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I. ვარიანტი
ბარბარე ჯორჯაძე
მეცხრამეტე საუკუნის 60-იან წლებში ჩვენს ქვეყანაში აქტიურად განიხილებოდა ისეთი საკითხი,
როგორიცაა საზოგადოებრივ ასპარეზზე ქალების გამოსვლა. ქალთა უფლებებზე პირველი ალაპარაკდა
ბარბარე ჯორჯაძე, რომელმაც არაერთი საგულისხმო წერილი მიუძღვნა ამ პრობლემას. მას მტკიცედ
სწამდა, რომ აუცილებელი იყო ქალების საყოველთაო განათლება და მათთვის სამოქალაქო უფლებების
მინიჭება.
ბარბარე ჯორჯაძე მეცხრამეტე საუკუნის ქართული კულტურის თვალსაჩინო წარმომადგენელია.
იგი გაბედულად გამოვიდა სამწერლო ასპარეზზე და მრავალი მიმართულებით მოსინჯა საკუთარი
შესაძლებლობები, კერძოდ, იგი მწერალიც იყო, პუბლიცისტურ წერილებსაც აქვეყნებდა და ქალთა
თანასწორობასაც ქადაგებდა. ბარბარე ჯორჯაძე ცხოვრების ბოლომდე დიდი ინტერესით ეცნობოდა
სიახლეებს. მას ყველა მნიშვნელოვან მოვლენასთან დაკავშირებით ჰქონდა საკუთარი პოზიცია.
აღსანიშნავია, რომ მან წერა-კითხვის სწავლების საკუთარი მეთოდი შეიმუშავა. ბარბარე ჯორჯაძე
გახლავთ ავტორი პირველი ქართული კულინარიული წიგნისა, რომელიც იმ ეპოქის მატიანეა ენობრივი,
კულტურული და ეთნოგრაფიული თვალსაზრისით.
ბარბარე ჯორჯაძე იყო ერთადერთი ქალი, რომელიც ილია ჭავჭავაძეს შეეკამათა ქართული ენის
მოდერნიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. მის სტატიებსა თუ მოსაზრებებს ხშირად ბეჭდავდნენ
ჟურნალ-გაზეთები: „ცისკარი“, „დროება“, „ივერია“, „კვალი“ და „ჯეჯილი“.

II. ვარიანტი
ნინო ყიფიანი
ნინო ყიფიანი გახლდათ დიმიტრი ყიფიანის შვილიშვილი. ოჯახში დაწყებითი განათლების
მიღების შემდეგ იგი თბილისის წმინდა ნინოს სასწავლებელში მიაბარეს, სადაც მის სწავლას ქუთაისის
სათავადაზნაურო ბანკი აფინანსებდა. ნინო ყიფიანი იყო რუსეთის იმპერიიდან პირველი იურისტი
ქალი, რომელმაც ბრიუსელში მიიღო იურიდიული განათლება. სხვადასხვა დროს იგი მუშაობდა
იტალიისა და ბელგიის საელჩოების წარმომადგენლობებში.
საქართველოს
სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობის
იდეა
ნინო
ყიფიანის
მსოფლმხედველობის ამოსავალი პრინციპი იყო. მან ამ თემას არაერთი საგანგებო პუბლიკაცია მიუძღვნა.
იგი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ისეთ საკითხს, როგორიცაა ქალთა განათლება. 1896 წელს ნინომ
დაბეჭდა ვრცელი წერილი „ქართველი ქალების მოღვაწეობის მიმოხილვა“. მისი ინიციატივით შეიქმნა
სპეციალური ფონდი, რომლის დანიშნულება იყო ნიჭიერი ახალგაზრდების ხელშეწყობა, რათა მათ
უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა ჰქონოდათ.
1907 წელს მეფის მთავრობამ მას რუსეთის იმპერიაში ყოფნა აუკრძალა, რის გამოც ის
საცხოვრებლად ჯერ ბრიუსელში გადავიდა, შემდეგ – იტალიაში. საქართველოს დამოუკიდებლობის
გამოცხადების შემდეგ ნინო ყიფიანი სამშობლოში დაბრუნდა და თბილისში დასახლდა. მოგვიანებით
მან ქვიშხეთში პაპისეულ სახლ-კარს მიაშურა და იქვე გარდაიცვალა.

