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ისტორიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა  

სათადარიგო სესია 

სულ 60 ქულა 

 

1-18 - თითოეული დავალება 1 ქულით ფასდება 
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19. სულ 6 ქულა 

19.1. ტალბოტის მიერ გადალახული მარშრუტი უღრან ტყეზე გადიოდა - 1 ქულა 

19.2. ლიდუარი - 1 ქულა 

19.3. მშვილდოსნებმა -1 ქულა; კავალერიამ -1 ქულა; სულ 2 ქულა 

19.4. შეუტია ინგლისელებს -1 ქულა  

19.5. ინგლისელების -1 ქულა 
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20. სულ 5 ქულა 

20.1. გერმანიას -1 ქულა; რომ ის დამარცხებულია -1 ქულა; სულ 2 ქულა 

თუ 20.1. დავალების პირველ ნაწილში დაშვებულია ფაქტობრივი შეცდომა და შეფასება 0 

ქულაა, მაშინ დასაბუთებაც ფასდება 0 ქულით.  

20.2.  ერთა ლიგას - 1 ქულა; შეაჩეროს ომი -1 ქულა; სულ 2 ქულა 

თუ 20.2. დავალების პირველ ნაწილში დაშვებულია ფაქტობრივი შეცდომა და შეფასება 0 

ქულაა, მაშინ დასაბუთებაც ფასდება 0 ქულით.  

20.3. პირველი მსოფლიო ომი -1 ქულა   

 

21. სულ 8 ქულა 

21.1. იმერეთი – 1 ქულა 

21.2. ოსმალეთი - 1 ქულა  

21.3. ქართველების//იმერეთის მეფისა და მისი მოკავშირეების - 1 ქულა; მეფის 

მოწინააღმდეგეებმა//ოსმალებმა და მათმა მოკავშირეებმა  უკან დაიხიეს - 1 ქულა; სულ 2 ქულა 

21.4. ფოთი//ბათუმი - 1 ქულა;  ამ 2 (ორი) ჩამონათვალიდან ნებისმიერი 1 (ერთი) 1 ქულით 

ფასდება. ფოთიდან გამოვიდა და ფოთშივე დაიხია უკან თავდამსხმელთა//ოსმალთა 

ლაშქარმა// ბათუმი ოსმალეთის შემადგენლობაშია მოქცეული - 1 ქულა; ამ 2 (ორი) 

ჩამონათვალიდან ნებისმიერი 1 (ერთი) 1 ქულით ფასდება; სულ 2 ქულა 

21.5. ოდიში// აფხაზეთი// გურია - 1 ქულა. ამ 3 (სამი) ჩამონათვალიდან ნებისმიერი 2 (ორი)- 2 

ქულით, ხოლო ნებისმიერი 1 (ერთი) - 1 ქულით ფასდება. 
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22. სულ 2 ქულა 

იმპერიის ორად გაყოფის მომხრე - ლოგიკური, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული არგუმენტი, 

რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას - 1 ქულა 

იმპერიის ორად გაყოფის მოწინააღმდეგე - ლოგიკური, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული 

არგუმენტი, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას - 1 ქულა 

 

23. სულ 2 ქულა 

დავითის ტახტზე აყვანის მომხრე - ლოგიკური, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული არგუმენტი, 

რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას - 1 ქულა 

 

დავითის ტახტზე აყვანის მოწინააღმდეგე - ლოგიკური, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული 

არგუმენტი, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას - 1 ქულა 

 

 

24. სულ 2 ქულა 

24.1. მოცემული ისტორიული მოვლენის ლოგიკური შედეგის დასახელება, რომელიც არ 

შეიცავს  ფაქტობრივ შეცდომას – 1 ქულა 

24.2. დასახელებული შედეგის მნიშვნელობის დასახელება და შესაბამისი არგუმენტი, 

რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას - 1 ქულა 
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25. სულ 17 ქულა 

25.1 რუსეთის ჯარს სამეფო უნდა დაეცვა საგარეო თავდასხმებისგან და შეენარჩუნებინა 

სიმშვიდე სამეფოში -1 ქულა 

25.2 მეფე სოლომონი გულისხმობდა, რომ გარკვეულ წილს მიიღებდა -1 ქულა 

25.3 სოლომონ მეფე რუსეთის ჯარს აუშენებდა სახლებს და გათბობისათვის შეშას 

მისცემდა - 1 ქულა 

25.4 იგულისხმება ქართლი და კახეთი - 1 ქულა 

25.5 ციციანოვი  - 1 ქულა 

25.6 ოდიში (სამეგრელო) -1 ქულა 

25.7 ამ დავის არსებობას ადასტურებს მეფის მიერ ტყვეების გათავისუფლება და ციხეების 

დააბრუნება -1 ქულა 

25.8 სოლომონ მეფეს რუსებისთვის მუშები უნდა მიეცა საბადოების დასამუშავებლად - 

1 ქულა 

ხე-ტყის მოჭრისა და გადაზიდვისათვის -1 ქულა; სულ 2 ქულა 

25.9 ლოგიკური პასუხი, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას -1 ქულა 

სოლომონ მეფე სანაცვლოდ იღებდა შემოსავალს რუსეთის საბაჟოებიდან -1 ქულა; 

სულ 2 ქულა 

25.10  სოლომონ მეფე მის სამეფოში გამავალ გზებთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობას 

იღებდა: 

გზების გაწმენდაზე -1 ქულა; 

გზების უსაფრთხოებაზე  -1 ქულა; სულ 2 ქულა 

25.11 კონსტანტინე დავითის ძეს საქართველოში ან რუსეთში უნდა ეცხოვრა: 

რათა მიეღო სათანადო განათლება -1 ქულა  

რათა არ არეულიყო ვითარება სოლომონის სამეფოში -1 ქულა; სულ 2 ქულა 

25.12 რუსეთმა ჯარი შეიყვანა იმერეთში -1 ქულა  

სოლომონ მეფეზე ზეწოლისთვის -1 ქულა; სულ 2 ქულა 

 


