დანართი N1

უცხოური ენების ტესტების აღწერილობა
პირველი ეტაპი
პირველ ეტაპზე კონკურსანტები დაწერენ ტესტს ინგლისურ ენაში. ტესტი შედგება 2
ნაწილისაგან.
პირველი ნაწილი ამოწმებს გამოსაცდელის მიერ ინგლისური ენის გრამატიკის,
ლექსიკისა და ენობრივი სტრუქტურების ცოდნას, ასევე წაკითხულის გააზრების უნარს. ტესტი
შედგება 100 სხვადასხვა სირთულის დავალებისაგან. დავალების ტიპი არის მრავალჯერადი
არჩევანი. სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით. შესაბამისად, ტესტის ამ ნაწილის მაქსიმალური
ქულაა 100.
მეორე ნაწილი ამოწმებს ინგლისურ ენაზე წერის უნარს. გამოსაცდელს მოეთხოვება 180200 სიტყვიანი თხზულების დაწერა.
მოსაზრება მოცემულ თემასთან დაკავშირებით
გამყარებული უნდა იყოს ფაქტებით, პირადი მოსაზრებებითა და არგუმენტებით.
ამ
დავალების მაქსიმალური ქულაა 20. ნაწერი ფასდება სამი კრიტერიუმით: ლოგიკური
აგებულება, გრამატიკულ-ლექსიკური სისწორე და დავალებასთან შესაბამისობა. შეფასების
სქემის დეტალური აღწერა მოცემულია ქვემოთ.
მთლიანი ტესტის მაქსიმალური ქულაა 120. გამოსაცდელის მიერ მიღებული ქულა
გადადის ევროსაბჭოს მიერ დადგენილ ენის ფლობის დონეებში (A1, A2, B1, B2, C1), რაც
გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დავადგინოთ, თუ რა დონეზე ფლობს გამოსაცდელი
ინგლისურ ენას.
ქულების შესაბამისობა ენის ფლობის დონეებთან შემდეგია:
ქულა
108-120
84 -107
60 -83
36 -59
18-35

შესაბამისი
დონე
C1
B2
B1
A2
A1

ტესტის შესასრულებლად გამოსაცდელს ეძლევა 2 საათი და 30 წუთი. ამ დროში შედის
პასუხების ფურცელზე პასუხების გადატანისათვის საჭირო დრო.
მეორე ეტაპზე გადასასვლელად კანდიდატის კომპეტენცია ინგლისურ ენაში უნდა
შეესატყვისებოდეს B2 დონეს.
ამასთან, გთხოვთ გაითვალისწინოთ: შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად აუცილებელია,
რომ წერით დავალებაში გამოსაცდელმა მიიღოს 9 ქულა ან მეტი; ანუ შემდეგ ეტაპზე გადავა ის
გამოსაცდელი, რომელმაც დააგროვა 84 ქულა ან მეტი , და თანაც აქედან მინიმუმ 9 ქულა წერით
ნაწილში (75+9).
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ნიმუში ტესტის პირველი ნაწილისთვის.
Read the sentences and mark the correct answer: A, B, C or D
1. Does he speak Spanish? Yes, he ……
A. has

B. did

C. do

D. does

2. ……. old are you?
A. Who

B. How

C. When

D. What

3. I asked him if he …… a good day.
A. have had

B. had had

C. has had

D. did had

4. Didn’t you …… play tennis?
A. used to

B. to use

C. use to

D. have used to

5. These machines ……
A. need regulating

B. need to regulate

C. need regulated

D. have to regulate

6. After we passed the exams, we went out to …….
A. facilitate

B. enjoy

C. celebrate

D. please

7. Some people .…. that in near future computers will replace teachers.
A. judge

B. realize

C. consider

D. believe

8. Although he confessed to the crime, the judge let the boy ………
A. alone

B. come in

C. off

D. forgive

9. The garage …… right now.
A. is being rebuilt
B. was rebuilding

C. is rebuilding

D. has rebuilt

Read the text and mark the correct answer.
- Hi, Nick. Would you like to play tennis?
- Yes, sure, but it’s snowing outside.
- Let’s go to the gym. They have indoor courts for tennis there.
- That’s a good idea! They have indoor mini-football court there as well.
- I know. I play football there sometimes. They have good equipment for football and the court is nice.
Why do the friends decide to go inside the building?
A. The equipment for tennis is good there.
B. It’s snowing outside.
C. They don’t like outdoor games.
D. They like indoor games.

