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საკითხის სწავლების დაგეგმვის სქემა მათემატიკაში 

მასწავლებელი: ხათუნა კობიაშვილი 

საგანი: მათემატიკა კლასი: მეოთხე 

თემა: ცხრილის და სვეტოვანი დიაგრამების 

სახით წარმოდგენილი მონაცემების 

ინტერპრეტაცია 

 

დრო: 45 წუთი 

გაკვეთილის მიზნები/სწავლის შედეგები  (ცოდნა, უნარ-ჩვევები, დამოკიდებულება) 

 

გაკვეთილის მიზანი/შედეგები: 

მოსწავლე შეძლებს: 

 ცხრილის სახით წარმოდგენილი მონაცემების შესახებ საძიებო კითხვების დასმას და პასუხის 

გაცემას; 

 ცხრილისა და სვეტოვანი დიაგრამის სახით წარმოდგენილი მონაცემების ინტერპრეტაციას; 

 მითითებული თემის შესახებ მონაცემების მოძიებას და ცხრილის სტრუქტურირებას; 

 ცხრილიდან მოპოვებული მონაცემების მიხედვით ტექსტური ამოცანების მოფიქრებას. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი: 

მათ. IV.13. მოსწავლეს შეუძლია რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემების მოწესრიგება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 ალაგებს ჯგუფში გაერთიანებულ არაუმეტეს ათ მონაცემს (მაგალითად:  ზრდადობით ან 
კლებადობით ალაგებს რიცხვით მონაცემებს; ლექსიკოგრაფიული მეთოდით ალაგებს გვარებს, 
რომელთა შორის რამდენიმეს საერთო აქვს არაუმეტეს ორი პირველი ასოსი); 

 სწორად ავსებს ცხრილს, სქემას, კითხვარს/ანკეტას (მაგალითად, შეაქვს მონაცემები მზა ცხრილის 
შესაბამის უჯრებში). 

მათ. IV.14. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა ინტერპრეტაცია და 

ელემენტარული ანალიზი. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 სვამს საძიებო/შემაჯამებელ კითხვებს ცხრილის სახით წარმოდგენილი მონაცემების შესახებ; 

 აღწერს/განმარტავს სვეტოვანი დიაგრამის სახით წარმოდგენილ მონაცემებს სიტყვიერად და 

წერილობით. 

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარ-ჩვევები:  

 კითხულობს მოკლე ტექსტს და ამოკრეფს მითითებული ობიექტის შესახებ ტექსტში არსებულ 

მონაცემებს; 

 ალაგებს რამდენიმე რაოდენობრივ მონაცემს ზრდადობით, კლებადობით; 

 პასუხობს დასმულ კითხვებზე დიაგრამებისა და ცხრილების გამოყენებით. 
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მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: 

ინდივიდუალური მუშაობა, კლასთან მუშაობა (დავალების განხილვისას), ჯგუფური მუშაობა 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

განმავითარებელი შეფასება (წერითი დავალების სააღრიცხვო ცხრილი); 

დიფერენცირებული სწავლება ინტერესების მიხედვით. 

სასწავლო მასალა  და რესურსები: ტექსტი, თვალსაჩინოება, მულტიმედია, ინტერნეტ-რესურსი და სხვ.    

(ტექსტები, დიაგრამები) 

 
დიფერენცირების შემთხვევაში მიუთითეთ, როგორ გაანაწილებთ სხვადასხვა ტიპისა და სირთულის მასალას.  
 

დიფერენცირება ხდება ინტერესების მიხედვით. 

1. მოსწავლეებს მიეცემათ გამზადებული ცხრილები თემებზე: მუსიკა, კინო, სპორტი. ისინი აირჩევენ 

დავალებას მათთვის საინტერესო თემაზე და უპასუხებენ დასმულ კითხვებს. 

2. მოსწავლეებს მიეცემათ გამზადებული დიაგრამები ავტომობილების, კლიმატისა და მცენარეების 

შესახებ. ისინი აირჩევენ მათთვის საინტერესო თემას, აღწერენ შესაბამის დიაგრამას, დასვამენ და 

უპასუხებენ საძიებო კითხვებს. 

