
ქართული ენა და ლიტერატურა I - VI  

საგამოცდო ტესტის შეფასების კრიტერიუმები 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

ა ბ გ დ ე ვ 

1 3 4 5 2 1 

* 1 ქულით ფასდება მხოლოდ ის პასუხი, რომელშიც ყველა აღნიშვნა სწორია.  

 

8. 

ა ბ გ დ ე 

3 4 1 2 4 

* 1 ქულით ფასდება მხოლოდ ის პასუხი, რომელშიც ყველა აღნიშვნა სწორია.  

 

 

1 ბ 

2 გ 

3 დ 

4 ბ 

5 დ 

6 ა 

9 მაქსიმალური ქულა: 2 

 

2 ქულა:  

აპლიკანტის მიერ წარმოდგენილი ორივე ნიმუში დავალებაში მოცემული 

მეტყველების ნაწილებისგან წარმოებული მიმართებითი ზედსართავი სახელია. 

 

1 ქულა:  

• აპლიკანტის მიერ წარმოდგენილი ორი ნიმუშიდან მხოლოდ ერთია 

მართებული; 

• აპლიკანტის მიერ წარმოდგენილია მხოლოდ ერთი მართებული ნიმუში. 

0 ქულა:  

პასუხი არასწორია ან არ არის მოცემული. 

10 მაქსიმალური ქულა: 2 

 

2 ქულა: 

ამოცნობილი და გასწორებულია შეცდომა. ახსნილია შეცდომის 

განმაპირობებელი მიზეზი.  

1 ქულა: 

➢ ამოცნობილი და გასწორებულია შეცდომა. არამართებულად არის ახსნილი 

შეცდომის განმაპირობებელი მიზეზი. 

➢ ამოცნობილი და გასწორებულია შეცდომა. არ არის ახსნილი შეცდომის 

განმაპირობებელი მიზეზი. 

0 ქულა:  

➢ ამოცნობილია შეცდომა, მაგრამ არ არის მართებული ფორმით გასწორებული. 

➢ არ არის ამოცნობილი და გასწორებული შეცდომა. არამართებულად არის 

ახსნილი შეცდომის განმაპირობებელი მიზეზი. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ პასუხი არ არის მოცემული.  

11 
მაქსიმალური ქულა: 8 

 
შეცდომა უნდა იყოს 

ბევრი დეტალების ბევრი დეტალის / დეტალების 

ბაძავს ჰბაძავს 

ანზოგადებს  აზოგადებს / განაზოგადებს 

მაღალ ხარისხიანი  მაღალხარისხიანი 

• თითოეული შეცდომის გასწორება და შესაბამისი დასაბუთება ფასდება 

 2 ქულით; 

• მხოლოდ შეცდომის გასწორება, სათანადო დასაბუთების გარეშე, ფასდება 

1 ქულით; 

• სწორად დაწერილი თითოეული სიტყვის მცდარი ფორმით შეცვლის 

შემთხვევაში შეფასებას აკლდება 1 ქულა. 

12 მაქსიმალური ქულა: 2 

 

2 ქულა:  

პასუხში მოცემულ ორივე წინადადებაში ხაზგასმულ ფრაზებს გადატანითი 

მნიშვნელობა აქვს. წინადადებები აზრობრივად გამართულია. 

 

1 ქულა:  

პასუხში მოცემულ მხოლოდ ერთ წინადადებაში იძენს ხაზგასმული ფრაზა 

გადატანით მნიშვნელობას და წინადადება აზრობრივად გამართულია. 

 

0 ქულა:  

• პასუხში მოცემულ არც ერთ წინადადებაში ხაზგასმულ ფრაზებს არ აქვს 

გადატანითი მნიშვნელობა; 

• პასუხში მოცემულ წინადადებაში / წინადადებებში ხაზგასმულ ფრაზებს 

აქვს გადატანითი მნიშვნელობა, მაგრამ აზრობრივად გაუმართავია; 

• პასუხი არ არის მოცემული. 

13 ბ 

14 დ 

15 გ 

16 ა 

17 ა 

18.1 მაქსიმალური ქულა: 2 

 

2 ქულა: 

სწორად არის ამოცნობილი და ამოწერილი შესაბამისი 2 მხატვრული ხერხი  

(ტყეს სახურავივით ედგა / ოქროს ძაფებივით გაბმული) და წარმოდგენილია 

დამაჯერებელი ახსნა - რა ეფექტის მისაღწევად იყენებს მათ ავტორი. 



