
მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურება 2017 წელი 

სამოქალაქო განათლების ტესტის შეფასების სქემა  

დ
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№

 

 

 

სწორი პასუხი 

 

 

მაქსიმა

ლური 

შეფასე

ბა 

 
 I. ცოდნა და უნარები 

 
 

1.  დ 1 

2.  ა 1 

3.  ა 1 

4.  ბ 1 

5.  გ 1 

6.  ა 1 

7.  დ 1 

8.  ბ 1 

9.  დ 1 

10.  დ 1 

11.  დ 1 

12.  დ 1 

13.  გ 1 

14.  
 

4 2 1 3 
 

1 

15.  
I.  ა ბ გ დ 

II. 4 3 1 2 

 

  
1 



16.  

I.  ა ბ გ დ ე 

II. 2 5 4 3 1 

 

 

2 ქულა: 5 სწორი პასუხი;  1 ქულა: 4/3 სწორი პასუხი; 0 ქულა: 3-ზე ნაკლები 

სწორი პასუხი. 
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17.  
I.  ა ბ გ დ ე

II. 3 5 4 1 2 

 

 

1 

18.  

 შეცდომა უნდა იყოს 

18.1 1951 1948 

18.2 მემორანდუმი კონვენცია 

18.3 სამოქალაქო 

კოდექსი 
კონსტიტუცია 

18.4 შეზღუდულია თავისუფალია 

18.5 
ვალდებულებათა 

უფლებათა/თავისუფ

ლებათა 

18.6 სოციალური სქესის 

ყოველი მართებულად შესწორებული 

შეცდომა ფასდება 1 ქულით  

 

ნიმუში:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა:  აპლიკანტის პასუხების ფურცელზე შეცდომათა თანმიმდევრობის 

მიუხედავად, შეფასების დროს ქულა იწერება მოცემულ სქემაში შეცდომათა 

ნუმერაციის მიხედვით.  

6 

19.  

  A  B C 

19.1 I  მოსწავლის შეფასება 1 2 2 

19.2 II მოსწავლის შეფასება 1 1 4 

 

 

თითოეული სწორი შეფასება -1 ქულა 

6 



20.  

20.1  1  ქულა: დასახელებული იდეოლოგია სქემის მონაცემების შესაბამისია 

20.2   1 ქულა:  მოყვანილი მაგალითი სქემის მონაცემების შესაბამისია 

20.3  1 ქულა:   მართებულადაა აღწერილი მოცემული იდეოლოგიის 

დამახასიათებელი ნიშნები 

20.4  1 ქულა:  დასახელებული იდეოლოგია სქემის მონაცემების შესაბამისია 

 

ნიმუში:   

20.1  კონსერვატიზმი;   20.2   1776 წელს ბრიტანული კოლონიების მიერ 

დამოუკიდებლობის  გამოცხადება  და ამერიკის შეერთებული შტატების 

შექმნა.  20.3  ეთნიკური ნიშნით ერის გაერთიანება და ერის ცენტრალური 

პოზიცია პოლიტიკის წარმართვის დროს;  20.4  ფაშიზმი 

4 

21.  

21.1 1 ქულა: სწორადაა დასახელებული ორგანიზაცია - ევროპის საბჭო. 

21.2 1 ქულა: მოცემულია სწორი პასუხი - ორგანიზაციის წევრი 

დამფუძვნებელი ქვეყნები 

21.3  2 ქულა: სწორადაა დასახელებული ორგანიზაციის ორივე სტრუქტურა. 

შენიშვნა: 21.1 - 0 ქულა შეფასების შემთხვევაში შემდეგი დავალებები არ 

სწორდება.  

 4 

22.  

22.1   1 ქ.  

1 ქულა: პროექტის მიზნის შესაბამისად განსაზღვრა და მკაფიოდ 

ჩამოყალიბება;     

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული/ არასრულია/  არ შეესაბამება დავალების 

პირობას. 

 

22.2  1 ქ.  

1 ქულა: პროექტის ამოცანის განხორციელების გზების შესაბამისად და 

მკაფიოდ ჩამოყალიბება;  

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული/ არასრულია/  არ შეესაბამება დავალების 

პირობას. 

 

22.3    მაქსიმალური 3 ქ.  

ყოველი  მკაფიოდ ფორმულირებული, დამოუკიდებელი  განხორციელების 

გზა, რომელიც მოცემული ამოცანის შესაბამისია - 1 ქულა; 

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული/ არასრულია/ ზოგადია, არ იძლევა 

მისაღწევი შედეგის განსაზღვრის შესაძლებლობას / არ შეესაბამება 

დავალების პირობას. 

 

5 

23.  

