეიტანოთ უჯრედის 

აბსოლუტური მისამართი, ამისათვის საჭიროა: 

_ მონიშნოთ უჯრედი, რომელშიც უნდა მოთავსდეს ფორმულით 

გამოთვლის შედეგი და აკრიბეთ “ = “ სიმბოლო; 

_ დააწკაპუნეთ მაუსი უჯრედზე, რომლის აბსოლუტური 

მისამართის ჩაწერაც გსურთ აღნიშნულ ფორმულაში; 

_ დააჭირეთ ხელი <F4> კლავიშს, უჯრედის მისამართის 

სტრიქონისა და სვეტის დასახელებათა წინ გაჩნდება დოლარის 

ნიშანი. ნიშანი “ $ “ შეიძლება შეიტანოთ ხელითაც; 

_ <F4> კლავიშზე ხელის განმეორებითი დაჭერა გამოიწვევს 

მისამართების ტიპების რიგრიგობით შეცვლას. მაგალითად, 

<F4> კლავიშზე ხელის განმეორებითი დაჭერის შემდეგ მიიღება 

$A$1, A$1, $A1, A1 ტიპის მისამართები. 
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ფინანსურ ფუნქციებში გამოიყენება შემდეგი აღნიშვნები: 

_ Rate – პროცენტი – საპროცენტო განაკვეთი n-პერიოდში. მაგა-

ლითად, თუ აიღეთ საავტომობილო სესხი ყოველწლიური 10% 

საპროცენტო განაკვეთით და აკეთებთ ყოველთვიურ შენატანს, 

თქვენი საპროცენტო განაკვეთი თვეში იქნება – 10/12 ან 0,83.  

_ term – ვადა, რომლის ამოწურვის შემდეგ უნდა დაიფაროს 

კრედიტი (წელი ან თვე); 

_ Nper –  გადახდის პერიოდის საერთო რაოდენობა წლების 

მიხედვით. მაგალითად, თუ იღებთ საავტომობილო ოთხ წლიან 

სესხს და აკეთებთ ყოველთვიურ გადახდებს თქვენი სესხს აქვს 

4*12 (ანუ 48) პერიოდი.  

_ Pv (Present value) – კრედიტით გამოტანილი სესხის ოდენობა; 

თუ PV-ს მნიშვნელობა გამოტოვებულია უნდა შევიტანოთ Pmt 

Pარგუმენტი. 

_ Fv (Future value) – თანხა, რომელიც დაგროვდება ბანკში შეტა-

ნილ ანაბარზე ვადის ამოწურვის ბოლოსთვის; თუ ის გამოტო-

ვებულია ეს ნიშნავს, რომ ის 0-ის ტოლია. თუ FV-ს მნიშვნე-

ლობა გამოტოვებულია უნდა შევიტანოთ Pmt არგუმენტი. 

_ Pmt – მოცემულ ვადაში გადასახდელი თანხის ოდენობა. 

გადახდის შესრულება ყოველი საგადახდო პერიოდისთვის და 

არ იცვლება სესხის არსებობის განმავლობაში. ძირითადად, Pmt 

Pშეიცავს ძირითად თანხას და პროცენტს, მაგრამ არ შეიცავს 

სხვა რაიმე სახის გადასახადს ან ბეგარას. მაგალითად, 

ყოველთვიური გადასახადები 10 000 $-ზე ოთხწლიანი 

საავტო¬მობილო სესხის პირობებში 12% საპროცენტო 

განაკვეთით არის – 263.33 $. ე. ი. ფორმულაში 263.33 $ 

შევიტანთ როგორც Pmt-ს. თუ Pmt გამოტოვებულია უნდა 

ჩაისვას PV ან FV არგუმენტი. 

_ balance-period – ვადაში გადაუხდელი თანხის ოდენობა. 

_ Type – არის რიცხვი, 0 (ნული) ან 1 და მიუთითებს გადახდის 

(შენატანის) ვალდებულებაზე (როდის უნდა მოხდეს გადახდა). 
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0 ან მისი გამოტოვების შემთხვევაში გადახდა მოხდება 

პერიოდის ბოლოს, 1 – პერიოდის დასაწყისში. 

შეტყობინებები შეცდომათა შესახებ. ფორმულის არასწორად 

ჩაწერის შემთხვევაში Excel-ი გვაძლევს შემდეგი ტიპის 

შეტყობინებებს: 

 #### – ფორმულის მიერ მიღებული გამოთვლის შედეგი არ 

ეტევა უჯრედში. საჭიროა ამ უჯრედის შესაბამისი სვეტის 

სიგანის გაფართოება; 

 #DIV/0! – ფორმულის რეალიზაციის პროცესში გვხვდება 

ნულზე გაყოფა; 

 #NAME? – ფორმულაში გამოყენებული სახელი არ არის 

დავთრის სახელების სიაში ან ტექსტური ცვლადი არ არის 

ჩასმული ბრჭყალებში; 

 #VALUE! – მათემატიკური ფორმულა მიმართავს ტექსტურ 

ცვლადს; 

 #REF! – ფორმულა მიმართავს უჯრედთა არარსებულ 

დიაპაზონს; 

 #N/A – მითითებულ უჯრედში არ არის გამოთვლისათვის 

საჭირო მონაცემები; 

 #NUM! – არგუმენტი არ ეკუთვნის ფუნქციის განსაზღვრის არეს; 

 #NULL! – ფორმულაში მითითებულია ისეთ არეთა თანაკვეთა, 

რომელთაც საერთო წერტილი არ აქვთ. 

