
დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასების) ბუნებისმეტყველების 
მასწავლებელთა საგნობრივი გამოცდის შეფასების სქემა  

 
1 ბ 
2 გ 
3 ა 
4 გ 
5 დ 
6 დ 
7 ა 
8 დ 
9 გ 
10 ბ 
11 ბ 
12 მაქსიმალური ქულა: 1 

 ა ბ გ დ ე 
6 1 5 2 4 

13 მაქსიმალური ქულა: 1 
 1 ქულა: სწორად არის მითითებული, რა არის მცენარის ხანდაზმული უჯრედის 

დიდი ზომის განმაპირობებელი კომპონენტი. 
 
0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული, პასუხი შეუსაბამოა. 

14 მაქსიმალური ქულა: 1 
1 ქულა: სწორად არის მითითებული ძვლოვან თევზებში საცურაო ბუშტის 
მოქმედების მექანიზმი. 
 
0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული, პასუხი შეუსაბამოა. 

15 მაქსიმალური ქულა: 1 
1 ქულა: სწორად არის მითითებული, რითია განპირობებული ჟანგბადის 
განსხვავებული რაოდენობის მოხმარება  ორი სხვადასხვა სახეობის 
წარმომადგენლების მიერ. 
 
0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული, პასუხი შეუსაბამოა. 

16 მაქსიმალური ქულა: 1 
1 ქულა: სწორად არის მითითებული, რითია განპირობებული ის, რომ 
განვითარებად ქვეყნებში შიმშილობის პრობლების გადასაჭრელად მიწებს 
ძირითადად იყენებენ მარცვლეულის მოსაყვანად და არა საძოვრებად.  
 
0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული, პასუხი შეუსაბამოა. 
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17 მაქსიმალური ქულა: 2 
2 ქულა:   

• დასახელებული და დასაბუთებულია ორი რეკომენდაცია; 
• დასახელებულია ორი რეკომენდაცია, თუმცა, დასაბუთებულია მხოლოდ 

ერთი მათგანი. 
 
1 ქულა: დასახელებული და დასაბუთებულია მხოლოდ ერთი რეკომენდაცია. 
 
0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული, პასუხი შეუსაბამოა. 

18 მაქსიმალური ქულა: 3 
3 ქულა:   

• ცდა სწორად არის დაგეგმილი  - მითითებულია ფოტოსინთეზის 
მიმდინარეობის თვალსაჩინო ნიშანი, ასევე, დასახელებული და ახსნილია 
ფოტოსინთეზის დამაჩქარებელი ერთი ფაქტორის მოქმედების მექანიზმი 
მაინც. 

• ცდა სწორად არის დაგეგმილი  - მითითებულია ფოტოსინთეზის 
მიმდინარეობის თვალსაჩინო ნიშანი, ასევე, დასახელებულია 
ფოტოსინთეზის დამაჩქარებელი რამდენიმე ფაქტორი. 

 
2 ქულა: ცდა სწორად არის დაგეგმილი  - მითითებულია ფოტოსინთეზის 
მიმდინარეობის თვალსაჩინო ნიშანი, ასევე, დასახელებულია ფოტოსინთეზის 
დამაჩქარებელი მხოლოდ ერთი ფაქტორი; 
 
1 ქულა: ცდა არ არის სწორად დაგეგმილი, მაგრამ დასახელებულია 
ფოტოსინთეზის ინტენსივობაზე მოქმედი რამდენიმე ფაქტორი. 
  
0  ქულა:  ცდა არ არის/ არასწორად არის დაგეგმილი; დასახელებულია 
ფოტოსინთეზის ინტენსივობაზე მოქმედი მხოლოდ ერთი ფაქტორი; ფაქტორები 
არ არის დასახელებული. 

19 მაქსიმალური ქულა: 2 
2 ქულა: დასახელებულია პირობა და სწორად არის განმარტებული მიზეზი, თუ რა 
იწვევს წყლის სვეტის კაპილარულ მატებას. 
 
1 ქულა: დასახელებულია პირობა, რომელიც წყლის სვეტის კაპილარულ მატებას 
გამოიწვევს, მაგრამ მიზეზი არ არის განმარტებული. 
 
