
ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2020 წელი 

სამოქალაქო განათლების ტესტის შეფასების სქემა 

დავალება 

№ 
სწორი პასუხი 

მაქსიმალური 

შეფასება 

1.  ბ 1 

2.  ა 1 

3.  ა 1 

4.  ა 1 

5.  გ 1 

6.  დ 1 

7.  დ 1 

8.  გ 1 

9.  ბ 1 

10.  დ 1 

11.  გ 1 

12.  ბ 1 

13.  ბ 1 

14.  გ 1 

15.  ა 1 

16.  დ 1 

17.  ა 1 

18.  დ 1 

19.  ბ 1 

20.  დ 1 

21.  ბ 1 

22.  ა 1 

23.  დ 1 

24.  გ 1 

25.  

I. ა ბ გ დ ე 

II. 3 4 1 2 5 

 

 

 

 

 

5 სწორი პასუხი - 2 ქულა;  4 ან 3 სწორი პასუხი - 1 ქულა; 2 ან ნაკლები 

სწორი პასუხი - 0 ქულა. 
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26.  

ყოველი ნაპოვნი და მართებულად შესწორებული შეცდომა ფასდება 1 ქულით. 

ნიმუში: 

 

  შეცდომა უნდა იყოს 

 

26.1 სიყვარულის თვითრეალიზაციის 

26.2 სოციალური  ფიზიოლოგიური 

26.3 შეუზღუდავი შეზღუდული 

26.4 ბუნებრივ კაპიტალური  

26.5 რეგრესული პროგრესული 

26.6 სოლიდარობა კონკურენცია 

26.7 რამდენიმე ერთი 

26.8 მონარქიული დემოკრატიული 

26.9 1989 1990  

26.10 პეტიციის  აქტის 

26.11 პროკურატურამ პარლამენტმა 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა: აპლიკანტის პასუხების ფურცელზე შეცდომათა თანმიმდევრობის 

მიუხედავად, ქულა იწერება შეფასების სქემის მოცემულ ნიმუშში შეცდომათა 

ნუმერაციის მიხედვით. 
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27.  

I. პრობლემის მოგვარება: მაქსიმალური 3 ქულა 

3 ქულა: პრობლემის გადასაჭრელად დასახულია ორი დამოუკიდებელი, 

განსხვავებული, ეფექტიანი მიდგომა, რომლითაც მაქსიმალურად მიიღწევა 

მიზანი, პასუხი სრულია, აზრი მკაფიოდ იკითხება; 

 2 ქულა: პრობლემის გადასაჭრელად დასახულია ორი დამოუკიდებელი, 

განსხვავებული მიდგომა, მაგრამ არასრულია ან არ არის მაქსიმალურად 

ეფექტიანი, აზრი მკაფიოდ იკითხება;  

1 ქულა: პრობლემის გადასაჭრელად დასახულია მხოლოდ ერთი ეფექტიანი 

მიდგომა;  

0 ქულა:  დავალებაში მოცემული ამოცანები და განხორციელების გზები არ 

შეესაბამება მიზანს / არარეალისტურია / ზოგადია, არ იძლევა მისაღწევი 

შედეგის განსაზღვრის შესაძლებლობას / პასუხი არ არის მოცემული.  

II. პროექტის სტრუქტურის ცოდნა:  მაქსიმალური 1 ქულა 

მიჯნავს ამოცანებს განხორციელების გზებისგან, ამოცანა და განხორციელების  

გზები მკაფიოდ არის ფორმულირებული,  წერია მათთვის განკუთვნილ ველში,  

ჩანს პროექტის შედგენის საბაზისო უნარები; 

(არ ფასდება თუ პირველი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით) 
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28. 

28.1 მაქსიმალური 1 ქულა 

1 ქულა: დავალების პირობის შესაბამისი,  ლოგიკური პასუხი,  რომელიც არ 

შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას;    

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

პირობას/ არ არის სწორი. 

28.2 მაქსიმალური 1 ქულა  

1 ქულა: მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, დავალების პირობის შესაბამისი, 

ლოგიკური მსჯელობა, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას;    

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

პირობას/ არასწორია. 