შენიშვნა: ქართული ტექსტის ასაკრებად გამოიყენეთ შრიფტი 

AcadNusx (ცად უსხ), ხოლო ინგლისური ტექსტისათვის - Time New 

Roman, ან შრიფტი Sylfaen და ქართული ტექსტის ასაკრებად 

ამოცანათა პანელზე ენის გადამრთველი გადართეთ KA - Georgian-

ზე, ხოლო ინგლისური ტექსტისათვის – EN - English-ზე.  
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დავალება #1 

ცხრილის G სვეტში შეიტანეთ ფორმულები; შეიტანეთ B, C, D, E, F 

სვეტების შესაბამის უჯრედებში ცვლადების მნიშვნელობები; 

აღნიშნული ფორმულების მონაცემთა  ცვლადების 

მნიშვნელობებით გამოთვალეთ შედეგები, როგორც ეს G2 

უჯრედშია ნაჩვენები. 

 
 

მიღებული დავთარი შეინახეთ თქვენ საქაღალდეში (ფოლდერი).  
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დავალება #2 

ცხრილში მოცემულია ინფორმაცია სხვადასხვა 

ნივთიერებებისაგან დამზადებული ნივთების მასისა და 

მოცულობის შესახებ. მოამზადეთ ფურცელი თითოეული 

ნივთიერების სიმკვრივის (კგ/კუბ. დმ) გამოსათვლელად 

(სიზუსტით 2 ციფრი მძიმის შემდეგ). 

 

ცხრილში მოცემულია ინფორმაცია ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის 

ფართობისა და მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ. მოამზადეთ 

ფურცელი თითოეული ქვეყნის მოსახლეობის სიმჭიდროვის 

(ათასი კაცი/ათასი კვ კმ) გამოსათვლელად (სიზუსტით 3 ციფრი 

მძიმის შემდეგ).  

 



10 

 

 

მიღებული დავთარი შეინახეთ თქვენ საქაღალდეში (ფოლდერი).  
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დავალება #3 

ააგეთ ცხრილი და შეიტანეთ მონაცემები, ქვემოთ მოყვანილი ნიმუშის 

მიხედვით. შეიტანეთ ფორმულები და გამოთვალეთ ფირმის 

თანამშრომელთა ხელფასი. ცხრილის შესავსებად გამოიყენეთ 

შემდეგი ალგორითმი: 

ა) პრემია = ROUND (ხელფასი * 45%; 2) 

ბ) ჯამი = ხელფასი + პრემია 

გ) დანარიცხები საშემოსავლო = ჯამი * 20% 

დ) დანარიცხები პროფესიული კავშირები = ჯამი * 1% 

ე) ხელზე = ჯამი - (დანარიცხები საშემოსავლო + დანარიცხები 

პროფესიული კავშირები) 

ვ) იპოვეთ სვეტების ჯამი უჯრედებში C15, D15, E15, F15, G15, H15 

ფუნქცია =SUM(C5:C14)-ის გამოყენებით და შემდეგ ეს ფუნქცია 

გაავრცელეთ მარჯვნივ. 
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დავალება #4 

ააგეთ ცხრილი და შეიტანეთ მონაცემები, ქვემოთ მოყვანილი ნიმუშის 

მიხედვით. შეიტანეთ ფორმულები და გამოთვალეთ:  

ა) მთლიანი ღირებულება = რაოდენობა * ღირებულება 

ბ) მთლიან ღირებულებას + დღგ 18% = მთლიანი ღირებულება + 

მთლიანი ღირებულება * 18% 

გ) ღირებულება ლარებში =  (მთლიან ღირებულებას + დღგ 18%) * აშშ 

დოლარის კურსი (უჯრედი F13). ფორმულაში გამოიყენეთ F13 

უჯრედის აბსოლუტური მისამართი ($F$13).  

 

 

მიღებული დავთარი შეინახეთ თქვენ საქაღალდეში (ფოლდერი).  
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დავალება #5 

ააგეთ ცხრილი და შეიტანეთ მონაცემები, ქვემოთ მოყვანილი ნიმუშის 

მიხედვით. ცარიელ უჯრედებში მონაცემთა გამოსათვლელად 

გამოიყენეთ შემდეგი ალგორითმი: 

ა) გასაყიდი ფასი = ROUND ((შესყიდვის ფასი + შესყიდვის 

ფასი * 35%); 1) 

ბ) მოგება ერთეულზე = გასაყიდი ფასი - შესყიდვის ფასი 

გ) სულ მოგება = მოგება ერთეულზე * გაყიდული პროდუქციის 

რაოდენობა 

დ) დღგ (18%) = სულ მოგება * 18% 

ე) წმინდა მოგება = სულ მოგება - დღგ (18%) 

ვ) იპოვეთ სვეტების ჯამი უჯრედებში G15, H15, I15 ფუნქცია 

=SUM(G5:G14)-ის გამოყენებით და შემდეგ ეს ფუნქცია 

გაავრცელეთ მარჯვნივ. 

ზ) მოგების წილი პროცენტებში = წმინდა მოგება / წმინდა მოგების 

ჯამი (უჯრედი I15). მონიშნეთ შედეგები და დააწკაპუნეთ % 

ღილაკზე. ფორმულაში გამოიყენეთ I15 უჯრედის აბსოლუტური 

მისამართი ($I$15). 