 

საკითხის სწავლების მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  
 

 III ფაზა –  შემდგომ (დრო: 45 წთ) 

 

მასწავლებელი აცნობს მოსწავლეებს გაკვეთილის თემას,  მიზანს და შეფასების რუბრიკას (#1).  

 

გაკვეთილის განმავლობაში მასწავლებელი აკვირდება რამდენიმე წინასწარ შერჩეულ მოსწავლეს 

განმავითარებელი შეფასებისთვის და აკეთებს ჩანაწერებს მათი მათემატიკური კომპეტენციის დონის 

შესახებ. 

 

მასწავლებელი მთელ კლასთან ერთობლივი ინტერაქციით არჩევს საშინაო დავალების 

თითოეულ ამოცანას (საშინაო დავალება – იხ. დანართი 1). (დრო: 10 წუთი) 

მასწავლებელს წინასწარ აქვს მომზადებული პოსტერები, სადაც დახაზული ცხრილებs თთთან ახლავს  

პლანეტებისა და ხეების სურათები. ერთ-ერთი მოსწავლე ავსებს პირველი ამოცანის ცხრილს კლასის 

მიერ ნათქვამი პასუხების მიხედვით. მასწავლებელის მოსწავლეებთან ერთობლივი მსჯელობის შემდეგ 

არჩევენ სწორ პასუხებს და აძლევს ცხრილს საბოლოო სახეს. 

შემდეგ მასწავლებელი მიმართავს ბავშვებს:  

„ცხრილის მონაცემებით რა კითხვებზე შეიძლება პასუხის მიღება?“ 

სავარაუდოდ, მოსწავლეები დასვამენ ასეთ კითხვებს (საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებელი აკეთებს 

საჭირო მინიშნებებს): 

სულ რამდენი პლანეტაა მზის სისტემაში? (8 პლანეტა) 

ყველა პლანეტას ჰყავს თანამგზავრი? (ორ პლანეტას არ ჰყავს თანამგზავრი) 

რომელ პლანეტებს არ ჰყავთ თანამგზავრი? (მერკურს, ვენერას) 

რამდენი თანამგზავრი ჰყავს ყველა პლანეტას ერთად? (109 თანამგზავრი) 

რამდენი თანამგზავრით მეტი ჰყავს სატურნს ურანთან შედარებით? (35-ით) 
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მასწავლებლის მითითებით მოსწავლეები პასუხობენ დასმულ კითხვებს. იმართება მსჯელობა. 

მეორე ამოცანის განხილვისას მოსწავლეები ადგილიდან კითხულობენ კითხვებს. მასწავლებლის მიერ 

შერჩეული მოსწავლეები კი პასუხობენ. ერთი-ერთი მოსწავლე ავსებს მასწავლებლის მიერ წინასწარ 

გამზადებულ ცხრილს. ვინც საშინაო დავალების შესრულებისას დაშვებულ შეცდომებს აღმოაჩენს, 

თვითონვე ასწორებს თავის რვეულში. 

როდესაც ყველა კითხვას გასცემენ პასუხს, მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს: ამ ცხრილების 

მონაცემების მიხედვით კიდევ თუ მოიფიქრებთ რაიმე კითხვას? 

მასწავლებელი ყველას აძლევს შესაძლებლობას დასვან დამატებითი კითხვები, დანარჩენებმა კი 

უპასუხონ. 

 

ინდივიდუალური მუშაობა – 10 წთ. 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს სამ ფერად კონვერტს. ერთს აწერია „სპორტი“, მეორეს – „კინო“, 

მესამეს – „მუსიკა“. მოსწავლეებს შეუძლიათ ამოირჩიონ ამოცანა მათთვის საინტერესო თემაზე 

(დანართი 2). კონვერტებში იქნება ამოცანების იმდენი რაოდენობა, რომ  საკმარისი იყოს ყველა 

მსურველისთვის.   

ამოცანების არჩევის შემდეგ ბავშვები იწყებენ მუშაობას ინდივიდუალურად.  