 

23.1 მაქსიმალური  1 ქულა 

1 ქულა: მოცემულია ადეკვატური მსჯელობა, რომელიც არ შეიცავს 

ფაქტობრივ შეცდომას და სწორად ხსნის ილუსტრაციის საზრისს;    

4 



0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული/ არასრულია/  არ შეესაბამება დავალების 

პირობას.  

23.2 მაქსიმალური 1 ქულა  

1 ქულა: არგუმენტირებული მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ლოგიკური 

მსჯელობა, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას;  

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული/ არასრულია/  არ შეესაბამება დავალების 

პირობას. 

23.3 მაქსიმალური 2 ქულა   

2 ქულა: არგუმენტირებული მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ლოგიკური 

მსჯელობა, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას; მოყვანილია 

მაგალითი; 

1 ქულა:  მსჯელობა ლოგიკურია, არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას, არ არის 

მოყვანილი მაგალითი; მსჯელობა არასრულია, თუმცა მაგალითი სწორადაა 

მოყვანილი; 

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული/ არასრულია/  არ შეესაბამება დავალების 

პირობას. 

24.  

24.1 მაქსიმალური 1ქ  

1 ქულა: სადისკუსიო თემა მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული, შეესაბამება 

მოცემულ ტექსტს. შესაძლოა არ არის რეზოლუციის სახით 

ჩამოყალიბებული, თუმცა არის პრობლემატური, ორმხრივი და დისკუსიის 

წარმართვის შესაძლებლობას იძლევა; ასევე, მკაფიოდ და დამაჯერებლადაა 

ახსნილი სადისკუსიო თემის მიმართება მოტანილ ნაწყვეტთან, ნაჩვენებია 

თემის აქტუალობა.  

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული/ არასრულია/  არ შეესაბამება დავალების 

პირობას. 

24.2   მაქსიმალური 4 ქ. 

თითო მტკიცებითი არგუმენტი -1 ქულა, თითო უარმყოფელი არგუმენტი - 1 

ქულა: 

სადისკუსიო თემის შესაბამისი კონკრეტული, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, 

დასრულებული აზრის მატარებელი არგუმენტი, რომელიც არ შეიცავს 

ფაქტობრივ შეცდომას ფასდება თითო ქულით; თითოეული არგუმენტი 

უნდა იყოს დამოუკიდებელი საზრისის მატარებელი.  
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25.  

25.1  გ.    25.2 გ.   25.3 ბ  

25.4  მაქსიმალური 1 ქულა: 

1 ქულა: მოცემულია დავალების პირობის შესაბამისი, გამართული, მკაფიოდ 

ჩამოყალიბებული ახსნა.  

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული/ არასრულია/ არ არის მკაფიოდ 

ჩამოყალიბებული/ არ შეესაბამება დავალების პირობას. 

 

25.5  მაქსიმალური 1 ქულა: 

1 ქულა: მოცემულია დავალების პირობის შესაბამისი, გამართული, მკაფიოდ 

ჩამოყალიბებული აზრი.  
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0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული/ არასრულია/ არ არის მკაფიოდ 

ჩამოყალიბებული/ არ შეესაბამება დავალების პირობას. 

 

25.6  მაქსიმალური 2 ქულა: 

 2 ქულა:  გამართული, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული თანმიმდევრული, 

ლოგიკური მსჯელობა, განზოგადებული ახსნა. პასუხი არგუმენტირებულია, 

არ შეიცავს ფაქტობრივ/ტერმინოლოგიურ შეცდომას. სრულად პასუხობს 

დავალების ორივე პირობას. 

1 ქულა: მოცემულია გამართული, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული 

თანმიმდევრული, ლოგიკური მსჯელობა, სუსტადაა არგუმენტირებული ან 

არ არის განზოგადებული. არ შეიცავს ფაქტობრივ/  ტერმინოლოგიურ 

შეცდომას. ნაწილობრივ აკმაყოფილებს დავალების პირობას.  

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული/ არასრულია/ არ არის მკაფიოდ 

ჩამოყალიბებული/ არ შეესაბამება დავალების პირობას. 

 

25.7  მაქსიმალური 1 ქულა: 

1 ქულა:  გამართული, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული თანმიმდევრული, 

ლოგიკური, განზოგადებული მსჯელობა. პასუხი არგუმენტირებულია, არ 

შეიცავს ფაქტობრივ/ტერმინოლოგიურ შეცდომას.  

0 ქულა: პასუხი არ არის მოცემული/ არასრულია/ არ არის მკაფიოდ 

ჩამოყალიბებული/ არ არის არგუმენტირებული/არ შეესაბამება დავალების 

პირობას. 

 

 

შენიშვნა: ღია დავალებებში მოცემული მსჯელობა, რომელიც შეიცავს 

სიძულვილის ენას, დისკრიმინაციულ შეხედულებებს, არ შეფასდება. 

 

 
ტესტის მაქსიმალური ქულა 60 