III. ვარიანტი
ოლღა გურამიშვილი
ოლღა ალექსანდრეს ასული გურამიშვილი ილია ჭავჭავაძის მეუღლის უახლოესი ნათესავი და
მისივე ნათლული იყო. თბილისის ქალთა გიმნაზიის წარჩინებით დამთავრების შემდეგ იგი სწავლობდა
ამიერკავკასიის ქალთა ინსტიტუტში. ამ პერიოდში ოლღა ესწრებოდა პროფესორ თარხნიშვილის
ლექციებს ბუნებისმეტყველებაში.
გაზეთ „დროების“ გარშემო თავმოყრილმა მოწინავე ქართველობამ მიზნად დაისახა ახალგაზრდა
ქალების ხელშეწყობა, რათა მათ უმაღლესი განათლების მისაღებად ევროპაში გამგზავრება
შესძლებოდათ. მიუხედავად მშობლების წინააღმდეგობისა, 17 წლის ოლღა სახლიდან გაიპარა და სხვისი
პასპორტით გაემგზავრა შვეიცარიაში, ქალაქ ციურიხში.
საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ოლღა ასწავლიდა თბილისის ვაჟთა გიმნაზიაში. იგი იყო
ერთ-ერთი პირველი ქალი მასწავლებელი რუსეთის იმპერიაში. მას თვით იაკობ გოგებაშვილმა გაუწია
რეკომენდაცია. 1883 წელს ოლღა გურამიშვილმა ნიკო ნიკოლაძეზე დაიწერა ჯვარი.
ახალდაქორწინებულები პეტერბურგში გაემგზავრნენ, რადგან ნიკო იქ იყო გადასახლებული.
საქართველოში დაბრუნებული ნიკოლაძეები დიდ ჯიხაიშში დასახლდნენ. ოლღამ აქ გახსნა ქალთა
პირველი სკოლა, სადაც იგი ტექნიკის სიახლეებს აცნობდა მოსწავლეებს, რათა მათ შესაძლებლობა
ჰქონოდათ, რომ სოფლის მეურნეობა უკეთ განევითარებინათ. იგი ახალგაზრდებს აბრეშუმის ჭიის
მოვლა-მოყვანას, ხალიჩებისა და ფარდაგების ქსოვას ასწავლიდა.