მასწავლებელი მოძრაობს რიგებს შორის და აკვირდება მოსწავლეების მუშაობას. ის განსაკუთრებული 

ყურადღებით აკვირდება საშინაო დავალების გარჩევისას შენიშნულ არასაკმარისი მზაობის 

მოსწავლეებს, უსვამს შეკითხვებს და აძლევს მინიშნებებს, რათა მათ შეძლონ დავალების შესრულება.  

სამუშაოს დასრულების შემდეგ მასწავლებელი აგროვებს მოსწავლეთა ნამუშევრებს შეფასებისათვის. 

 

ჯგუფური მუშაობა – 10 წთ. 

მასწავლებელი ისევ სთავაზობს მოსწავლეებს აირჩიონ დავალება მათთვის საინტერესო თემაზე. 

არჩევანი ასეთია: ავტომობილები, კლიმატი, მცენარეები (დანართი 3). 

დავალება ყველასთვის ერთი და იგივეა: უნდა დააკვირდნენ დიაგრამას, მოცემული მონაცემების 

მიხედვით თვითონ მოიფიქრონ საინტერესო კითხვები და უპასუხონ მათ. ამისათვის გამოყოფილი 

აქვთ 10 წუთი. პრეზენტაციისთვის დავალება უნდა წარმოადგინონ ფლიპჩარტის ქაღალდებზე. 

ბავშვები ირჩევენ თემებს, თვითონვე სხდებიან ჯგუფებად თემების მიხედვით და იწყებენ მუშაობას. 

მასწავლებელი მოძრაობს ჯგუფებს შორის და აკვირდება მათ მუშაობის პროცესს. ის განსაკუთრებით 

ხშირად აკვირდება არასაკმარისი მზაობის მოსწავლეებს, ამოწმებს, რამდენად ჩართულები არიან 

ჯგუფის მუშაობაში. საჭიროების შემთხვევაში აძლევს მათ მითითებებს, რათა მათ შეძლონ ჯგუფის 

დანაჩენ წევრებთან ერთად დავალების შესრულება.  

მასწავლებელი დაბალი მზაობის ბავშვების შესაფასებლად აკეთებს მოკლე ჩანაწერებს (წერითი 

დავალების სააღრიცხვო ცხრილი). 

  

 

პრეზენტაციები - 10 წუთი 

მასწავლებელს წინასწარ აქვს გამზადებული ფლიპჩარტის ქაღალდზე იგივე დიაგრამები, რაც 

დავალებად მისცა მოსწავლეებს. სამუშაოს დასრულების შემდეგ ჯგუფის მიერ შერჩეული ერთი 

მოსწავლე აკეთებს პრეზენტაციას. პრეზენტატორი აღწერს სვეტოვან დიაგრამას და კითხულობს 

დაწერილ კითხვებს, ხოლო დანარჩენი ორი ჯგუფის მოსწავლეები პასუხობენ. სხვა ჯგუფების 

წარმომადგენლებს ასევე შეუძლიათ განსხვავებული კითხვების დასმა.  
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მასწავლებელი აჯამებს აქტივობას და აძლევს ჯგუფებს უკუკავშირს. 

 

საშინაო დავალება - 5 წთ 

მასწავლებელი კლასს აძლევს საშინაო დავალებას სამ განსხვავებულ თემაზე. მოსწავლეებს შეუძლიათ 

აირჩიონ ერთ-ერთი, ცნობარების ან ინტერნეტის საშუალებით მოიძიონ ინფორმაცია შერჩეულ თემაზე 

და წარმოადგინონ ცხრილის სახით. მათ ევალებათ დასვან საძიებო კითხვები და უპასუხონ მათ. ასევე, 

მოიფიქრონ ისეთი ტექსტური ამოცანა, რომლის ამოსახსნელად საჭირო იქნება ცხრილის მონაცემების 

გამოყენება. 

თემები ასეთია: 

1. საქართველოს ქალაქებში მოსახლეობის რაოდენობა;  

2. საქართველოს მდინარეების სიგრძეები; 

3. საქართველოს უმაღლესი მწვერვალების სიმაღლეები. 

 

საშინაო დავალება შეფასდება რუბრიკით #2. 

 

შეფასება: 
როგორ დააკვირდებით მოსწავლეთა სწავლის პროცესს და შედეგებს? რის მიხედვით იმსჯელებთ მათ 
მიღწევებზე?  