თ) მიღებული წმინდა მოგების მონაცემების მიხედვით ააგეთ 

წრიული დიაგრამა.  
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მიღებული დავთარი შეინახეთ თქვენ საქაღალდეში (ფოლდერი).  
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დავალება #6 

1. ააგეთ ცხრილი და შეიტანეთ მონაცემები დავთრის პირველ 

ფურცელზე (Sheet1), ქვემოთ მოყვანილი ნიმუშის მიხედვით. 

სვეტში ”ლოგიკური მნიშვნელობა” შეიტანეთ ლოგიკური 

ფუნქციები TRUE ან FALSE (თუ მოცემული შედარება 

ჭეშმარიტია, მაშინ ჩაწერეთ TRUE, თუ არა FALSE). 

 

2. გავაგრძელოთ ჩაწერა Sheet1ფურცელზე და B9-დან B14-მდე 

უჯრედებში ჩავწეროთ ქვემოთ მოცემული ფორმულები: 

=AND(3+3=6, 4+3=7) 

=AND(3+3=6, 3<1, 4.8>=4.1) 

=AND(4+8=12, 3>1, 5<=7) 

=AND(2+3=6, 5+2=7) 

=OR(1+2=4, 3+2=7) 

=OR(2+3=5, 2+2=7) 

3. გახსენით Sheet2 ფურცელი და შეიტანეთ მონაცემები ქვემოთ 

მოყვანილი ნიმუშის მიხედვით. გამოიყენეთ ფუნქცია ROMAN 

და მოახდინეთ არაბული რიცხვების რომაული ტიპის რიცხვებად 

გარდაქმნა: 
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4. გახსენით Sheet3 ფურცელი და შეიტანეთ მონაცემები ქვემოთ 

მოყვანილი ნიმუშის მიხედვით.  

- B სვეტში გამოიყენეთ ფუნქცია ROUND და მოახდინეთ 

რიცხვების დამრგვალება მეასედი სიზუსტით; 

- C სვეტში გამოიყენეთ ფუნქცია ROUNDUP და მოახდინეთ 

რიცხვების დამრგვალება მეასედი სიზუსტით; 

- D სვეტში გამოიყენეთ ფუნქცია ROUNDDOWN და მოახდინეთ 

რიცხვების დამრგვალება მეასედი სიზუსტით; 

- E სვეტში გამოიყენეთ ფუნქცია ODD და მოახდინეთ 

რიცხვების დამრგვალება უახლოეს კენტ ციფრამდე; 

- F სვეტში გამოიყენეთ ფუნქცია EVEN და მოახდინეთ 

რიცხვების დამრგვალება უახლოეს ლუწ ციფრამდე. 
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5. ჩაამატეთ ახალი სამუშაო ფურცელი დავთარს. შეიტანეთ და 

გამოთვალეთ ტემპერატურები (ცელსიუსი და ფარენგეიტი) 

შემდეგი ფორმულების მიხედვით:  

                
იპოვნეთ ტემპერატურათა საშუალო არითმეტიკული, მაქსიმალური 

და მინიმალური მნიშვნელობები (შესაბამისი ფუნქციებია: AVERAGE, 

MAX, MIN) 

 

 
 

მიღებული დავთარი შეინახეთ თქვენ საქაღალდეში (ფოლდერი).  
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დავალება #7 

1. ააგეთ ცხრილი და შეიტანეთ მონაცემები დავთრის პირველ 

ფურცელზე (Sheet1), ქვემოთ მოყვანილი ნიმუშის მიხედვით. C 

სვეტში შეიტანეთ A და B სვეტებში მდგომი რიცხვების 

შედარების შედეგები. შედარებისათვის გამოიყენეთ IF ფუნქცია, 

რომლის სინტაქსი შემდეგია: 

IF (პირობა; მნიშვნელობა 1; მნიშვნელობა 2) 

თუ A სვეტში მდგომი რიცხვი მეტია B სვეტში მდგომ რიცხვზე, 

მაშინ C სვეტში ჩაწერეთ სიტყვა ”მეტია”, ხოლო სხვა შემთხვევაში 

”ნაკლებია”. 

 

2. გახსენით Sheet2 ფურცელი და შეიტანეთ მონაცემები ქვემოთ 

მოყვანილი ნიმუშის მიხედვით. ყოველთვიური ხელფასის 

შესაფასებლად გამოიყენეთ IF ფუნქცია. თუ ხელფასი მეტია ან 

ტოლი 350 ლარზე, მაშინ გრაფაში ”შემოსავალი” ჩაწერეთ 

სიტყვები ”საშუალოზე მაღალი”, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

”საშუალოზე დაბალი”. 
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3. მოახდინეთ ზემოთ მოცემული ცხრილის კოპირება Sheet3 

ფურცელზე და IF ფუნქციის გამოყენებით შემოსავალი დაყავით 

სამ კატეგორიად: 

 ხელფასი ნაკლებია 300 - დაბალი შემოსავალი; 

 ხელფასი 300-დან 450-მდე - საშუალო შემოსავალი; 

 ხელფასი მეტია 450-ზე - მაღალი შემოსავალი. 

4. ჩაამატეთ დავთარში Sheet4 ფურცელი და A სვეტში შეიტანეთ 

ნომრები (1, 2 და ა. შ.). B სვეტში ჩავწეროთ A სვეტში შეტანილი 

ნომრების შესაბამისი რომაული რიცხვები ROMAN ფუნქციის 

გამოყენებით. C სვეტში ჩაწერეთ რიცხვები და ტექსტი ქვემოთ 

მოყვანილი ნიმუშის მიხედვით. გამოიყენეთ IF და IS ფუნქციები 

და მომდევნო სვეტში ჩაწერეთ: ”OK”  - თუ C სვეტში დგას 

რიცხვი; ”ტექსტი” - თუ C სვეტში დგას ტექსტი; ”ჩაწერეთ 

რიცხვი” - თუ C სვეტი ცარიელია. 