IV. ვარიანტი
ეკატერინე ნიკოლაძე
XIX საუკუნის დასაწყისში ქართველი მოღვაწეები უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდნენ
საზოგადოებრივ საქმიანობაში ქალთა აქტიურ ჩართვას. დაიწყო ახალგაზრდა ქალების ხელშეწყობა,
რათა ისინი უმაღლესი განათლების მისაღებად ევროპაში წასულიყვნენ. იმ ახალგაზრდებს შორის,
რომლებიც ამ მიზნით პირველები წავიდნენ ევროპაში, იყვნენ ცნობილი პოლიტიკური და საზოგადო
მოღვაწის, ნიკო ნიკოლაძის, დები.
ეკატერინე და ოლიმპიადა ნიკოლაძეები შვეიცარიაში მოხვდნენ იმ დროს, როდესაც
სოციალისტები ყველგან დაუფარავად ავრცელებდნენ ახალ იდეებს. რუსეთის იმპერიიდან
სასწავლებლად ჩასული ახალგაზრდობა თვითმპყრობელობის წინააღმდეგ საბრძოლველად
ირაზმებოდა. ციურიხში მყოფმა ქართველმა სტუდენტებმა დააარსეს საზოგადოება „უღელი“, რომლის
მიზანი იყო ევროპაში მიმდინარე პროცესების შესწავლა, საზოგადოებრივი აზრისა და ლიტერატურის
პოპულარიზაცია საქართველოში. სანუკვარი მიზნისათვის რომ მიეღწიათ და სამშობლო
გაეთავისუფლებინათ, ახალგაზრდები სხვა ქვეყნების ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობათა
წარმომადგენლებთან დაკავშირებას ცდილობდნენ. დები ნიკოლაძეები ამ საზოგადოების აქტიური
წევრები იყვნენ.
განათლების მიღების შემდეგ ეკატერინე ქუთაისში დაბრუნდა. აქ მან და მისმა თანამოაზრეებმა
დააფუძნეს ქუთაისის ქალთა საზოგადოება, რომლის მთავარი მიზანი იყო გუბერნიაში მცხოვრებ ქალთა
განათლებაზე ზრუნვა. გარდა ამისა, ეს საზოგადოება ფინანსურადაც ეხმარებოდა ხელმოკლე
ახალგაზრდებს.
V. ვარიანტი
ეკატერინე მელიქიშვილი
ეკატერინე მელიქიშვილი გახლდათ თბილისის უნივერსიტეტის პირველი რექტორის, პეტრე
მელიქიშვილის, და. ძმებისა და ნიკო ნიკოლაძის ხელშეწყობით 19 წლის ეკატერინე გაგზავნეს
შვეიცარიაში, სადაც მან ჯერ გიმნაზია დაამთავრა, ხოლო შემდეგ უმაღლესი სამედიცინო განათლება
მიიღო.
ეკატერინე ევროპაში დიდი მონდომებით სწავლობდა, პარალელურად კი იმ დროის მოწინავე
იდეებს ეცნობოდა. სწავლის პერიოდში ეკატერინე დაუკავშირდა საზოგადოება „უღელს“, რომელიც
ციურიხში მყოფმა ქართველმა სტუდენტობამ დააარსა. ახალგაზრდებმა შეიმუშავეს ქართული
სკოლებისათვის სახელმძღვანელოების შედგენის გეგმა და ჩამოაყალიბეს მთარგმნელთა წრე, რათა
ქართველებს ევროპული კულტურის უკეთ გაცნობის შესაძლებლობა ჰქონოდათ.
ეკატერინე დიდი ინტერესით ადევნებდა თვალს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და
მრავალმხრივ იყო ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მან და მისმა თანამოაზრეებმა დააფუძნეს
ორგანიზაცია „განათლება“, რომლის ხელშეწყობითაც გაიხსნა არაერთი ქართული სასწავლებელი.
„განათლებამ“ იმდენად გაითქვა სახელი, რომ მეცენატთა ყურადღებაც მიიპყრო. სწორედ მათი
დახმარებით შეძლო საზოგადოებამ ქალთა საშუალო სკოლისა და სამხატვრო სასწავლებლის შენახვა.
ასევე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ეკატერინე ოდესის უნივერსიტეტშიც მოღვაწეობდა. იგი იყო ქალთა
უმაღლესი კურსების გახსნის ინიციატორი და მისი პირველი დეკანი.

VI. ვარიანტი
კატო მიქელაძე
ჯერ კიდევ ასი წლის წინ საქართველოში იყვნენ ქალები, რომლებიც უშიშრად იბრძოდნენ
სწავლის, მუშაობის, არჩევნებში ხმის მიცემისა თუ სხვა უფლებების მოსაპოვებლად. მათ შორისაა კატო
მიქელაძე. იგი განათლებას თავდაპირველად ქუთაისის ქალთა გიმნაზიაში იღებდა. 1900 წელს კატო
ცხინვალში წავიდა სამუშაოდ, სადაც დააარსა ბიბლიოთეკა და სცენის მოყვარულთა წრე.
1903 წელს კატო მიქელაძე მოსკოვში გაგზავნეს პედაგოგიურ კურსებზე სასწავლებლად, მაგრამ
მან მალე დატოვა რუსეთი და განათლების მისაღებად ევროპაში გაემგზავრა. კატო მიქელაძე ბრიუსელის
უნივერსიტეტის სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. უნივერსიტეტის
დამთავრების შემდეგ იგი პარიზში გადასახლდა, რათა საფუძვლიანად შეესწავლა ქალთა მოძრაობის
ევროპული გამოცდილება.
1916 წელს კატო სამშობლოში ბრუნდება. აქ იგი ახორციელებს თავის ჩანაფიქრს და აყალიბებს
„ქალთა ლიგას“, რომელშიც გაერთიანდნენ ქალები საქართველოს სხვადასხვა რაიონიდან. ამავე
პერიოდში იგი გამოსცემს გაზეთს „ხმა ქართველი ქალისა“. ეს გაზეთი საზოგადოების წინაშე სვამდა
უმწვავეს საკითხებს, რომლებიც უკეთ წარმოაჩენდნენ საქართველოში არსებულ პრობლემებს. გარდა
ამისა, გაზეთის მკითხველს შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ ქალთა განმათავისუფლებელი მოძრაობის
დასავლურ გამოცდილებას გასცნობოდა.