Key: 1.D 2. B 3.B 4.C 5.A 6.C 7.D 8.C 9.A 10.B

4

ნიმუში ტესტის მეორე ნაწილისთვის (თხზულება).
Read the statement below and write a 180-200 word essay.
Some people think that Georgia should open Embassies in every country of the world. Do you agree or
disagree with the statement? Give your opinion, state facts and arguments.

მეორე ეტაპი
მეორე ტურში გადასული კონკურსანტები დაწერენ მხოლოდ თხზულებას რომელიმე
არჩევით უცხოურ (ინგლისურის გარდა) ენაზე. თემის შეფასება მოხდება იმავე კრიტერიუმებით,
როგორც ეს არის ინგლისურის მეორე ნაწილის შემთხვევაში. დადებითი შეფასებაა B2 დონე და
მეტი.

ქულა
18-20
15 -17
12 -14
9 -11
6-8

შესაბამისი
დონე
C1
B2
B1
A2
A1
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Txzulebis Sefasebis sqema უცხოურ ენებში
მაქსიმალური ქულა - 20
D
qula

8-7

naSromis logikuri
agebuleba;
aris Tu ara azri
gadmocemuli
Tanmimdevrulad
- naweri Zalian kargia.

qula

8-7

- gramatikuli Secdomebis
raodenoba 5-s ar aRemateba.
gamoyenebulia rTuli
winadadebebi da
konstruqciebi.
-

4

leqsika mdidaria.

ramdenad
pasuxobs
davalebas
ნაშრომი
naweri Zalian
kargia; srulad
aris ganxiluli
Sinaarsobrivi
mxare. davalebas
pasuxobs srulad
da amomwuravad.

- marTlwerasa da
punqtuaciaSi daSvebuli
Secdomebi umniSvneloa.

- erTi winadadebidan
meoreze gadasvla
logikuria.
6-5

-Nnaweri kargia, - azri
ZiriTadad kargad aris
gadmocemuli. Cans
piradi mosazreba da/an
moyvanilia magaliTi.
- erTi winadadebidan
meoreze gadasvla
ZiriTadad logikuria,
Tumca zog SemTxvevaSi
mkiTxvels yuradRebis
daZabva uxdeba.

6-5

4-3

- naweri saSualo
donisaa. azri
ZiriTadad gasagebia,
Tumca zog SemTxvevaSi
azris miyola Wirs.
informacia zogadia,
debulebebi meordeba.
- winadadebebi
erTmaneTs logikurad
cudad ukavSirdeba.
piradi mosazreba
mkafiod ar Cans.

4-3

2-1

- naweri sustia.
informacia zogadi da
mwiria. azris gageba,
umetes SemTxvevaSi,
SeuZlebelia.
an dawerilia ramdenime
winadadeba
furceli carielia an
dawerilia
mxolod erTi
winadadeba an
naweri ar pasuxobs
davalebas.

qula

aseve sizuste marTlwerasa
da punqtuaciaSi

- azri mkafiod da
gasagebad aris
gadmocemuli.
gamyarebulia
magaliTebiT da piradi
mosazrebebiT.

0

gramatikul-leqsikuri
sizuste.

- daSvebulia 6-8
gramatikuli Secdoma,
araswori sintaqsuri
struqturebis CaTvliT,
magram es xels ar uSlis
ZiriTadi azris gagebas.
leqsika davalebisa da
moTxovnis Sesatyvisia.
- marTlwerasa da
punqtuaciaSi daSvebuli
Secdomebi ZiriTadad xels
ar uSlis azris gagebas.
- daSvebulia 9-11
gramatikuli Secdoma.
gamoyenebulia metismetad
martivi da/an araswori
sintaqsuri struqturebi.
- leqsika sakmaod martivi
da SezRudulia.
- marTlwerasa da
punqtuaciaSi daSvebul
Secdomebs sistemuri
xasiaTi aqvs, rac, zog
SemTxvevaSi, xels UuSlis
azris gagebas.

