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ისტორიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა  

III ვარიანტი 

სულ 60 ქულა 

 

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

19.1. გრიუნვალდის - 1 ქულა 

19.2. უღრანი ტყე - 1 ქულა 

19.3. ლიტველთა -1 ქულა; თათართა -1 ქულა; სულ 2 ქულა 

19.4. შეუტიეს ტევტონთა ქვეითებს//შეუტიეს ტევტონთა დიდი მაგისტრის ბანაკს -1 ქულა  

19.5. კოკერიცი მოკლეს -1 ქულა 
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20. სულ 5 ქულა 

20.1. მონარქიული -1 ქულა; გვირგვინმოხდილი დაჩოქილი იმპერატორი -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.  ჯარისკაცი და მუშა - 1 ქულა; მათ მთავარ როლზე მიმდინარე პროცესში -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. რუსეთის რევოლუცია -1 ქულა   

 

21. სულ 8 ქულა 

21.1. კახეთი – 1 ქულა 

21.2. მწვანე - 1 ქულა 

21.3. დაარბიეს ჭარ-ბელაქანი - 1 ქულა; გაბრუნდნენ ჭარ-ბელაქანში - 1 ქულა; სულ 2 ქულა 

21.4. ყვარლის  აღება - 1 ქულა; ყვარელი აღებული არ არის და თავდამსხმელებმა უკან დაიხიეს 

- 1 ქულა; სულ 2 ქულა 

21.5. ქართლი - 1 ქულა; იმერეთი - 1 ქულა; სულ 2 ქულა 
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22. სულ 2 ქულა 

დემნა უფლისწულის დასჯის მომხრე - ლოგიკური, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული არგუმენტი, 

რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას - 1 ქულა 

დემნა უფლისწულის დასჯის მოწინააღმდეგე - ლოგიკური, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული 

არგუმენტი, რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას - 1 ქულა 

 

23. სულ 2 ქულა 

პერლ-ჰარბორზე თავდასხმის მომხრე - ლოგიკური, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული არგუმენტი, 

რომელიც არ შეიცავს ფაქტობრივ შეცდომას - 1 ქულა 

 

პერლ-ჰარბორზე თავდასხმის 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 ქართველ მეფეებს შორის მანამდე არსებული წყენის დავიწყება -1 ქულა 

25.2 ამ ხელშეკრულების ხელმოწერას ხელი შეუწყო რუსეთ-ოსმალეთის 1768-1774 

წლების ომმა -1 ქულა 

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

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

25.5 გულისხმობს მეფის ნებართვით გადასახლებულს -1 ქულა 

25.6 ერთი სამეფოს მკვიდრნი მეზობელ სამეფოში საცხოვრებლად გადადიოდნენ 

სასჯელისაგან თავის დაღწევის მიზნით - 1 ქულა 

25.7 მეფეებს ჯერ სათანადო რაოდენობის ჯარის გამოყვანა არ შეეძლოთ -1 ქულა 

25.8 ხელშეკრულება დაიდო რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით -1 ქულა;  

ოსმალეთის წინააღმდეგ - 1 ქულა; სულ 2 ქულა 

25.9 დასახმარებლად მოსული ჯარი უნდა მოემარაგებინა იმ ქვეყნის მმართველს, სადაც 

ჯარი იქნებოდა - 1 ქულა 

მმართველს ჯარი უნდა მოემარაგებინა სურსათით და ყველაფერით, რაც ჯარს 

დასჭირდებოდა -1 ქულა; სულ 2 ქულა 

25.10 მეფეები ერთმანეთს უნდა დახმარებოდნენ, თუ მათ სამეფოებში შფოთი და 

უწესრიგობა დაიწყებოდა -1 ქულა 

ვითარების დასაწყნარებლად -1 ქულა; სულ 2 ქულა 

25.11 მეფეები მიმართავენ გრაფს -1 ქულა 

რომ მან შეთანხმება იმპერატორს მიართვას -1 ქულა; სულ 2 ქულა 

25.12 იმპერატორის წარმომადგენელი იყო კაპიტან ლვოვი -1 ქულა 

მისი ფუნქცია იყო დოკუმენტის გრაფთან გაგზავნა -1 ქულა; სულ 2 ქულა 

 

 

 


