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შეფასების სქემა საგანში - ფიზიკური აღზრდა და სპორტი, 2021 წელი 

ვარიანტი  II 

 

 დავალება    1. -  27.  თოთოეული დავალების სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით. 
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ღია დავალებები    28. – 32.  

დავალება 28.   

დავალების თითო სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით, სულ 4 ქულა. 

დავალების პირველ კითხვაში, აპლიკანტს მოეთხოვება წარმოდგენილი ორი სურათიდან  

შეარჩიოს ვარჯიშის შესრულების რომელი ვარიანტი არ არის სწორი.  

სწორი პასუხი  -  ვარიანტი N 2.     

 

დავალების მეორე კითხვაში, აპლიკანტს მოეთხოვება ჩაწეროს ცხრილში კუნთების სამი ჯგუფის 

დასახელება, რომელთა გაკვირვებასაც უწყობს ხელს წარმოდგენილი  ვარჯიში.   

სწორი პასუხების ვარიანტები:  

1. კისრის; 2 წელის; 3. ზურგის; 4. მკერდის; 5. მუცლის; 6.ზედა კიდურების; 7. ქვედა 

კიდურების კუნთები. 

 

დავალება  29.   

დავალების თითო სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით, სულ 3 ქულა. 

 

აპლიკანტს მოეთხოვება ჩაწეროს ცხრილში მოძრაობითი ჩვევის გადატანის კანონის ნებისმიერი 

3 სახეობა 

 

სწორი პასუხის ვარიანტები: 

1. დადებითი გატანა; 2. უარყოფითი გადატანა;  3. ერთმხრივი გადატანა; 4. ურთიერთ გადატანა; 

5. ირიბი გადატანა; 6.  განზოგადებული გადატანა;  7. ჯვარედინი გადატანა. 

დავალება  30.     

დავალების თითო სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით, სულ 3 ქულა. 

აპლიკანტს მოეთხოვება ჩაწეროს  სკოლის საბაზო საფეხურზე მძლეოსნობაში რბენების 

შესწავლისთვის რეკომენდებული 3 სპეციალური ვარჯიში. 
 

სწორი პასუხების ვარიანტები: 

1. რბენა მუხლის მაღლა აწევით; 2. რბენა წინსვლით, მუხლის მაღლა აწევით; 3. რბენა ცერებზე, 

გაშლილი ფეხით; 4. ხტომები ფეხიდან ფეხზე (ირმის ნახტომი);  5. წახტომები. 

      

დავალება  31.   

დავალების თითო სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით, სულ 5 ქულა. 

აპლიკანტს მოეთხოვება ჩაწეროს სიგრძეზე ხტომის შემსწავლელი 5 ვარჯიში, რომელთა 

გამოყენებაც რეკომენდებულია საბაზო  საფეხურზე ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად. 
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სწორი პასუხების ვარიანტები:  1. ხტომა ადგილიდან; 2. ხტომა მოკლე გამორბენით; 3. ხტომა 

სწრაფი გამორბენით; 4. ხტომა სიმაღლეზე; 5.ხტომა მანძილზე;  6. ხტომა გამორბენით დროზე, 

რაც შეიძლება სწრაფი გამორბენი, 6. რბენა წვივის უკუქნევით.   

 

დავალება  32.   

თითო სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით, სულ 4 ქულა. 

აპლიკანტს მოეთხოვება ჩაწეროს ნებისმიერი 4 სიმპტომი, რომელიც მიანიშნებს სისხლში შაქრის 

შემცველობის დაქვეითებაზე (ჰიპოგლიკემიის განვითარებაზე). 

 

სწორი პასუხების ვარიანტები: 

1. აქტივობის უნარის დაქვეითება ან მოთენთილობა, 2. კანკალი; 3. ცივი ოფლი;  4. ფერმკრთალი 

კანი; 5. დაბუჟების შეგრძნება; 6. გულისცემის აჩქარება;  5. გონების დაკარგვა;  8. კრუნჩხვა.  

       

 

 

 

დავალება    33. – 36.  „ჭეშმარიტია - მცდარია“.     

 

სწორი პასუხი ფასდება 1  ან 2  ქულით.  

იმ შემთხვევაში, თუ  დავალებაში -,,მცდარია’’- აღნიშვნა გაკეთებულია სწორად, მაგრამ არ არის 

ჩაწერილი სწორი ფორმულირება, იწერება 1 ქულა, იმ შემთხვევაში თუ ფორმულირებაც სწორია 

-2 ქულა. თუ აღნიშვნა და ფორმულირება არ ემთხვევა ერთმანეთს იწერება 0 ქულა. დავალება 

,,ჭეშმარიტია’’ სწორი ფორმულირების ჩაწერას არ მოითხოვს, რამეთუ სწორი ფორმულირება 

ისედაც დავალების პირობაშია მოცემული, საჭიროა მხოლოდ აღნიშვნის გაკეთება, სწორი 

პასუხი ფასდება 2 ქულით.  

 

დავალება    33 .     

დავალებაში მოცემული დებულება   ჭეშმარიტია 

აპლიკანტს მოეთხოვება მონიშნოს მხოლოდ შესაბამისი უჯრა  (,,ჭ’’-ჭეშმარიტია).   

 

დავალება   34.          

დავალებაში მოცემული  დებულება ჭეშმარიტია 

აპლიკანტს მოეთხოვება მონიშნოს მხოლოდ შესაბამისი უჯრა  (,,ჭ’’-ჭეშმარიტია).   
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დავალება  35.            

დავალებაში მოცემული დებულება   მცდარია. 

აპლიკანტს მოეთხოვება მონიშნოს შესაბამისი უჯრა აღნიშვნით ,,მ’’(მცდარია) და ჩაწეროს 

სწორი განმარტება.    

                 

სწორია შემდეგი განმარტება:  თუ მინის ნამსხვრევი ღრმად არის ჩასული ჭრილობაში არ უნდა 

ამოვიღოთ, რომ სისხლდენა არ გაძლიერდეს და ისე დავადიოთ ნახვევი. გამოვუძახოთ 

სასწრაფოს ან გადავიყვანოთ სამედიცინო დაწესებულებაში.  

 

  დავალება  36.         

დავალებაში მოცემული დებულება   მცდარია 

აპლიკანტს მოეთხოვება მონიშნოს შესაბამისი უჯრა აღნიშვნით ,,მ’’(მცდარია) და ჩაწეროს 

სწორი განმარტება.  

                   

სწორია შემდეგი განმარტება:  დახტომისას უნდა შესრულდეს რბილი დახტომი, მუხლების 

მოხრით და ჩაჯდომით.  

 

დავალება      37.- 40.   შესაბამისობის დადგენა.   

თითო სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით, სულ 4 ქულა.  

აპლიკანტს მოეთხოვება შეუსაბამოს  A სვეტში მოცემული პირობები B სვეტში მოცემულ 

სავარაუდო პასუხებს. ერთ პირობას მხოლოდ ერთი პასუხი შეესაბამება.  

სწორი პსუხები: 

დავალება    37.                            დავალება  38 

  1  -  გ                                              1 -   დ 

  2  -  ა                                              2 -   ა 

  3  -  ვ                                              3  - ზ 

  4  -  დ                                            4  -  გ 

 

 დავალება   39                               დავალება   40. 

  1  -  ბ                                             1  -  ბ 

  2  -  ე                                             2  -  დ 

  3  -  ვ                                             3  -  ა 

  4  -  დ                                           4  -  გ 
 