0 ქულა: პირობა არ არის/ არასწორად არის დასახელებული; მიზეზი არ არის 
განმარტებული.  

20 მაქსიმალური ქულა: 1 
1 ქულა: სწორად არის მითითებული, რატომ ვერ ვრცელდება ვაკუუმში ხმა. 
 
0 ქულა: პასუხი არ არის გაცემული ან შეუსაბამოა. 
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21 მაქსიმალური ქულა: 1 
1 ქულა: სწორად არის მითითებული, რა პროცესის შედეგად იფარებოდა 
საარტილერიო ბირთვი ორთქლით. 
 
0 ქულა: პასუხი არ არის გაცემული ან შეუსაბამოა. 

22 მაქსიმალური ქულა: 1 
1 ქულა: სწორად არის მითითებული საჰაერო ბურთის გადაადგილების 
მიმართულება და მითითებულია ამ პროცესის მიზეზი. 
 
0 ქულა: პასუხი არ არის გაცემული ან შეუსაბამოა. 

23 დ 
24 გ 
25 ბ 
26 ბ 
27 დ 
28 გ 
29 ა 
30 ბ 
31 მაქსიმალური ქულა: 1 

 ა ბ გ დ ე 
3 2 5 6 1 

32 მაქსიმალური ქულა: 1 
ა ბ გ დ ე ვ 
3 5 6 2 1 7 

33 მაქსიმალური ქულა: 1 
ა ბ გ დ 
2 4 1 5 

34 მაქსიმალური ქულა: 1 
ა ბ გ დ 
1 3 5 4 

35 მაქსიმალური ქულა: 1 
ა ბ გ დ ე ვ ზ 

5 3 2 1 4 5 2 
 36 მაქსიმალური ქულა: 1 

1 ქულა: სწორად არის დასახელებული წერტილი, რომლის მდებარეობის 
განსაზღვრისათვის საკმარისია, ვიცოდეთ მისი განედი, და, ასევე, სწორად არის 
მითითებული შესაბამისი გრადუსი. 
 
0 ქულა: პასუხი არ არის გაცემული ან შეუსაბამოა. 
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37.1 მაქსიმალური ქულა: 1 
1 ქულა: სწორად არის დასახელებული მონაკვეთის სახელწოდება.  
 
0 ქულა: პასუხი არ არის გაცემული ან შეუსაბამოა. 

37.2 მაქსიმალური ქულა: 1 
1 ქულა: სწორად არის ჩაწერილი რიცხვითი მასშტაბი. 
 
0 ქულა: პასუხი არ არის გაცემული ან შეუსაბამოა. 

38 მაქსიმალური ქულა: 5 
 შეცდომა უნდა იყოს 

1. (ა) (ბ) 
მე- 3 კითხვის პასუხი არასრულია. იმპერატორის პინგვინი ბინადრობს 

სამხრეთ პოლარულ სარტყელში, თეთრი 
დათვი - ჩრდილოეთის პოლარულ 
სარტყელში. 

მე-4 კითხვის პასუხი არასრულია. ეკვატორი მდებარეობს ცხელ 
სარტყელში.   

მე-4  ეკვატორზე მზე ზენიტშია 21 
დეკემბერს და 22 ივნისს. 

ეკვატორზე მზე ზენიტშია 21 მარტსა და  
23 სექტემბერს.  

მე-5  კითხვის პასუხი არასრულია. სითბოსა და სინათლის არათანაბარ 
განაწილებაზე მოქმედი მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია დედამიწის წარმოსახვითი 
ღერძის დახრილობა ორბიტის სიბრტყის 
მიმართ, რაც განაპირობებს მზის სხივის 
დაცემის კუთხის განსხვავებულობას 
წელიწადის დროების მიხედვით. 

 

 • თითოეული შეცდომის გასწორება ფასდება 1 ქულით; 
• სწორი პასუხის არასწორად შეცვლის შემთხვევაში შეფასებას აკლდება 1 ქულა. 