გამოიყენეთ მხოლოდ ორი IF და IS ფუნქცია. IS ფუნქციებია: 

 ISBLANK (ცვლადი) 

 ISNUMBER (ცვლადი) 

 ISTEXT (ცვლადი) 
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5. მოცემულია კვადრატული განტოლება. განსაზღვრეთ, აქვს თუ 

არა მას ნამდვილი ფესვები; თუ განტოლებას აქვს ნამდვილი 

ფესვები, მაშინ იპოვეთ ისინი. ამოხსნა გააფორმეთ შემდეგი 

სახით: 

 

B5 უჯრედში ჩაწერეთ პასუხი ”დიახ” ან ”არა”, ხოლო C5, C6, D5 და D6 

უჯრედებში შედეგები გამოიტანეთ მხოლოდ მასინ, როდესაც 

განტოლებას აქვს ნამდვილი ფესვები. 

მიღებული დავთარი შეინახეთ თქვენ საქაღალდეში (ფოლდერი).  
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დავალება #8 

1. ააგეთ ცხრილი და შეიტანეთ მონაცემები დავთრის პირველ 

ფურცელზე (Sheet1), ქვემოთ მოყვანილი ნიმუშის მიხედვით და 

ამ მაგალითში ვაჩვენოთ COUNTIF (დიაპაზონი, კრიტერიუმი) 

ფუნქციის გამოყენება. 
 

 
 

2. ქვემოთ მოყვანილი ცხრილები რიგ-რიგობით ააგეთ მეორე 

(Sheet2), მესამე (Sheet3) და მეოთხე (Sheet4) ფურცლებზე. 

მონაცემთა გამოსათვლელად გამოიყენეთ შემდეგი ალგორითმი: 

 ა) მესამე ფურცელზე ჩატვირთული კონტეინერების რაოდენობის 

გამოსათვლელად გამოიყენეთ ფუნქცია COUNTIF; 

ბ) ამ ფუნქციის სინტაქსია COUNTIF (დიაპაზონი, კრიტერიუმი); 

გ) მაგალითად, Sheet3 ფურცლის B2 უჯრედში ჩაწერილ ფორმულაში 

უნდა მივუთითოთ მისამართი Sheet2!B2:B21, მაგრამ ფორმულის 

გავრცელების გამო ეს უნდა იყოს აბსოლუტური მისამართი, 

რისთვისაც სვეტისა და სტრიქონის ნომრებს უნდა დავუმატოთ 

სიმბოლო ”$” (მისამართს ექნება სახე Sheet2!$B2:$B21), რისთვისაც 

უნდა გამოვიყენოთ კლავიში <F4>; 

დ) კრიტერიუმში უნდა მივუთითოთ ბოსტნეულის დასახელება; 
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ე) კონტეინერების საერთო ღირებულების გამოსათვლელად 

გამოიყენეთ ფუნქცია SUMIF; 

ვ) ამ ფუნქციის სინტაქსია SUMIF (დიაპაზონი, კრიტერიუმი, 

შესაკრები დიაპაზონი); პირველი ორი არგუმენტი ემთხვევა COUNTIF 

ფუნქციის არგუმენტებს, ხოლო მესამე ამ მაგალითში არის 

Sheet2!C2:C21-ის აბსოლუტური მისამართი; 
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ზ) ანალოგიურად შევასრულოთ მოქმედებანი მეოთხე 

ფურცლისათვის. 

 

 

მიღებული დავთარი შეინახეთ თქვენ საქაღალდეში (ფოლდერი).  
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დავალება #9 

ააგეთ ცხრილი და შეიტანეთ მონაცემები დავთრის პირველ 

ფურცელზე (Sheet1), ქვემოთ მოყვანილი ნიმუშის მიხედვით. A 

სვეტში შეიტანეთ თვეების დასახელება და მიეცით მათ 

ვერტიკალური განლაგება. B სვეტში შეიტანეთ ოფისში საქმიანობის 

დასახელება, ხოლო C სვეტში შესაბამისი ხარჯები.  C8, C15, C22, C29, 

C36, C43 უჯრედებში შეაჯამეთ ყოველთვიური ხარჯები.  

ყოველი თვის მონაცემების გასწვრივ ააგეთ დიაგრამები საქმიანობისა 

და ხარჯების მიხედვით ქვემოთ მოყვანილი ნიმუშის მსგავსად, 

(მაგალითად, იანვრის თვის დიაგრამის ასაგებად უნდა მონიშნოთ 

B3:C7 დიაპაზონი). მიღებულ დიაგრამებში შეცვალეთ დიაგრამების 

შეფერილობები ნიმუშის მიხედვით. 
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შემდეგი ცხრილი ააგეთ მეორე ფურცელზე (Sheet2) და შეიტანეთ 

მონაცემები დავთრის პირველი ფურცლიდან ფორმულის 

საშუალებით, ქვემოთ მოყვანილი ნიმუშის მიხედვით. B6 და B10 

უჯრედებში შეაჯამეთ კომპანიის საერთო ხარჯი პირველი და მეორე 

კვარტალის მიხედვით, ხოლო B11 უჯრედში ნახევარი წლის 

მიხედვით. 