VII. ვარიანტი
ელენე ყიფიანი
ელენე ყიფიანი გახლდათ დიმიტრი ყიფიანის ქალიშვილი. იგი გვერდში ამოუდგა მამას ისეთ
საქმეში, როგორიცაა ქართული თეატრის აღდგენა. დიმიტრი ყიფიანის ოჯახში ატარებდნენ
რეპეტიციებს, დგამდნენ წარმოდგენებს. ყველა ამ ღონისძიების აქტიური მონაწილენი იყვნენ დიმიტრის
შვილები. ელენემ სცენაზე გამოსვლითა და ნიჭიერი თამაშით დიდად შეუწყო ხელი ქართული თეატრის
აღორძინებას.
ელენე ყიფიანის თაოსნობით ჩამოყალიბდა ქალთა ლიტერატურულ-მთარგმნელობითი წრე.
ახალგაზრდა ქალებმა, რომლებიც აქ იყვნენ გაერთიანებულნი, მიზნად დაისახეს უცხოური
ლიტერატურის თარგმნა-გამოცემა. კრებული, რომლის პირველი ნომერიც 1872 წელს დაიბეჭდა,
გამოდიოდა სახელწოდებით – „თარგმანნი საამო საკითხავთა თხზულებათა“. სწორედ ამ კრებულში
გამოქვეყნდა პირველად ელენეს თარგმანები. ამ გზით იგი ახალ თაობას აცნობდა უცხოურ
ლიტერატურას, აზიარებდა ევროპულ კულტურას.
ელენე ყიფიანი მრავალი საზოგადოებრივი საქმიანობის მოთავე და აქტიური მონაწილე იყო. მან
დიდი ამაგი დასდო ქართული ხალხური სიმღერებისა და საგალობლების შეკრებისა და ნოტებზე
გადატანის საქმეს, რასაც საგანგებოდ აღნიშნავდა იაკობ გოგებაშვილი. ელენე იყო ღარიბ მოსწავლეთა
კომიტეტის თავმჯდომარე. იგი არამარტო მოსწავლეების განათლებაზე ზრუნავდა, არამედ
მატერიალურადაც ეხმარებოდა მათ.

argumentirebuli eses Sefasebis kriteriumebi
naSromi, romlis moculobac 120 sityvas ar aRemateba, VII, VIII da IX kriteriumebiT ar Sefasdeba.

I kriteriumi

#

davalebis pirobis adekvaturi gageba da gaazreba

qulebi

1.

davalebis piroba adekvaturadaa gagebuli.

2

2.

davalebis piroba nawilobriv araadekvaturadaa gagebuli.

1

3.

davaleba mTlianobaSi araadekvaturadaa gagebuli.

0 naweri
aRar
swordeba

II kriteriumi

#

1.

2.

naSromis ageba
eses struqtura srulad Seesabameba dasmul amocanas, naSromi
kargadaa
organizebuli,
monakveTebi
Tanamimdevrulad
da
logikurad enacvleba erTmaneTs, warmodgenili magaliTebi ar
arRvevs teqstis mTlianobas, abzacebi sworadaa gamoyofili.
eses struqtura mxolod nawilobriv Seesabameba dasmul amocanas,
naSromSi darRveulia teqstis logika da/an abzacebi sworad ar
aris gamoyofili.

qulebi

1

0

III kriteriumi

#

problemis gaazreba

qulebi

1.

naSromSi mkafiod gamovlinda gansaxilvel sakiTxTan dakavSirebuli
problematikis codna, abiturientis informirebuloba da erudicia.

3

2.

naSromSi
nawilobriv
gamovlinda
dakavSirebuli
problematikis
informirebuloba da erudicia.

gansaxilvel
sakiTxTan
codna,
abiturientis

2

3.

naSromSi gamovlinda gansaxilvel sakiTxTan dakavSirebuli problematikis
zerele
codna,
ar
Cans
abiturientis
saTanado
informirebuloba da erudicia.