 28.3 მაქსიმალური 2 ქულა 

2 ქულა: მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, ლოგიკური მსჯელობა, რომელიც არ 

შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას; პასუხობს დავალების ორივე პირობას.  

1 ქულა: მსჯელობა თანმიმდევრულია, არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას,  

არასრულია, პასუხობს დავალების მხოლოდ ერთ პირობას. 

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

არის სწორი. 
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29. 

A. მაქსიმალური 2 ქულა 

თითოეული მტკიცებითი არგუმენტი -1 ქულა 

B. მაქსიმალური 2 ქულა 

თითოეული უარმყოფელი არგუმენტი - 1 ქულა 

სადისკუსიო თემის შესაბამისი კონკრეტული, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, 

დასრულებული აზრის მქონე არგუმენტი, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ 

შეცდომას ფასდება თითო ქულით;   

(თითოეული არგუმენტი უნდა იყოს დამოუკიდებელი საზრისის მატარებელი). 

4 

30. 

30.1  ბ       30.2  გ        

 

30.3   მაქსიმალური 2 ქულა 

2 ქულა: მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, ლოგიკური მსჯელობა დავალებაში 

მოცემულ საკითხზე; არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას; პასუხობს დავალების 

ორივე პირობას.  
1 ქულა: მსჯელობა თანმიმდევრულია, არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას,  

არასრულია, პასუხობს დავალების მხოლოდ ერთ პირობას. 

 0 ქულა:  არარელევანტურია / არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული / პასუხი არ 

არის მოცემული.  

 

30.4 მაქსიმალური 2 ქულა 

2 ქულა: მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, ლოგიკური მსჯელობა დავალებაში 

მოცემულ საკითხზე;  არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას; პასუხობს დავალების 

ორივე პირობას.  
1 ქულა: მსჯელობა თანმიმდევრულია, არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას,  

არასრულია, აკმაყოფილებს დავალების მხოლოდ ერთ პირობას. 

 0 ქულა:  არარელევანტურია / არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული / პასუხი არ 

არის მოცემული.  
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30.5 მაქსიმალური 2 ქულა 

2 ქულა: მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, ლოგიკური მსჯელობა დავალებაში 

მოცემულ საკითხზე, პასუხი დასაბუთებულია, არ შეიცავს ფაქტობრივ 

შეცდომას;  

1 ქულა:, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, ლოგიკური მსჯელობა დავალებაში 

მოცემულ საკითხზე; არ შეიცავს ფაქტობრივ  შეცდომას; პასუხი არასრულია, არ 

არის დასაბუთებული;  

0 ქულა: არარელევანტურია / არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული / პასუხი არ 

არის მოცემული. 

 

30.6 მაქსიმალური 1 ქულა   

1 ქულა:  მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, ლოგიკური მსჯელობა დავალებაში 

მოცემულ საკითხზე,  არ შეიცავს ფაქტობრივ  შეცდომას;  

0 ქულა: არარელევანტურია / არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული / პასუხი არ 

არის მოცემული. 

 

30.7 მაქსიმალური 2 ქულა 

2 ქულა: მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, ლოგიკური მსჯელობა დავალებაში 

მოცემულ საკითხზე, პასუხობს დავალების ორივე პირობას, არ შეიცავს 

ფაქტობრივ შეცდომას;  

1 ქულა: მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, ლოგიკური მსჯელობა დავალებაში 

მოცემულ საკითხზე; პასუხი არასრულია, აკმაყოფილებს მხოლოდ ერთ 

პირობას.  

0 ქულა: მსჯელობა შეიცავს უზუსტობებს/ არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული/  

პასუხი  არ არის მოცემული. 

 

შენიშვნა:  ღია დავალებებში მოცემული  მსჯელობა, რომელიც შეიცავს 
სიძულვილის ენას, დისკრიმინაციულ შეხედულებებს, არ შეფასდება.   

 

ტესტის მაქსიმალური ქულა 60 