 

წერითი დავალების სააღრიცხვო ცხრილი: 

 

№ მოსწავლე 

ცხრილიდან 

არჩევს 

მონაცემებს 

ასრულებს 

საჭირო 

გამოთვლებს 

დიაგრამაზე 

კითხულობს 

მონაცემებს 

სვამს 

საძიებო 

კითხვებს 

დიაგრამის 

მიხედვით 

დავალების 

შესრულების 

გაწაფულობა 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

შეფასების რუბრიკა #1 
 

კრიტერიუმი შესრულების დონე 

მოსწავლე პასუხობს და 

თვითონაც სვამს 

საძიებო კითხვებს 

ცხრილისა და 

სვეტოვანი დიაგრამის  

სახით წარმოდგენილი 

მნიშვნელოვანი 

ხარვეზებით პასუხობს 

და სვამს საძიებო 

კითხვებს ცხრილისა 

და სვეტოვანი 

დიაგრამის  სახით 

წარმოდგენილი 

მცირედი ხარვეზებით 

პასუხობს და 

თვითონაც სვამს 

საძიებო კითხვებს 

ცხრილისა და 

სვეტოვანი დიაგრამის  

სახით წარმოდგენილი 

სწორად პასუხობს და 

თვითონაც სვამს 

საძიებო კითხვებს 

ცხრილისა და 

სვეტოვანი დიაგრამის  

სახით წარმოდგენილი 
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მონაცემების 

მიხედვით. 

მონაცემების 

მიხედვით. 

მონაცემების 

მიხედვით. 

მონაცემების 

მიხედვით. 

მოსწავლე ფლობს 

ცხრილისა და 

სვეტოვანი დიაგრამის 

სახით წარმოდგენილი 

მონაცემების 

ინტერპრეტაციისათვის 

საჭირო უნარ-ჩვევებს. 

მნიშვნელოვანი 

ხარვეზებით ფლობს 

ცხრილისა და 

სვეტოვანი 

დიაგრამების სახით 

წარმოდგენილი 

მონაცემების 

ინტერპრეტაციისათვის 

საჭირო უნარ-ჩვევებს  

მცირედი ხარვეზებით 

ფლობს ცხრილისა და 

სვეტოვანი 

დიაგრამების სახით 

წარმოდგენილი 

მონაცემების 

ინტერპრეტაციისათვის 

საჭირო უნარ-ჩვევებს  

სრულყოფილად 

ფლობს ცხრილისა და 

სვეტოვანი 

დიაგრამების სახით 

წარმოდგენილი 

მონაცემების 

ინტერპრეტაციისათვის 

საჭირო უნარ-ჩვევებს 

 
 

შეფასების რუბრიკა #2. 
 

კრიტერიუმი შესრულების დონე 

მოსწავლეს შეუძლია 

მითითებული თემის 

შესახებ მონაცემების 

მოძიება და ცხრილის 

სტრუქტურირება, 

საძიებო კითხვების 

დასმა და პასუხების 

გაცემა. 

მითითებული თემის 

შესახებ მოიძია 

მხოლოდ 1-2 მონაცემი. 

დასმული კითხვები და 

გაცემული პასუხები 

წარმოადგინა 

მნიშვნელოვანი 

ხარვეზებით. არ 

შეადგინა ტექსტური 

ამოცანა ან შეადგინა 

მნიშვნელოვანი 

ხარვეზებით. 

მითითებული თემის 

შესახებ მოიძია 6-8 

მონაცემი. კარგად 

მოახდინა ცხრილის  

სტრუქტურირება.  

დასვა საძიებო 

კითხვები, თუმცა 

დასმულ  კითხვებს 

უპასუხა მცირედი 

ხარვეზებით. 

მცირედი ხარვეზებით 

მოიფიქრა ამოცანის 

ტექსტი, რომლის 

ამოსახსნელად 

გამოიყენა ცხრილიდან 

მოპოვებული 

მონაცემები. 

მითითებული თემის 

შესახებ მოიძია 9-10 

მონაცემი. კარგად 

მოახდინა ცხრილის 

სტრუქტურირება. 

დასვა საძიებო 

კითხვები და უპასუხა. 