3

naweri kargia;
pasuxobs
davalebas, Tumca
informacia ar
aris sruli.

2

naweri saSualo
donisaa;
davalebas
pasuxobs mxolod
nawilobriv. A
an: naweri 150
sityvaze
naklebia.

2-1

- daSvebulia 12-ze meti
gramatikuli Secdoma.
winadadebebi struqturulad
gaumarTavia. leqsika Zalze
martivi da Seusabamoa.
mJRavndeba marTlwerisa da
punqtuaciis wesebis susti
codna.

1

naweri sustia.
Tema mxolod
naxsenebia.
sityvebis
raodenoba 50-ze
naklebia.

0

dawerilia ramdenime
winadadeba, NA MOLOD
saidanac azris gamotana
SeuZleblia.
Secdoma daSvebulia yovel
winadadebaSi.
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0

davalebis
moTxovnas ar
pasuxobs an
dawerilia erTi
winadadeba.

მესამე ეტაპი (გამოცდა ქართულ ენაში)
argumentirebuli ese

i n s t r u q c i a:
წერითი დავალების მაქსიმალური ქულაა 20, მინიმალური გამსვლელი კი -14.
CamoayalibeT Tqveni azri naTlad, mkafiod, detalurad da dasabuTebulad.
naSromi Sefasdeba imis mixedviT, Tu ramdenad adekvaturadaa gagebuli da
gaazrebuli davalebis piroba, ramdenad kargadaa organizebuli teqsti,
damajerebladaa Tu ara dasabuTebuli Tqveni mosazrebebi da gamyarebulia Tu
ara saTanado magaliTebiT, Cans Tu ara naSromSi damoukidebeli azrovneba.
msjeloba unda iyos logikurad gamarTuli da abzacebiT danawevrebuli, unda
daicvaT saliteraturo enis normebi.
naSromi, romelic enobrivad imdenad gaumarTavi iqneba, rom azris gageba
gaWirdeba, ar Sefasdeba.

200 sityvaze naklebi moculobis naSromi ar gaswordeba.
arsad miuTiToT Tqveni saxeli da gvari, winaaRmdeg SemTxvevaSi naSromi ar

gaswordeba!
davalebis Sesasruleblad gansazRvrulia 2 saaTi.

yuradRebiT waikiTxeT monakveTi migel de unamunos statiidan:
`bevrs moaqvs Tavi politikisadmi gulgrili damokidebulebiT. maT ver SeugniaT,
rom Tuki mTavroba arafers aZlevs, maSin raRacas arTmevs da arTmevs ki swored
cxovrebisagan gandgomis gamo. vinc agdebulad uyurebs politikur cxovrebaSi
monawileobas, ufleba ara aqvs daiCivlos, mTavrobis dadgenileba Cems interesebs
bRalavso~.

argumentirebuli msjelobiT daasabuTeT an uaryaviT es mosazreba.
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argumentirebuli eses Sefasebis kriteriumebi
weriTi davalebis maqsimaluri qulaa 20. Tu kandidatis naSromi 200 sityvaze naklebi
moculobisaa, ar upasuxebs davalebis pirobas an enobrivad imdenad gaumarTavia, rom
Tu namuSevari
azris gageba Wirs, daiwereba 0 qula da naweri aRar gaswordeba.
davalebas upasuxebs, igi unda gaswordes qvemoT mocemuli Sefasebis sqemis mixedviT.

#
I

II

kriteriumebi
davalebis pirobis
adekvaturi gageba da
gaazreba

naSromis ageba

kriteriumebis ganmarteba

maqsimaluri
qula

kandidats moeTxoveba davalebis pirobis
adekvaturi gageba da misi siRrmiseuli gaazreba.

2

kandidats moeTxoveba msjelobis Tanamimdevrulobis dacva, abzacebis gamoyofa da
naSromis monakveTebis logikuri dakavSireba erTmaneTTan.

III

kandidats moeTxoveba msjelobis dasabuTemsjelobis dasabuTeba ba da argumentebis gamyareba Sesabamisi magaliTebiT.