 

მიღებული დავთარი შეინახეთ თქვენ საქაღალდეში (ფოლდერი).  
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დავალება #10 

1. ფინანსური ფუნქცია PMT 

სესხის გადასახადის გამოთვლა, რომელიც დაფუძნებულია მუდმივ 

გადასახადებზე და მუდმივ საპროცენტო განაკვეთზე. სესხის 

განმავლობაში გადასახდელი საერთო თანხის სიდიდის ძებნა, 

გამრავლებული Nper პერიოდში დაბრუნებულ PMT თანხის 

მნიშვნელობაზე. მისი სინტაქსია: 

PMT(Rate; Nper; Pv; Fv; Type) 

 

8% - წლიური საპროცენტო განაკვეთი;  

10 - თანხის შეტანის თვეთა რაოდენობა;  

1000 - აღებული ან ასაღები სესხის თანხის ოდენობა. 

I ფორმულა – სესხზე დარიცხული ყოველთვიური შენატანი 

განსაზღვრული გადასახდელი პერიოდის ბოლოს (-103,70); 

II ფორმულა – სესხზე დარიცხული ყოველთვიური შენატანი 

განსაზღვრული პერიოდის დასაწყისში არსებული დარიცხვების 

შენატანის გამოკლებით (-103,02). 
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PMT ასევე შესაძლებელია გამოვიყენოთ როგორც სასესხო, ასევე 

ყოველწლიურ შემოსავლებზე გადასახადების განსაზღვის მიზნით. 

6% – ყოველწლიური საპროცენტო განაკვეთი;  

18 – დანაზოგის გასაკეთებლად დაგეგმილი თანხის შენახვის წლები; 

50000 – 18 წლის შემდეგ დაგროვილი თანხის სასურველი რაოდენობა. 

(-129.08) – ეს არის ყოველთვიური დანაზოგი 18 წლის ბოლოს 50000 

ლარის დასაგროვებად. 
 

2. ფინანსური ფუნქცია FV 

აბრუნებს ინვესტიციის სამომავლო ფასს, რომელიც დაფუძნებულია 

პერიოდულ, მუდმივ გადასახადებზე, მუდმივი საპროცენტო 

განაკვეთით. მისი სინტაქსია: 

FV(Rate; Nper; Pmt; Pv; Type) 
 

 

6% - ყოველწლიური საპროცენტო განაკვეთი;  

10 - შენატანების რიცხვი;  

200 - შენატანის რაოდენობა;   

500 – არსებული თანხა;  

1 – შენატანი გაკეთებულია პერიოდის დასაწყისში;  

(2581.40) - სამომავლო თანხა ინვესტიციის გარკვეული პერიოდის 

შემდეგ.  
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12% - ყოველწლიური საპროცენტო განაკვეთი;  

12 – შენატანების რიცხვი;  

1000 – შენატანის რაოდენობა;  

(12,682.50) – სამომავლო თანხა ინვესტიციის გარკვეული პერიოდის 

შემდეგ.  

 

11% _ ყოველწლიური საპროცენტო განაკვეთი;  

35 – შენატანების რიცხვი;  

2000 – შენატანის რაოდენობა;  

0 – შენატანი გაკეთებულია პერიოდის ბოლოს;  

(82,846.25) – სამომავლო თანხა ინვესტიციის გარკვეული პერიოდის 

შემდეგ.  

ყოველწლიური საპროცენტო განაკვეთი გაყოფილია 12-ზე, რადგან ის 

გათვლილია ყოველ თვეზე. 
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6% _ ყოველწლიური საპროცენტო განაკვეთი;  

12 – შენატანების რიცხვი;  

100 – შენატანის რაოდენობა;  

1000 – არსებული თანხა;  

1 – შენატანი გაკეთებულია პერიოდის დასაწყისში;  

(2301.40) – სამომავლო თანხა ინვესტიციის გარკვეული პერიოდის 

შემდეგ.  

 

3. ფინანსური ფუნქცია NPER  

აბრუნებს ინვესტიციებისათვის პერიოდების რიცხვს, რომლებიც 

დაფუძნებულია პერიოდულ, მუდმივ გადასახადებზე და მუდმივ 

საპროცენტო განაკვეთზე. მისი სინტაქსია: 

NPER(Rate; Pmt; Pv; Fv; Type) 

 

12% _ ყოველწლიური საპროცენტო განაკვეთი;  

100 – ყველა პერიოდში გაკეთებული შენატანი;  

1000 – არსებული თანხა;  

10000 – სამომავლო თანხა;  

1 – შენატანი გაკეთებულია პერიოდის დასაწყისში; 

60 – ინვესტიციის პერიოდი ზემოთხსენებული სტრიქონებისათვის;  

60 – ინვესტიციის პერიოდი ზემოთხსენებული სტრიქონებისათვის, 

გარდა პერიოდის დასაწყისში განხორციელებული გადახდებისათვის; 

(-9,5786) - ზემოთხსენებული ვადებით ინვესტიციის პერიოდი, გარდა 

ნულოვანი ღირებულებით. 
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4. ფინანსური ფუნქცია RATE 

მოცემული ფუნქცია რენტის პერიოდში აბრუნებს საპროცენტო 

განაკვეთს. RATE-ი გამოითვლება განმეორებებით და შესაძლოა 

ჰქონდეს ნული ან მეტი ამონახსნი. თუ RATE-ის მიმდევრობითი 

შედეგები 20 განმეორების შემდეგ არ ემთხვევა 0.0000001 სიზუსტით, 

მაშინ იგი აბრუნებს #NUM! შეტყობინებას შეცდომის შესახებ. 