მოიფიქრა საინტერესო 

ტექსტური ამოცანა, 

რომლის 

ამოსახსნელად 

გამოიყენა ცხრილიდან 

მოპოვებული 

მონაცემები. 

 

შენიშვნა:   

1. ხარვეზები მნიშვნელოვანია, თუ მართლზომიერად შესრულებულია სამუშაოს არაუმეტეს 60%.  

2. ხარვეზები მცირედია, თუ მართლზომიერად შესრულებულია სამუშაოს არანაკლებ 80%. 
 

დამატებითი რესურსი:  
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დანართი 1.   საშინაო დავალება. 

1. მზის სისტემა შედგება მზისა და მის გარეშემო მოძრავი ასტრონომიული 

ობიექტებისაგან, რომელთა შორისაა  8 პლანეტაა, ხოლო დანარჩენი  – მათი 

თანამგზავრები. ერთ-ერთი პლანეტაა ჩვენი დედამიწა, რომელსაც ერთი თანამგზავრი 

ჰყავს – მთვარე. მარსს  ორი თანამგზავრი ჰყავს, იუპიტერს კი – მარსზე 2-ჯერ მეტი. ურანს 

9-ჯერ მეტი თანამგზავრი ჰყავს, ვიდრე დედამიწას და მარსს ერთად, ნეპტუნს ჰყავს 13, 

ხოლო სატურნს – 62 თანამგზავრი. მერკურს და ვენერას თანამგზავრები საერთოდ არ 

ჰყავთ. ტექსტიდან ამოკრიბეთ საჭირო მონაცემები და  შეავსეთ მოცემული ცხრილი. 

პლანეტა 
თანამგზავრების 

რაოდენობა 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. ვერხვი, ცაცხვი, ნეკერჩხალი და თელა სიმაღლეში 30 მეტრამდე იზრდება, მათი 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა კი განსხვავებულია. ცაცხვი და თელა 400 წლამდე 

ცოცხლობენ, ვერხვი – 100 წლამდე, ნეკერჩხალი – 150 წლამდე. ნაძვი და ალვა უფრო 

მაღლები იზრდებიან, 40 მეტრამდე და, შესაბამისად, 300 და 80 წელს ცოცხლობენ. 35 

მეტრს აღწევენ სიმაღლეში კოპიტი, რომელიც 200 წელს ცოცხლობს, და რცხილა, 

რომელიც 350 წლამდე ძლებს. 

ტექსტიდან ამოკრიფეთ საჭირო მონაცემები და შეავსეთ მოცემული ცხრილი. ხეები 

დაალაგეთ სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდის მიხედვით. უპასუხეთ კითხვებს: 

რომელი ხე ცოცხლობს ყველაზე ცოტას? ყველაზე მეტს? რამდენით მეტს ცოცხლობს 

კოპიტი,  ნეკერჩხალთან შედარებით? რამდენჯერ ნაკლებს ცოცხლობს ვერხვი თელასთან 

შედარებით?   

ხე სიმაღლე 

სიცოცხლის 

ხანგრძლივობა 

(წელი) 
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დანართი 2.  

1. ცხრილში მოცემულია ინფორმაცია ცნობილი კომპოზიტორების მიერ შექმნილი 

ნაწარმოებების რაოდენობის შესახებ. 

კომპოზიტორი ოპერა სიმფონია სონატა 

ჩაიკოვსკი 11 6 2 

ბეთჰოვენი 1 9 32 

მოცარტი 23 41 17 

კლოდ დებიუსი 1 1 0 

რახმანინოვი 3 3 2 

ჰაიდნი 24 104 52 

ბიზე 13 3 0 

შუბერტი 0 9 21 

ვივალდი 90 0 600 

 

ცხრილის მიხედვით უპასუხეთ კითხვებს: 

რომელ კომპოზიტორს აქვს დაწერილი ყველაზე მეტი სიმფონია? 

ვინ შექმნა ყველაზე მეტი ოპერა? 

რამდენი ოპერა აქვთ შექმნილი მოცარტს და ბიზეს ერთად? 

რამდენი სიმფონიით მეტი აქვს შექმნილი ჰაიდნს ჩაიკოვსკისთან შედარებით? 