IV

damoukidebeli azrovneba da zogadi ganaTleba

naSromSi unda gamovlindes kandidatis damoukidebeli azrovneba, SexedulebaTa da
SefasebaTa araSablonuroba, agreTve, zogadi ganaTleba, farTo erudicia.

V

leqsika da stili

kandidats moeTxoveba azris enobrivad
(leqsikurad) zustad da mkafiod gamoxatva,
agreTve naSromis stilisturi erTgvarovnebis dacva.

VI

sintaqsi

VII

morfologia, orTografia da punqtuacia

kandidats moeTxoveba sintaqsuri konstruqciebis sworad ageba.
kandidats moeTxoveba saliteraturo enis
normebis (morfologia, orTografia, punqtuacia) dacva.

2

4

3

3

3
3

I kriteriumi

#

davalebis pirobis adekvaturi gageba da gaazreba

qulebi

1.

davalebis piroba adekvaturadaa gagebuli.

2

2.

davalebis piroba nawilobriv araadekvaturadaa gagebuli.

1

3.

davaleba mTlianad araadekvaturadaa gagebuli.
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0 naweri
aRar
swordeba

II kriteriumi

#

naSromis ageba

qulebi

1.

naSromi kargadaa organizebuli, monakveTebi Tanamimdevrulad da
logikurad enacvleba erTmaneTs, abzacebi sworadaa gamoyofili.

2

2.

naSromSi nawilobriv darRveulia msjelobis Tanamimdevroba da/an
abzacebi arasworadaa gamoyofili.

1

3.

naSromi ar aris organizebuli.

0

III kriteriumi

#

msjelobis dasabuTeba

qulebi

1.

msjeloba damajerebladaa dasabuTebuli da argumentebi gamyarebulia Sesaferisi magaliTebiT.

4

2.

msjeloba mTlianobaSi dasabuTebulia, Tumca calkeul SemTxvevebSi argumentebi aradamajerebelia da/an moxmobili magaliTebi araadekvaturia.

3

3.

msjeloba zereledaa dasabuTebuli, xSir SemTxvevaSi argumentebi
aradamajerebelia.

2

4.

msjeloba Zalze zogadia, argumentebis moxmobisas daSvebulia
uzustoba an faqtobrivi Secdoma.

1

5.

msjeloba dasabuTebuli ar aris.

0

IV kriteriumi

#

damoukidebeli azrovneba da zogadi ganaTleba

qulebi

1.

naSromSi mkafiod gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis unari, SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba da farTo
erudicia.

3

2.

naSromSi nawilobriv gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis unari, Tumca mkafiod gamovlinda misi farTo erudicia; anda
naSromSi mkafiod gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis unari, SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba, Tumca nawilobriv gamovlinda erudicia.

2

3.

naSromSi nawilobriv gamovlinda kandidatis erudiciaca da damoukidebeli azrovnebis unaric; an ar gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis unari, Tumca nawilobriv gamovlinda erudicia;
anda naSromSi nawilobriv gamovlinda kandidatis damoukidebeli
azrovnebis unari, magram ar gamovlinda erudicia.

1

4.

naSromSi ar gamovlinda kandidatis damoukidebeli azrovnebis unari da erudicia.

0

9

V kriteriumi

#

leqsika da stili

qulebi

1.

naSromSi azri enobrivad (leqsikurad) zustad da mkafiodaa gamoxatuli, SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili da daculia naSromis stilisturi erTgvarovneba.

3

2.

naSromSi azri enobrivad (leqsikurad) zustad da mkafiodaa gamoxatuli, SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili da daculia naSromis stilisturi erTgvarovneba, Tumca gvxvdeba oriode
stilisturi xarvezi.

2

3.

naSromSi azri gasagebia, Tumca leqsika mwiria, gvxvdeba ramdenime
stilisturi xarvezi.

1

4.

Txzuleba stilisturad gaumarTavia.

0

VI kriteriumi

#

sintaqsuri konstruqciebi

qulebi

1.

naSromSi daSvebulia erTi sintaqsuri Secdoma.

3

2.

naSromSi daSvebulia ori sintaqsuri Secdoma.

