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II 3 1 3* 2 1 2 

 

 

 

 

 

 

5 სწორი პასუხი - 2 ქულა;  4 სწორი პასუხი - 1 ქულა; 

(ცხრილში მითითებული პასუხის გარეშე) 
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26.  

 შეცდომა უნდა იყოს 

26.1 1917 1918 

26.2 უზენაესი საბჭო დამფუძნებელი კრება 

26.3 გათავისუფლების ოკუპაციის 

26.4 რესპუბლიკური კომუნისტური 

26.5 ერთპარტიული მრავალპარტიული 

26.6 1991 1995 

26.7 ლიბერალური დემოკრატიული 

26.8 სასამართლო თვითმართველობის 

26.9 პროპორციული შერეული 

26.10 4 5 

26.11 ევროკომისია გაერო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ყოველი მართებულად შესწორებული შეცდომა ფასდება 1 ქულით. 
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27.  

I. პრობლემის მოგვარება: მაქსიმალური 3 ქულა 

3 ქულა: პრობლემის გადასაჭრელად დასახულია ორი განსხვავებული 

ეფექტიანი მიდგომა, რომლითაც მაქსიმალურად მიიღწევა მიზანი, პასუხი 

სრულყოფილია; 

2 ქულა: პრობლემის გადასაჭრელად დასახულია ორი 

დამოუკიდებელი/განსხვავებული მიდგომა, მაგრამ არასრულყოფილია ან არ 

არის მაქსიმალურად ეფექტიანი; 

1 ქულა: პრობლემის გადასაჭრელად დასახულია მხოლოდ ერთი ეფექტიანი 

მიდგომა; 

0 ქულა: დავალებაში მოცემული ამოცანები და განხორციელების გზები არ 

არის მიზნის ადეკვატური, პასუხი არ არის მოცემული. 

 

II. პროექტის სტრუქტურის  ცოდნა:  მაქსიმალური 1 ქულა 

მიჯნავს ამოცანებს განხორციელების გზებისგან, ამოცანა და განხორციელების  

გზები მკაფიოდ არის ფორმულირებული,  წერია მათთვის განკუთვნილ 

ველში,  ჩანს პროექტის შედგენის საბაზისო უნარები; 

არ ფასდება თუ პირველი კომპონენტის შეფასება არის 0. 
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28.1 მაქსიმალური 2 ქულა 

2 ქულა: მოცემულია ორი სწორი პასუხი; 

1 ქულა: მოცემულია მხოლოდ ერთი სწორი პასუხი; 

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული, არასრულყოფილი ან არამართებულია; 

ნიმუში: არჩევნებში მონაწილე კანდიდატი, ამომრჩეველი.  

 

28.2 მაქსიმალური 1 ქულა  

1 ქულა: ადეკვატური მსჯელობა, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას, 

ახსნილია ილუსტრაციის საზრისი;    
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0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული, არასრულყოფილი ან არალოგიკურია; 

ნიმუში: საზოგადოება შესაძლოა დაემსგავსოს ცხვრის ფარას, თუ ბრმად 
გაჰყვება საარჩევნო კანდიდატის პოპულისტურ დაპირებებს და არ 
დაფიქრდება  მოსალოდნელ შედეგზე.  

 

 28.3 მაქსიმალური 1 ქულა 

1 ქულა: ადეკვატური მსჯელობა, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას;  

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული, არასრულყოფილი ან არალოგიკურია    

ნიმუში: ამომრჩეველმა უნდა შეისწავლოს კანდიდატის საარჩევნო პროგრამა, 
განასხვაოს რეალური და არარეალური დაპირებები,  შეისწავლოს აქვს თუ არა 
საკმარისი რესურსი დაპირების შესასრულებლად, რათა გააზრებული 
არჩევანი გააკეთოს.   

29. 

29.1  მაქსიმალური 2 ქულა 

თითოეული მტკიცებითი არგუმენტი -1 ქულა 

29.2 მაქსიმალური 2 ქულა 

თითოეული უარმყოფელი არგუმენტი - 1 ქულა 

 

სადისკუსიო თემის შესაბამისი კონკრეტული, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, 

დასრულებული აზრის მატარებელი, დადებითი ღირებულების მქონე 

არგუმენტი, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას ფასდება თითო 

ქულით;   

(თითოეული არგუმენტი უნდა იყოს დამოუკიდებელი საზრისის 

მატარებელი). 
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30.  

30.1  გ          30.2  ა                   30.3  ბ  

 

30.4 მაქსიმალური 1ქულა 

1 ქულა: ადეკვატური პასუხი, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას;  

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული, არასრულყოფილი ან არამართებულია. 

 

30.5 მაქსიმალური 1ქულა 

1 ქულა: ადეკვატური პასუხი, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას;  

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული, არასრულყოფილი ან არამართებულია. 

 

30.6 მაქსიმალური 2ქულა 

2 ქულა: ადეკვატურად  მსჯელობს დავალებაში მოცემულ ორივე წყაროზე; 

1 ქულა:  ადეკვატურად  მსჯელობს  დავალებაში მოცემულ მხოლოდ ერთ 

წყაროზე; 

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული, არასრულყოფილი ან არამართებულია. 

ფოტოების მხოლოდ აღწერა  შეფასების გარეშე - 0 ქულა. 

 

30.7 მაქსიმალური 2ქულა 

2 ქულა: ადეკვატურად და არგუმენტირებულად  მსჯელობს დავალებაში 

მოცემულ  საკითზე; 

1 ქულა: ადეკვატურად მსჯელობს  მოცემულ საკითხზე, აკლია არგუმენტაცია.  

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული, არასრულყოფილი ან არამართებულია. 

მხოლოდ მოკლე პასუხები  (კი/არა)  მსჯელობის გარეშე - 0 ქულა. 
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30.8 მაქსიმალური 2ქულა 

2 ქულა: ადეკვატურად და არგუმენტირებულად  მსჯელობს დავალებაში 

მოცემულ  საკითზე; სრულად შეესაბამება დავალების პირობას.  

1 ქულა: ადეკვატურად და არგუმენტირებულად  მსჯელობს დავალებაში 

მოცემულ  საკითზე; პასუხი არასრულყოფილია.  

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული, ან არამართებულია. 

  

ტესტის მაქსიმალური ქულა 
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