მისი სინტაქსია: 

RATE(nper; pmt; pv; fv; type; guess) 

 

4 – წლების ხანგრძლივობა სესხზე. 

200 – ყოველთვიური გადასახადი. 

8000 – სესხის ოდენობა. 

თვეების რაოდენობის მისაღებად სესხის წლების რიცხვი მრავლდება 

12-ზე. 

(1%) – სესხზე თვიური განაკვეთი განსაზღვრული პერიოდის ბოლოს. 

(0.09241767 ანუ 9.24%) – წლიური პროცენტი სესხზე განსაზღვრული 

პერიოდის ბოლოს. 
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ზოგადი მითითებანი MS PowerPoint-ში 

PowerPoint - საპრეზენტაციო პროგრამის გაშვება ხდება Start  

Programs  Microsoft Office   Microsoft Office PowerPoint 

(კლასიკური სასტარტო მენიუს შემთხვევაში) ან Start  All Programs 

 Microsoft Office   Microsoft Office PowerPoint (Windows XP 

სასტარტო მენიუს შემთხვევაში) ბრძანებით ან სამუშაო მაგიდაზე 

მოთავსებულ PowerPoint-ის ნიშნაკზე მაუსით ორჯერ 

დაწკაპუნებით. 

პრეზენტაციისათვის სლაიდების, მათი დიზაინის, სურათები, 

დიაგრამების, მუსიკალური და ანიმაციური გაფორმების 

შერჩევისათვის გამოიყენება შემდეგი ბრძანებები: 

 სლაიდების დამატება: მენიუს Insert  New Slide ბრძანება ან 

კლავიშთა კომბინაცია <Ctrl>+<M> ან დაფორმატების 

ინსტრუმენტთა პანელის New Slide ღილაკი; 

 პრეზენტაციის ჩვენება: მენიუს Slide Show  View Show 

ბრძანებით ან <F5> კლავიშით თავიდან ბოლომდე, ან 

კლავიშთა კომბინაციით <Shift>+<F5>  მონიშნული სლაიდიდან 

ბოლომდე; 

 სლაიდებისა და თითოეული ელემენტის ანიმაციის შერჩევა: 

მენიუს Slide Show  Animation Schemes ბრძანებით გახსნილ 

ფანჯარაში ან მენიუს Slide Show  Slide Transition ბრძანებით 

გახსნილ ფანჯარაში  მომხმარებლის სურვილის მიხედვით 

მენიუს Slide Show  Custom Animation ბრძანებით; 

 სლაიდის დიზაინის შერჩევა: მენიუს Format  Slide Design 

ბრძანებით ან დაფორმატების ინსტრუმენტთა პანელის Design 

ღილაკით გახსნილ ფანჯარაში; 

 სლაიდის სტრუქტურის შერჩევა: მენიუს Format  Slide Layout 

ბრძანება; 

 სლაიდის ფონის შერჩევა: მენიუს Format  Background 

ბრძანება; 

 სლაიდების ჩვენების დროის შერჩევა: მენიუს Slide Show  

Rehearse Timings ბრძანება; 
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 სლაიდზე სურათის ჩასმა: მენიუს Insert  Picture  Clip Art 

ბრძანება თუ სურათი უნდა შეირჩეს საოფისე პროგრამის 

გალერეიდან და მენიუს Insert  Picture  From File ბრძანება 

თუ სურათი უნდა შეირჩეს  მომხმარებლის ფაილიდან ან 

შესაბამისად ხატვის ინსტრუმენტთა პანელის Clip Art ან 

From File ღილაკი; 

 სლაიდზე დიაგრამის ჩასმა: მენიუს Insert  Diagram ბრძანება; 

 სლაიდზე ახალი ტექსტური ყუთის დამატება: მენიუს Insert  

Text Box ბრძანება; 

 სლაიდზე ცხრილის დამატება: მენიუს Insert  Table ბრძანება; 

 სლაიდზე გრაფიკების დამატება: მენიუს Insert  Chart 

ბრძანება; 

 სლაიდის ბოლოსართის დამატება: მენიუს View  Header and 

Footer ბრძანება; 

 სლაიდის ხმოვანი, მუსიკალური და ვიდეო გაფორმება: მენიუს 

Insert  Movies and Sounds  Sounds from Clip Organizer 

ბრძანება თუ მუსიკა უნდა შეირჩეს საოფისე პროგრამის 

გალერეიდან და მენიუს Insert  Movies and Sounds  Sounds 

from File ბრძანება თუ მუსიკა უნდა შეირჩეს  მომხმარებლის 

ფაილიდან, მენიუს Insert  Movies and Sounds  Movies from 

Clip Organizer ბრძანება თუ ფილმი უნდა შეირჩეს საოფისე 

პროგრამის გალერეიდან და მენიუს Insert  Movies and Sounds 

 Movies from File ბრძანება თუ ფილმი უნდა შეირჩეს  

მომხმარებლის ფაილიდან. 
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დავალება #11 

გახსენით პრეზენტაციის ახალი სლაიდი და ქვემოთ მოყვანილი 

ნიმუშის მიხედვით გააკეთეთ სლაიდები, სადაც თითოეული 

სლაიდისათვის დამოუკიდებლად შეარჩევთ სლაიდის ფონს, 

დიზაინს, ჩვენების ანიმაციასა და ხმოვან გაფორმებას. 
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მიღებული პრეზენტაცია შეინახეთ თქვენს საქაღალდეში. 
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დავალება #12 

გახსენით ახალი სლაიდი და შექმენით მინიმუმ 7 სლაიდისაგან 

შემდგარი პრეზენტაცია, რომლის თემაც იქნება ”გამოჩენილი 

ქართველი მწერალი და პოეტი”. პრეზენტაციისათვის საჭირო მასალა 

მოიძიეთ ინტერნეტის მეშვეობით. 