რამდენი სონატით ნაკლები აქვს ბეთჰოვენს დაწერილი, ვიდრე ვივალდის? 

 

2. ცხრილში მოცემულია ინფორმაცია, რამდენ ფილმში არიან გადაღებული ცნობილი 

მსახიობები, მათი ოსკარების ნომინაციები და მოგებული ოსკარები. 

მსახიობი 
ფილმების 

რაოდენობა 
ოსკარის ნომინაცია ოსკარი 

ლეონარდო დიკაპრიო 38 5 1 

მერილ სტრიპი 78 19 3 

კრისტიან ბეილი 50 3 1 

ბრედ პიტი 75 5 0 

ენ ჰეთუეი 39 2 1 

ქეით ბლანშეტი 66 6 2 

ჯეკ ნიკოლსონი 75 12 3 

შარლიზ ტერონი 49 2 1 

ჯენიფერ ლოურენსი 31 4 1 

ჯუდი დენჩი 120 7 1 

 

ცხრილის მიხედვით უპასუხეთ კითხვებს: 

ვინ იყო ყველაზე მეტჯერ წარდგენილი ოსკარზე?  

ვინ აიღო ყველაზე მეტი ოსკარი? 

ვინ ვერ აიღო ოსკარი? 
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ვინ არიან გადაღებული ერთი და იგივე რაოდენობის ფილმებში? 

რამდენით მეტ ფილშია გადაღებული მერილ სტრიპი, ვიდრე ქეით ბლანშეტი? 

 

3. ცხრილში მოცემულია 2016 წლის რიოს ოლიმპიადაზე სხვადასხვა ქვეყნის მიერ 

მოპოვებული ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლების რაოდენობები. 

 

 

ცხრილის მიხედვით უპასუხეთ კითხვებს: 

რომელმა ქვეყანამ მოიპოვა ყველაზე მეტი ოქროს მედალი? ყველაზე ნაკლები? 

რამდენი ოქროს მედლით ნაკლები მოიპოვა საფრანგეთმა, ვიდრე იაპონიამ? 

რომელ ქვეყანას აქვს გერმანიაზე 1-ით მეტი ვერცხლის მედალი?  

რომელმა მოიპოვა უფრო მეტი მედალი – იტალიამ თუ ავსტრალიამ, და რამდენით? 

სულ რამდენი მედალი მოიპოვა საქართველომ? 

 

 

  

ქვეყანა ოქრო ვერცხლი ბრინჯაო 

გერმანია 17 10 15 

იტალია 8 12 8 

აშშ 46 37 38 

იაპონია 12 8 21 

დიდი ბრიტანეთი 27 23 17 

საქართველო 2 1 4 

ბრაზილია 7 6 6 

ავსტრალია 8 11 10 

ჩინეთი 26 18 26 

საფრანგეთი 10 18 14 
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დანართი 3. 

1. მცენარეების ყვავილები დროის განმავლობაში პერიოდულად იშლებიან და იხურებიან. 

დიაგრამაზე წარმოდგენილია რამდენიმე მცენარის ყვავილის გაშლის დრო (ვერტიკალურ სვეტზე 

მოცემულია დრო, რომელ საათზეც იშლება ყვავილი). დააკვირდით დიაგრამას, დასვით საძიებო 

კითხვები და უპასუხეთ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ავტომობილების გაყიდვების რაოდენობა წლების განმავლობაში იცვლება. დიაგრამაზე 

წარმოდგენილია ინფორმაცია რამდენიმე ცნობილი ავტომობილის 2012 წლის 

გაყიდვებზე (გაყიდული ავტომობილების რაოდენობა მოცემულია ვერტიკალურ სვეტზე). 

დააკვირდით დიაგრამას, დასვით საძიებო კითხვები და უპასუხეთ.  
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3. მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში წლის განმავლობაში საშუალო ტემპერატურა სხვადასხვაა. 

დიაგრამაზე მოცემულია 6 ქალაქში სექტემბრის საშუალო ტემპერატურა (ვერტიკალურ სვეტზე 

მოცემულია ტემპერატურა °C-ში). დააკვირდით დიაგრამას, დასვით საძიებო კითხვები და 

უპასუხეთ. 
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