2

3.

naSromSi daSvebulia sami sintaqsuri Secdoma.

1

4.

naSromSi daSvebulia samze meti sintaqsuri Secdoma.

0

VII kriteriumi

#

morfologia, orTografia da punqtuacia

qulebi

1.

ar aris samze meti am tipis Secdoma.

3

2.

ar aris eqvsze meti am tipis Secdoma.

2

3.

ar aris aTze meti am tipis Secdoma.

1

4.

daSvebulia aTze meti am tipis Secdoma.

0
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დანართი N2
გამოცდაზე მოქცევის წესები

1. წერითი გამოცდების ჩატარება
•

წერით გამოცდებში მონაწილე პირებმა გამოცდის დაწყებამდე უნდა გაიარონ
რეგისტრაცია. რეგისტრაციისას გამოსაცდელმა უნდა წარადგინოს პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტი.

•

წერითი გამოცდების მიმდინარეობის დროს გამოსაცდელს უფლება აქვს თან იქონიოს:
ა) წყალი (პლასტმასის ბოთლით);
ბ) პირადი ჰიგიენის ნივთები;
გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სავალდებულოა);
დ) საჭიროების შემთხვევაში, სხვა ნივთები, გამოცდის ჩამტარებელი ორგანიზაციის
წინასწარი თანხმობით.

•

წერითი გამოცდების მიმდინარეობის დროს გამოსაცდელს ეკრძალება:

ა) მობილური ტელეფონის ან სხვა ელექტრონული აპარატურის ქონა;
ბ) გამოცდაზე დამხმარე მასალის – ლექსიკონების, სახელმძღვანელოების, ჩანაწერების,
ფურცლების და სხვ. გამოყენება;
გ) გადალაპარაკება, დახმარების გაწევა ან მიღება, სხვა პირისათვის რაიმე ფორმით ხელის
შეშლა;
დ) სამუშაო ადგილის უნებართვოთ დატოვება;
ე) საგამოცდო დროის ამოწურვის შემდეგ მუშაობის გაგრძელება.
•
წერითი გამოცდის მიმდინარეობისას გამოსაცდელი მიიღებს გაფრთხილებას:
ა) ნებადართული ნივთების გარდა სხვა ნივთების აღმოჩენის შემთხვევაში;
ბ) გამოცდის პროცედურის დარღვევის შემთხვევაში.
•
მოთხოვნების განმეორებით შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამოსაცდელი მოიხსნება
გამოცდიდან.
•
გაფრთხილების გარეშე წესრიგის უხეში დარღვევის, საგამოცდო პროცესის მონაწილე
პირის შეურაცხყოფის ან სხვა მსგავს შემთხვევებში აპლიკანტი მოიხსნება გამოცდიდან.
საგამოცდო დროის გადაცილების შემდეგ გადაცემული ნამუშევარი არ გასწორდება და
გამოსადელს დაეწერება შეფასება - 0.
2. აპელაცია

პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებული პრეტენზიები
კანდიდატი უფლებამოსილია წერითი გამოცდების პროცედურის დადგენილი წესის
დარღვევის ფაქტის შესახებ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საპრეტენზიო
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კომისიის სახელზე შეიტანოს საპრეტენზიო განაცხადი გამოცდის დასრულებისთანავე, იმავე
შენობაში, რომელშიც ჩაუტარდა გამოცდა. საპრეტენზიო კომისიის სახელზე შეტანილი
განცხადება განიხილება 2 დღის განმავლობაში და გადაწყვეტილება აპლიკანტს ეცნობება
გადაწყვეტილების მიღებიდან მეორე სამუშაო დღეს.

შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიები
პრეტენზიის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომელთა შედეგიც არ არის დადებითი.
კანდიდატს
უფლება აქვს შეფასებასთან დაკავშირებული საპრეტენზიო განაცხადი
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში წარადგინოს წერილობითი გამოცდის
შედეგების გამოცხადებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში. საპრეტენზიო კომისიის სახელზე
შეტანილი განცხადება განიხილება 3 სამუშაო დღის ვადაში.
საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილება განმცხადებელს და საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ეცნობება გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო
დღისა.
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