 
 

აკადემიური უნარები 
 
წაკითხული ტექსტის გააზრება 
 

 

 
 

39 ბ 
40 დ 
41 გ 
42 ბ 
43 დ 
44 ა 
45 ბ 
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ანალიტიკური წერა 
 

46 მაქსიმალური ქულა: 11 
I. შინაარსის რელევანტურობა*  

 ნაშრომი შეესაბამება მოცემულ საკითხს, პასუხობს დასმულ ამოცანებს.  
 
2 ქულა:  

• ნაშრომი პასუხობს დავალების ყველა მოთხოვნას, არ შეეხება 
არარელევანტურ საკითხებს. 

1 ქულა:  
• ნაშრომი მხოლოდ ნაწილობრივ პასუხობს დავალების მოთხოვნებს;  
• ნაშრომი პასუხობს დავალების მოთხოვნებს, თუმცა, მოცემულია 

არარელევანტური ინფორმაციაც. 
0 ქულა: 

• ნაშრომი არ პასუხობს დავალების მოთხოვნებს; 
• შეეხება სრულიად განსხვავებულ საკითხს; 
• წარმოადგენს დავალების პერიფრაზს. 

 
*თუ ნაშრომი პირველი კრიტერიუმის მიხედვით შეფასდება 0 ქულით, ის 
აღარ გასწორდება სხვა კრიტერიუმების მიხედვით. 
 
II. დასაბუთება * 

 ნაშრომში ავტორის პოზიცია წარმოდგენილია შესაბამისი დასაბუთებით, 
მსჯელობა  გამყარებულია დამაჯერებელი, ადეკვატური არგუმენტებითა და 
მაგალითებით. 
 
3 ქულა:  

• მოცემულია საკითხის შესახებ თანმიმდევრული მსჯელობა, 
მოყვანილია დამაჯერებელი, მრავალფეროვანი, ორიგინალური 
არგუმენტები, მაგალითები, განხილულია კონტრარგუმენტები; 

2 ქულა: 
• მოცემულია საკითხის შესახებ თანმიმდევრული მსჯელობა, 

არგუმენტები მოყვანილია ყველა მოსაზრებისთვის; 
• მოცემულია საკითხის შესახებ თანმიმდევრული მსჯელობა, 

არგუმენტითა და მაგალითით გამყარებულია მხოლოდ ზოგიერთი 
მოსაზრება;  

1 ქულა:  
• არის დასაბუთების მცდელობა, თუმცა, არგუმენტები თუ 

მაგალითები ზედაპირული, ერთფეროვანი და არადამაჯერებელია; 
0 ქულა:  

• მსჯელობა არ არის ლოგიკური, თანმიმდევრული, მოსაზრებები არ 
არის გამყარებული მაგალითებითა და არგუმენტებით; 

• მსჯელობა არ არის მოცემული. 
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* მსჯელობისას ფაქტობრივი შეცდომის დაშვების შემთხვევაში აპლიკანტს 
მეორე კომპონენტში დააკლდება 1 ქულა. 
 
 
III. თხრობის ორგანიზება  
ნაშრომი სტრუქტურულად გამართულია, აზრები მწყობრად, 
თანმიმდევრულად არის გადმოცემული, თხზულების ნაწილები 
ერთმანეთთან ლოგიკურადაა დაკავშირებული. 
 
2 ქულა:  

• ტექსტი სტრუქტურულად გამართულია - ნაწერში წარმოდგენილია 
საკითხის დასმა, მსჯელობა, დასკვნა; აზრები მწყობრად არის 
გადმოცემული, მონაკვეთები ლოგიკურად უკავშირდება ერთმანეთს; 

1 ქულა:  
• ნაწერში დასმულია საკითხი, თუმცა, მსჯელობა  ზედაპირულია, 

წარმოდგენილი დასკვნა არ გამომდინარეობს მსჯელობიდან; 
წარმოდგენილია ტექსტის მხოლოდ ზოგიერთი სტრუქტურული 
ნაწილი; ერთმანეთს ლოგიკურად უკავშირდება ტექსტის მხოლოდ 
ზოგიერთი მონაკვეთი. 