ინტერნეტში მასალის მოსაძიებლად გამოიყენეთ ერთ-ერთი 

ინტერნეტ-ბრაუზერი Internet Explorer, Opera ან Mozilla Firefox. 

ამ ერთ-ერთი ბრაუზერით გახსნილი ფანჯრის მისამართის ველში 

ჩაწერეთ რომელიმე საძიებო სისტემის მისამართი. ეს საძიებო 

სისტემებია: 

 http://internet.ge 

 http://www.google.ge 

 http://www.yandex.ru 

 http://www.yahoo.com 

გახსნილი ვებ-გვერდის ძებნის ველში ჩაწერეთ საძიებო სიტყვა ან 

ტექსტი და Searh ღილაკზე ხელის დაჭერით მოიძებნება ის ვებ-

გვერდები, რომელიც მითითებულ სიტყვას ან ტექსტს მოიცავს. 

მოძიებული ვებ-გვერდები რიგ-რიგობით გახსენით და შესაბამისი 

ტექსტები და სურათები მონიშნეთ და მოახდინეთ მათი კოპირება 

თქვენს სლაიდებში.  

პრეზენტაციის შექმნის პროცესში სლაიდებზე დაამატეთ მიმდინარე 

თარიღი და სტუდენტის გვარი, სახელი, ფაკულტეტი და ჯგუფის 

ნომერი. 

ქვემოთ მოყვანილია გამოჩენილი ქართველი მწერალებისა და 

პოეტების არასრული სია:  

1. შოთა რუსთაველი 

2. სულხან-საბა ორბელიანი 

3. გრიგოლ ორბელიანი 

4. ალექსანდრე ჭავჭავაძე 

5. ნიკოლოზ ბარათაშვილი 

6. ილია ჭავჭავაძე 

http://internet.ge/
http://www.google.ge/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.com/
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7. აკაკი წერეთელი 

8. დავით გურამიშვილი 

9. იაკობ გოგებაშვილი 

10. ვაჟა-ფშაველა 

11. გალაკტიონ ტაბიძე 

12. ნიკო ლორთქიფანიძე 

13. გიორგი ლეონიძე 

14. გრიგოლ რობაქიძე 

15. ლადო ასათიანი 

16. კონსტანტინე გამსახურდია 

17. მიხეილ ჯავახიშვილი 

18. ნოდარ დუმბაძე 

19. ანა კალანდაძე 

20. მუხრან მაჭავარიანი 

21. ოტია იოსელიანი 

მათგან აირჩიეთ ერთ-ერთი თქვენი სურვილის მიხედვით და 

გააკეთეთ პრეზენტაცია. პრეზენტაციის შექმნის პროცესში შეარჩიეთ 

სლაიდის ფონი, დიზაინი, ჩვენების ანიმაცია და ხმოვანი გაფორმება. 

 

მიღებული პრეზენტაცია შეინახეთ თქვენს საქაღალდეში. 
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დავალება #13 

გახსენით ახალი სლაიდი და შექმენით მინიმუმ 8 სლაიდისაგან 

შემდგარი პრეზენტაცია, რომლის თემაც იქნება ”გამოჩენილი 

ქართველი კომპოზიტორები”. პრეზენტაციისათვის საჭირო მასალა 

მოიძიეთ ინტერნეტის მეშვეობით. 

ქვემოთ მოყვანილია გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორების 

არასრული სია:  

1.  ზაქარია ფალიაშვილი  

2. ვაჟა აზარაშვილი 

3. დიმიტრი არაყიშვილი 

4. ალექსანდრე ბასილაია 

5. ვიქტორ დოლიძე 

6. ოთარ თაქთაქიშვილი 

7. ჯანსუღ კახიძე 

8. გია ყანჩელი 

9. რევაზ ლაღიძე 

10. გიორგი ცაბაძე 

11. სულხან ცინცაძე 

 

მათგან აირჩიეთ ერთ-ერთი თქვენი სურვილის მიხედვით და 

გააკეთეთ პრეზენტაცია. პრეზენტაციის შექმნის პროცესში შეარჩიეთ 

სლაიდის ფონი, დიზაინი, ჩვენების ანიმაცია და ხმოვანი გაფორმება. 

 

მიღებული პრეზენტაცია შეინახეთ თქვენს საქაღალდეში. 

 

 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90:%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90_%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%90_%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A6_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90_%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%96_%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98_%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C_%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94
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დავალება #14 

გახსენით ახალი სლაიდი და შექმენით მინიმუმ 8 სლაიდისაგან 

შემდგარი პრეზენტაცია, რომლის თემაც იქნება სპორტი. 

პრეზენტაციისათვის საჭირო მასალა მოიძიეთ ინტერნეტის 

მეშვეობით. 

სპორტის სახეობა ან გამოჩენილი სპორცმენი შეარჩიეთ თქვენი 

სურვილის მიხედვით და გააკეთეთ პრეზენტაცია. პრეზენტაციის 

შექმნის პროცესში შეარჩიეთ სლაიდის ფონი, დიზაინი, ჩვენების 

ანიმაცია და ხმოვანი გაფორმება. 