1

4.

abiturienti ver erkveva gansaxilvel sakiTxTan dakavSirebul problematikaSi.

0

IV kriteriumi

#

msjelobis dasabuTeba
msjeloba

1.

2.

damajerebladaa

dasabuTebuli
gamyarebulia Sesaferisi magaliTebiT.

qulebi
da

argumentebi
5

msjeloba mTlianobaSi dasabuTebulia, Tumca calkeul SemTxvevebSi
argumentacia arasakmarisia da/an ar aris gamyarebuli Sesaferisi
magaliTebiT.

4

3.

msjeloba dasabuTebulia, Tumca calkeul SemTxvevebSi argumentebsa
da moxmobil magaliTebs damajerebloba aklia.

3

4.

msjeloba
zereledaa
aradamajerebelia.

2

5.

msjeloba
Zalze
araadekvaturia.

6.

msjeloba dasabuTebuli ar aris.

dasabuTebuli

zogadia,

argumentebi

da

da/an

argumentebi

magaliTebi

1

0

V kriteriumi

#

damoukidebeli azrovneba

qulebi
3

1.

naSromSi
mkafiod
gamovlinda
abiturientis
damoukidebeli
azrovnebis unari, SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba.

2

2.

naSromSi nawilobriv gamovlinda abiturientis damoukidebeli
azrovnebis unari, SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba.

2.

3.

naSromSi ZiriTadad ar gamovlinda abiturientis damoukidebeli
azrovnebis unari, Tumca aris dasmuli problemisadmi sakuTari
damokidebulebis gamoxatvis mcdeloba.

1

naSromSi ar gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis
unari.

0

VI kriteriumi
#

qulebi

faqtobrivi sizuste

1.

naSromSi ar aris faqtobrivi Secdoma.

1

2.

naSromSi daSvebulia faqtobrivi Secdoma.

0

VII kriteriumi
#

1.

2.

3.

qulebi

leqsika da stili
naSromSi SerCeulia dasmuli amocanis Sesabamisi stili, daculia
naSromis stilis erTgvarovneba; azri enobrivad (leqsikurad)
zustad da mkafiodaa gamoxatuli, gvxvdeba oriode stilistikuri
xarvezi.
naSromSi
SerCeulia
dasmuli
amocanis
Sesabamisi
stili,
mTlianobaSi daculia naSromis stilis erTgvarovneba; azri
enobrivad (leqsikurad) zustad da mkafiodaa gamoxatuli, magram
gvxvdeba ramdenime stilistikuri xarvezi.

naSromis stili nawilobriv Seesabameba dasmul amocanas, calkeul
SemTxvevebSi darRveulia stilis erTgvarovneba; azri gasagebia,
magram leqsika mwiria, gvxvdeba araadekvaturi leqsika da
stilistikuri xarvezebi.

4.

3

2

1

0
naSromis stili mTlianobaSi
stilistikurad gaumarTavia.

ar

Seesabameba

dasmul

amocanas,

VIII kriteriumi
#

morfologia, orTografia, sintaqsi

qulebi

1.

ar aris daSvebuli erTze meti Secdoma.

4

2.

ar aris daSvebuli orze meti Secdoma.

3

3.

ar aris daSvebuli oTxze meti Secdoma.

2

4.

ar aris daSvebuli eqvsze meti Secdoma.

1

5.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

IX kriteriumi

qulebi

#

punqtuacia

1.

ar aris daSvebuli samze meti Secdoma.

2

2.

ar aris daSvebuli eqvsze meti Secdoma.

1

3.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

mxatvruli teqstis analizis Sefasebis kriteriumebi
weriTi davalebis maqsimaluri qulaa 30. Tu abiturientis naSromi mocemuli teqstis perifrazia, TiToeuli miTiTeba mxolod erTi-ori winadadebiT aris Sesrulebuli an teqsti mTlianad
araadekvaturadaa gagebuli (anda gaurkveveli kaligrafiis gamo naSromis wakiTxva ver xerxdeba),
daiwereba 0 qula da naweri aRar gaswordeba.
davalebis esa Tu is miTiTeba Sesrulebulad ar CaiTvleba, Tu masze mxolod erTi-ori
winadadebiT iqneba pasuxi gacemuli.

naSromi, romlis moculobac 120 sityvas ar aRemateba, VIII, IX da X kriteriumebiT ar Sefasdeba!