0 ქულა:  
• ნაწერის მხოლოდ მცირე მონაკვეთი ეთმობა მსჯელობას (რამდენიმე 

წინადადება, პატარა აბზაცი ა. შ. ); მოსაზრებები, ტექსტის ნაწილები 
ერთმანეთთან ლოგიკურად არ არის დაკავშირებული; ნაწერში არ 
არის წარმოდგენილი სტრუქტურული ნაწილები - საკითხის დასმა, 
მსჯელობა, დასკვნა. 

 
IV. სტილი, ლექსიკა  
აზრები ცხადად, ნათლადაა გამოთქმული, ნაწერი ლექსიკურად მდიდარი 
და სტილისტურად გამართულია, ლექსიკა შეესაბამება დასმულ საკითხს.  
 
2 ქულა:  

• ნაშრომში გვხვდება მხოლოდ უმნიშვნელო სტილური ხარვეზები, 
ტექსტი ლექსიკურად მდიდარია, აზრი მკაფიოდ და გამართულად 
არის გადმოცემული, გამოყენებულია საკითხის შესაფერისი ლექსიკა 
და სტილი. 

1 ქულა:  
• ნაწერი ლექსიკურად მწირია, თუმცა, გამოყენებული ლექსიკა და 

სტილი მეტ-ნაკლებად შეეფერება საკითხს. 
• ნაშრომში გვხვდება მნიშვნელოვანი სტილური ხარვეზები, თუმცა, 

აზრი გასაგებად არის გადმოცემული. გამოყენებული ლექსიკა და 
სტილი მეტ-ნაკლებად შეეფერება საკითხს. 
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0 ქულა:  
• ნაწერი ლექსიკურად ღარიბია; დაშვებულია უხეში სტილური 

შეცდომები; 
• გამოყენებულია არაადეკვატური ლექსიკა და სტილი. 

 
 
V. სინტაქსი, მორფოლოგია, პუნქტუაცია  
ნაშრომი სინტაქსურად გამართულია, ნაწერი შესრულებულია 
თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დაცვით. 
 
2 ქულა:  

• არ არის დაშვებული ან დაშვებულია მხოლოდ უმნიშვნელო 
სინტაქსური, ორთოგრაფიულ-მორფოლოგიური და პუნქტუაციური 
შეცდომები, დაცულია თანამედროვე ქართული სალიტერატურო 
ენის ნორმები. 

1 ქულა:  
• დაშვებულია სინტაქსური, ორთოგრაფიულ-მორფოლოგიური, 

პუნქტუაციური შეცდომები, დარღვეულია თანამედროვე ქართული 
სალიტერატურო ენის ნორმები 

0 ქულა:  
• დაშვებულია უხეში სინტაქსური, ორთოგრაფიულ-მორფოლოგიური, 

პუნქტუაციური შეცდომები; უხეშად არის დარღვეული 
თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები 

 
იმისათვის, რომ ნაშრომი ყველა კრიტერიუმის მიხედვით გასწორდეს, ის 
უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს: 

• უნდა შეეხებოდეს დავალებაში მოცემულ საკითხს; 
• არ უნდა წარმოადგენდეს დავალების პირობის პერიფრაზს; 
• არ უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას, რომლის საშუალებით 

შესაძლებელია აპლიკანტის პიროვნების იდენტიფიცირება - სახელსა 
და გვარს (რეალურსა თუ გამოგონილს), მეტსახელს, ხელმოწერას და 
ა.შ. 

• შესრულებული უნდა იყოს ისეთი ხელწერით, როგორის წაკითხვაც 
შესაძლებელია. 

თუ ნაშრომი არ აკმაყოფილებს ამ პირობათაგან რომელიმეს, ის შეფასდება 0 
ქულით. 
ნაშრომი უნდა შეიცავდეს, სულ მცირე, 100 სიტყვას. სხვა შემთხვევაში ის 
გასწორდება მხოლოდ I და II კრიტერიუმების მიხედვით. 

*თუ დავალების შესრულებისას სწორ პასუხთან ერთად მითითებულია არასწორი 
პასუხიც, შეფასებას დააკლდება 1 ქულა. 
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