 

მიღებული პრეზენტაცია შეინახეთ თქვენს საქაღალდეში. 
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დავალება #15 

ერთ-ერთი ბრაუზერით გახსნილი ფანჯრის მისამართის ველში 

ჩაწერეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი. ელექტრონული 

ფოსტის შექმნისა და მასთან მუშაობის წესები და მეთოდები 

განიხილეთ Posta.ge-ს მაგალითზე. სხვა ფოსტასთან მუშაობა 

განხორციელდება ანალოგიურად. ელექტრონული ფოსტის 

გამოძახების შემდეგ გაიხსნება ქვემოთ მოყვანილი ფანჯარა. თუ 

თქვენ უკვე რეგისტრირებული ხართ ამ ელექტრონულ ფოსტაში, 

მაშინ ამ ფანჯრის ”ავტორიზაცია” ველში მომხმარებლის გასწვრივ 

ჩაწერეთ თქვენი ფოსტის მისამართი, პაროლი და ხელი დააჭირეთ 

ღილაკს ”შესვლა”. რეგისტრაციისათვის ”ახალი მომხმარებლის 

რეგისტრაცია” ველში ღილაკს ”რეგისტრაცია”.  

 

ამ უკანასკნელზე ხელის დაჭერის შემდეგ გაიხსნება რეგისტრაციის 

ფანჯარა.  

შენიშვნა: რეგისტრაციის დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ მომხმარებ-

ლის სახელი (username) უნდა შეიცავდეს არანაკლებ სამ სიმბოლოს. 
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პაროლი უნდა შეიცავდეს არანაკლებ ოთხ სიმბოლოს. შეგიძლიათ 

გამოიყენეთ ლათინური ანბანის ასოები და ციფრები. სამომხმარებლო 

სახელში ასევე დასაშვებია ტირეს (-),  ქვედა ტირეს (_) და წერტილის 

(.) გამოყენება. 
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თუ მომხმარებლის სახელის შეტანის დროს, თქვენ მიერ არჩეული 

სახელი უკვე არსებობს, მაშინ მოცემული ელექტრონული ფოსტა 

შემოგთავაზებთ ალტერნატიულ სახელებს, რომლიდანაც თქვენ 

შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი ან მიაწოდოთ ახალი 

სახელი.  

დარეგისტრირების შესახებ ეკრანზე მიიღებთ დადებით პასუხს, 

რომლის შემდეგაც უნდა შეიტანოთ თქვენი მონაცემები უკვე ფანჯრის 

”ავტორიზაცია” ველში.  

ფოსტის ყუთის გახსნის შემდეგ შეგიძლიათ გააგზავნოთ, მიიღოთ და 

შეინახოთ წერილები, შეინახოთ სასურველი პიროვნების 

ელექტრონული ფოსტის მისამართები. გაგზავნის დროს შეგიძლიათ 

წერილს მიაბათ სხვადასხვა ფაილი (დოკუმენტი, სურათი და სხვა). 

ფოსტის შექმნის შემდეგ წერილი გადაუგზავნეთ თქვენს მეგობარს და 

მიიღეთ წერილი თქვენი მეგობრისაგან. 
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ლიტერატურა 

1. ო. ხუციშვილი, თ. ხუციშვილი, ნ. ფაილოძე, თ. კაიშაური, ზ. ქაშია-

შვილი. “ინფორმატიკა”, ნაწილი I, ტექსტური რედაქტორი, ელექტ-

რონული ცხრილები, MS Word, MS Excel. სტუ, თბილისი 2005 წ. 

2. თ. მაჭარაძე, ზ. წვერაიძე. “კომპიუტერები და კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები” Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, E-mail. 

ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი, 2009 წ. 

3. თ. სტურუა. ოპერაციული სისტემა Windows XP. სსსსუ, თბილისი, 

2007 წ. 

4. ლ. ქელეხსაშვილი, ნ. ბუაჩიძე, თ. სტურუა. ინფორმატიკა. სალექ-

ციო კურსი - აგროსაინჟინრო, კვების პროდუქტთა ტექნოლოგიის, 

სატყეო-სამეურნეო, ზოოტექნიკური და სავეტერინარო მედიცინის 

ფაკულტეტების ბაკალავრებისათვის. (ელექტრონული ვერსია) სსაუ, 

თბილისი, 2007 წ. 150 გვ. 

5. ნ. ბუაჩიძე, თ. სტურუა. ინფორმატიკა. სალექციო კურსი - კვების 

პროდუქტთა ტექნოლოგიის, სატყეო, აგრონომიული, ზოოტექნიკური 

და სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტების ბაკალავრებისათვის. 

(ელექტრონული ვერსია). სსაუ, თბილისი 2009 წ. 150 გვ. (მეორე 

გადამუშავებული და შესწორებული გამოცემა). 

6. ს. რაზმაძე. Microsoft  Excel. თბილისი, 2007 წ.  

7. ე. ასაბაშვილი, თ. სტურუა. ცხრილური რედაქტორი  Microsoft 

Office Word 2007. საქართველოს უნივერსიტეტი. თბილისი. 2008 წ. 
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 ცად უსხ (AcadNusx) შრიფტის კლავიატურაზე განლაგება  
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KA – Georgian-Lat (Sylfaen) შრიფტის კლავიატურაზე განლაგება 
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qaRaldis zoma 60X84 1/16. pirobiTi Tabaxi 3,5. 

saaRricxvo-sagamomcemlo Tabaxi 3,25.  
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