I kriteriumi
#

mocemuli teqstis adekvaturi gageba da gaazreba

qulebi

1.

teqsti Rrmadaa gaazrebuli, naSromSi igrZnoba avtoris umTavresi
saTqmelisa da emociuri mizandasaxulobis wvdoma.

4

2.

teqsti adekvaturadaa gagebuli.

3

3.

erT SemTxvevaSi SeiniSneba teqstis araadekvaturi gageba.

2

4.

erTze met SemTxvevaSi teqsti araadekvaturadaa gagebuli.

5.

teqsti mTlianad araadekvaturadaa gagebuli.

1
0 naweri
aRar
swordeba

II kriteriumi

#

naSromis ageba

qulebi

1.

naSromi upasuxebs samive miTiTebas da kargadaa organizebuli, abzacebi
sworadaa gamoyofili.

3

2.

3.

4.

naSromi upasuxebs sam miTiTebas, Tumca teqsti ar aris kargad
organizebuli an/da zogan abzacebi arasworadaa gamoyofili; an naSromi upasuxebs or miTiTebas da kargadaa organizebuli, abzacebi
sworadaa gamoyofili.
naSromi upasuxebs or miTiTebas, Tumca teqsti ar aris kargad
organizebuli an/da zogan abzacebi arasworadaa gamoyofili; an
naSromi upasuxebs erT miTiTebas da kargadaa organizebuli, abzacebi
sworadaa gamoyofili.
naSromi upasuxebs erT miTiTebas, Tumca teqsti ar aris organizebuli
an/da abzacebi arasworadaa gamoyofili.

2

1

0

III kriteriumi

#

davalebis (miTiTebebis) adekvaturi gageba da gaazreba

qulebi

1.

davaleba adekvaturad aris gaazrebuli, ar aris sakiTxidan gadaxvevis
arc erTi SemTxveva (iseTi faqtis, mosazrebisa Tu citatis damowmeba,
romlebic gansaxilvel sakiTxs ar ukavSirdeba).

2

2.

3.

davalebis piroba ZiriTadad adekvaturad aris gaazrebuli, Tumca erT
SemTxvevaSi SeiniSneba davalebis pirobis araadekvaturi gageba an aris
sakiTxidan gadaxvevis oriode SemTxveva (iseTi faqtis, mosazrebisa Tu
citatis damowmeba, romelic gansaxilvel sakiTxs ar ukavSirdeba).
davalebis piroba araadekvaturadaa gaazrebuli.

1

0

IV kriteriumi

#

mosazrebebis argumentireba da adekvaturi citireba

qulebi

1.

msjeloba samive miTiTebis mixedviT dasabuTebulia (argumentirebulia)
da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT.

6

2.

3.

4.

5.

6.

7.

msjeloba ori miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi
gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTebis mixedviT
msjelobisas argumentebi aradamajerebelia da/an ar aris
gamyarebuli teqsturi masaliT.
msjeloba ori miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTeba saerTod ar aris Sesrulebuli
(perifrazia
an
msjeloba
oriode
winadadebiTaa
gadmocemuli).
msjeloba erTi miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo ori miTiTebis mixedviT msjelobisas
argumentebi aradamajerebelia da/an ar aris gamyarebuli teqsturi
masaliT.
msjeloba erTi miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, meore miTiTebis mixedviT msjelobisas
argumentebi aradamajerebelia da/an ar aris gamyarebuli teqsturi
masaliT, xolo mesame miTiTeba saerTod ar aris Sesrulebuli (perifrazia an msjeloba oriode winadadebiTaa gadmocemuli).
samive miTiTebis mixedviT msjelobisas argumentebi aradamajerebelia
da/an ar aris gamyarebuli teqsturi masaliT.

ori miTiTebis mixedviT msjelobisas argumentebi aradamajerebelia
da/an ar aris gamyarebuli teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTeba saerTod ar aris Sesrulebuli; an msjeloba erTi miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo
danarCeni miTiTebebi saerTod ar aris Sesrulebuli; anda erTi miTiTebis mixedviT msjelobisas argumentebi aradamajerebelia da/an ar
aris gamyarebuli teqsturi masaliT, xolo danarCeni miTiTebebi saerTod ar aris Sesrulebuli.

