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დავალება 1 _ დოკუმენტის შექმნა და დაფორმატება პროგრამაში MS Office Word 

მაქსიმალური ქულა - 12 

მოცემული ნიმუშის მიხედვით (იხ. სურათი) პროგრამაში MS Office Word 
შექმენით დოკუმენტი შემდეგი მოთხოვნების დაცვით: 

• სამუშაო გვერდის პარამეტრები/მახასიათებლები: ზომა _ A5, ორიენტაცია  _ 
ვერტიკალური (წიგნისებრი _ Portrait), მინდვრის ზომა _ ოთხივე მხარეს 2,5 სმ 
(ან 0,98"); 

• აკრიფეთ ტექსტი შემდეგი პარამეტრების დაცვით: შრიფტი _ Sylfaen, ზომა _ 
12pt; აბზაცი _ 0,75 სმ (ან 0,3"). სტრიქონებს შორის დაშორება _ 1,15. ნიმუშის 
შესაბამისად გამოიყენეთ: Bold, Italic, Underline; 

• სქოლიო აღნიშნეთ ლათინური ასოებით (A და B); შრიფტის ზომა _ 9 pt; 
• ჩასვით სათანადო ნახატი (შესაბამისი წარწერებით) შემდეგი მითითებების 

მიხედვით: 
o მდებარეობა _ გვერდის ცენტრალური მარჯვენა მხარე (ტექსტი გარს უვლის 

ნახატს);  
o წრის დიამეტრი _ 4 სმ (1,57"); ფერი _ცისფერი, კონტური _ ცისფერი (ერთი 

ტონით მუქი); 
o ჩასვით Textbox-ი: მდებარეობა _ იხ. ნიმუში;  ზომა _  2 × 4 სმ  (ან 0,79" ×

1,57"); ჩარჩოს ფერი _ ცისფერი (წრის კონტურის იდენტური); ტექსტის ზომა 
_ 9pt; 

• ნიმუშის ანალოგიურად გვერდს დაურთეთ ზედა კოლონტიტული (Header): 
მარჯვენა კუთხეში გააკეთეთ წარწერა „ალფრედ ვეგენერი“ (ეფექტი _ Italic, 
ზომა _ 12 pt), ხოლო მარცხენა კუთხეში გვერდის ნომერი _ 3; 

• გვერდს დაამატეთ „წყლის ნიშანი“ (Watermark): „ნიმუში“; 
• შექმნილი დოკუმენტი დაიმახსოვრეთ .docx ფორმატში, დაასათაურეთ თქვენი 

პირადი ნომრით და ატვირთეთ სისტემაში.  
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დავალება 2 _ ცხრილის სახით წარმოდგენილი მონაცემების ანალიზი/დამუშავება 

პროგრამაში MS Office Excel  

მაქსიმალური ქულა - 13 

ჩამოტვირთეთ ფაილი „table_2.xlsx“. ფაილში სამუშაო გვერდზე (sheet) 
„დავალება“ მოცემულია ცხრილი, რომელიც უნდა დაამუშაოთ, და ამ დავალების 
შესასრულებლად საჭირო კონკრეტული მითითებები  (ეს მითითებები, აგრეთვე, 
შეგიძლიათ იხილოთ  სამუშაო გვერდზე „დავალების ინსტრუქცია“ ).  

შექმნილი ფაილი დაიმახსოვრეთ .xlsx ფორმატში, დაასათაურეთ თქვენი 
პირადი ნომრით და ატვირთეთ სისტემაში.  
 

დავალება 3 _ პრეზენტაციის შექმნა პროგრამაში MS Office PowerPoint 

                                                                               მაქსიმალური ქულა - 10 
 
წარმოიდგინეთ, რომ პროგრამაში MS Office PowerPoint მეხუთე კლასის 

მოსწავლეებისთვის უნდა მოამზადოთ მოკლე პრეზენტაცია კომპიუტერის 
პერიფერიული მოწყობილობების, კერძოდ, პრინტერისა და სკანერის შესახებ.  

შექმენით პრეზენტაცია (ოთხი სლაიდი) ქვემოთ მოცემული მითითებების 
მიხედვით. შექმნილი ფაილი დაიმახსოვრეთ .pptx ფორმატში, დაასათაურეთ თქვენი 
პირადი ნომრით და ატვირთეთ სისტემაში. 

  საერთო მოთხოვნები: 
– პრეზენტაციის დიზაინი _ ინტეგრირებული თემა Civic. შეცვალეთ 

მხოლოდ შრიფტი, იმუშავეთ Sylfaen-ით. 
– სლაიდიდან სლაიდზე გადასვლა _ გამოიყენეთ ნებისმიერი, თქვენთვის 

სასურველი ეფექტი ოთხივე სლაიდისთვის (ერთნაირი ყველა 
შემთხვევაში). 

 

  პირველი სლაიდი _ სათაური: „პერიფერიული მოწყობილობები: პრინტერი 
და სკანერი“. 
ქვესათაურის არეში ჩაწერეთ განმარტება, თუ რა არის პერიფერიული 
მოწყობილობა.  
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  მეორე სლაიდი _ სათაური: „პრინტერი და სკანერი“  
ქვემოთ მოცემული ტექსტი ჩაწერეთ შემდეგი მოთხოვნების დაცვით: 
მოწყობილობის სახელი: ეფექტი _ Bold და TTeexxtt  sshhaaddooww;; განმარტება: italic.  
გამოიყენეთ ანიმაცია: Emphasis > Brush on Underline 

 
ტექსტი:  

„პრინტერი _ საბეჭდი მოწყობილობა, განეკუთვნება ინფორმაციის გამომტან 
მოწყობილობებს და მისი დანიშნულებაა ინფორმაციის ქაღალდზე გადატანა.  

სკანერი _ მოწყობილობა, რომლის დანიშნულებაა გამოსახულების შეტანა 
კომპიუტერში. მასკანირებელი თავაკი გადაივლის ფურცელზე, წაიკითხავს 
გამოსახულებას და გადაიტანს კომპიუტერის მეხსიერებაში.“ 
 

  მესამე სლაიდი  - სათაური: „პრინტერი“.  
გამოიყენეთ Smart-art-ის „ვერტიკალური სურათებიანი სია“ (Vertical Picture 
List) და ჩაწერეთ შემდეგი ტექსტი: 

 მატრიცული პრინტერი  
 ჭავლური პრინტერი 
 ლაზერული პრინტერი 

სურათებისთვის განკუთვნილ ადგილას ჩასვით შემდეგ გვერდზე 
მოცემული სურათები შესაბამისი თანმიმდევრობით. 

 

  მეოთხე სლაიდი - სათაური: „სკანერი“ 
− სლაიდის მარჯვენა მხარეს ჩასვით სკანერის გამოსახულება (სურათი 

მოცემულია შემდეგ გვერდზე); 
− ჩასვით ქვემოთ მოცემული დავალება, ისე, რომ სლაიდშოუს 

მიმდინარეობისას სავარაუდო პასუხზე მაუსით დაწკაპუნების დროს  

სწორი პასუხის შემთხვევაში მის გასწვრივ გამოჩნდეს ნიშანი , ხოლო 

არასწორი პასუხის შემთხვევაში _ ნიშანი ; 
− ანიმაცია: Entrance > Appear.  

 
დავალება: 
რომელია სკანერის ძირითადი მახასიათებელი? 

A. მატრიცული თავაკი 
B. მელნით გაჟღენთილი ლენტი 
C. ოპტიკური გარჩევადობა 
D. სენსორული ეკრანი 
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