5

4

3

2

1

0

V kriteriumi

#

teqstis mxatvruli Taviseburebebis Sefaseba

qulebi

1.

msjeloba avtoris stilis Sesaxeb damajerebelia, gamoyofilia araerTi
mxatvruli saSualeba da damowmebuli magaliTebi sworia.

3

2.

3.

4.

msjeloba avtoris stilis Sesaxeb damajerebelia, gamoyofilia araerTi
mxatvruli saSualeba, Tumca erT SemTxvevaSi magaliTi arasworia anda
msjeloba avtoris stilis Sesaxeb aradamajerebelia, Tumca gamoyofilia
araerTi mxatvruli saSualeba da damowmebuli magaliTebi sworia.
naSromSi aris msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, magram ar aris gamoyofili arcerTi mxatvruli saSualeba; naSromSi ar aris msjeloba
avtoris stilis Sesaxeb, magram gamoyofilia ramdenime mxatvruli
saSualeba, Tumca damowmebul mxatvrul saSualebaTagan erTi arasworia.
naSromSi ar aris msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, gamoyofili mxatvruli saSualebebi arasworia an naSromSi ar aris msjeloba teqstis
mxatvruli Taviseburebebis Sesaxeb.

2

1

0

VI kriteriumi

#

damoukidebeli azrovneba da zogadi ganaTleba

qulebi

1.

naSromSi mkafiod gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis
unari, SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba da zogadi ganaTleba.

3

2.

3.

4.

naSromSi
nawilobriv
gamovlinda
abiturientis
damoukidebeli
azrovnebis unari, Tumca mkafiod gamovlinda abiturientis zogadi
ganaTleba;
anda
naSromSi
mkafiod
gamovlinda
abiturientis
damoukidebeli
azrovnebis
unari,
SexedulebaTa
da
SefasebaTa
araSablonuroba, Tumca nawilobriv gamovlinda abiturientis zogadi
ganaTleba.
naSromSi nawilobriv gamovlinda abiturientis zogadi ganaTlebac da
damoukidebeli azrovnebis unaric; an ar gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis unari, Tumca nawilobriv gamovlinda abiturientis
zogadi ganaTleba; anda naSromSi nawilobriv gamovlinda abiturientis
damoukidebeli azrovnebis unari, magram ar gamovlinda abiturientis
zogadi ganaTleba.
naSromSi ar gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis unari,
agreTve ar gamovlinda abiturientis zogadi ganaTleba.

2

1

0

VII kriteriumi

#

faqtobrivi sizuste

qulebi

1.

naSromSi ar aris daSvebuli faqtobrivi Secdoma.

1

2.

naSromSi daSvebulia faqtobrivi Secdoma.

0

VIII kriteriumi

#

leqsika da stili

qulebi

3

1.

naSromSi azri enobrivad (leqsikurad) zustad da mkafiodaa gamoxatuli,
SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili, gvxvdeba oriode stilistikuri xarvezi.
naSromSi
azri
enobrivad
(leqsikurad)
zustadaa
gamoxatuli,
mTlianobaSi daculia naSromis stilis erTgvarovneba, Tumca gvxvdeba
ramdenime stilistikuri xarvezi.

2

2.

magram

leqsika mwiria, gvxvdeba araerTi

2.

naSromSi azri gasagebia,
stilistikuri xarvezi.

3.

Txzuleba stilistikurad gaumarTavia (zogierTi monakveTis azris
gageba Wirs).

1

0

IX kriteriumi

#

2.
3.

morfologia-orTografia da sintaqsi
ar aris orze meti Secdoma.
ar aris oTxze meti Secdoma.
ar aris eqvsze meti Secdoma.

4.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

1.

qulebi
3
2
1
0

X kriteriumi

#

punqtuacia

qulebi

1.

ar aris samze meti Secdoma.

2

2.

ar aris eqvsze meti Secdoma.

1

3.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