 

1 ქულა: 

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• სწორად არის ამოცნობილი და ამოწერილი შესაბამისი მხატვრული ხერხები 

ტექსტიდან, თუმცა მსჯელობა სქემატურია ან არაა წარმოდგენილი; 

• სწორად არის ამოცნობილი და ამოწერილი შესაბამისი 1  მხატვრული ხერხი 

ტექსტიდან და წარმოდგენილია დამაჯერებელი ახსნა - რა ეფექტის 

მისაღწევად იყენებს მათ ავტორი. 

0 ქულა: 

• ამოწერილია მხოლოდ ერთი მხატვრული ხერხი; 

• შეცდომითაა / არ არის ამოწერილი მხატვრული ხერხები; 

• მოცემულია მხოლოდ მხატვრული ხერხის ზოგადი განმარტება. 

18.2 მაქსიმალური ქულა: 2 

 

2 ქულა: 

წარმოდგენილია დამაჯერებელი, გააზრებული მსჯელობა. სიმბოლოს ახსნისას 

მკაფიოდ იკვეთება ტყვეობის ვერგაცნობიერების იდეა.  

1 ქულა: 

სიმბოლოს ახსნისას იკითხება ტყვეობის ვერგაცნობიერების იდეა, თუმცა 

წარმოდგენილი მსჯელობა ზედაპირული და სქემატურია. 

0 ქულა: 

• პასუხში იკითხება მხოლოდ თავისუფლების დაკარგვის იდეა;  

• პასუხი არაადეკვატურია, არასწორია; 

• პასუხი არ არის მოცემული. 

18.3 მაქსიმალური ქულა: 2 

 

2 ქულა:  

მოცემულია სწორი, დამაჯერებელი, გამართული მსჯელობა; საკითხი 

განხილულია ორივე პოზიციიდან (გობო, წინამძღოლი). მოხმობილია შესაბამისი 

დამოწმებები ტექსტიდან. 

1 ქულა:  

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• საკითხი განხილულია ორივე პოზიციიდან (გობო, წინამძღოლი), თუმცა 

წარმოდგენილი მსჯელობა ზედაპირული და სქემატურია; 

 

• საკითხი განხილულია მხოლოდ ერთი პოზიციიდან (გობო ან წინამძღოლი). 

არის ან არ არის მოხმობილი შესაბამისი დამოწმებები ტექსტიდან.    

 

0 ქულა:  

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• არ არის  ან არასწორად არის იდენტიფიცირებული საკითხი; 

• მოყვანილია მხოლოდ ფრაგმენტები ტექსტიდან ახსნის გარეშე; 

• პასუხი არ არის მოცემული. 

 

18.4 

 

მაქსიმალური ქულა: 2 

 
2 ქულა: 

• წარმოდგენილია დამაჯერებელი, გააზრებული მსჯელობა დავალების ორივე 



 

კომპონენტის შესახებ - განხილულია გობოს ქცევის ფსიქოლოგიური 

საფუძველი (ბუნებრივი ინსტინქტების დაკარგვა / ცხოველური ზნის 

გადასხვაფერება / ქცევითი მოდელების აღრევა და სხვა ) და, ასევე, 

ფერისცვალების შედეგები (გარდაუვალი დაღუპვა / განწირულობა / 

სამყაროს კანონზომიერების წინააღმდეგ წასვლა და სხვა). 

 

1 ქულა:  

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• წარმოდგენილია მართებული მსჯელობა დავალების ორივე კომპონენტის 

შესახებ, თუმცა პასუხი  ზედაპირული და სქემატურია; 

• პასუხში განხილულია დავალების მხოლოდ ერთი კომპონენტი, მაგრამ 

წარმოდგენილია დამაჯერებელი, გააზრებული მსჯელობა. 

0 ქულა:  

• პასუხში განხილულია დავალების მხოლოდ ერთი კომპონენტი, მაგრამ 

მსჯელობა ზედაპირული და სქემატურია, აპლიკანტი შემოიფარგლება 2-3 

სიტყვით.  

• აპლიკანტი ტექსტზე დაყრდნობით აღწერს გობოს ქცევასა და მოქმედებებს; 

• პასუხში წარმოდგენილია შესაბამისი ეპიზოდის პერიფრაზი;  

• საკითხი არ არის ან მცდარადაა წარმოდგენილი.  
18.5 მაქსიმალური ქულა: 2 

 

2 ქულა: 

სწორად, დამაჯერებლად არის გააზრებული, რატომ ათქმევინებს ავტორი გობოს 

ბოლო ფრაზას - „მან ვერ მიცნო“. პასუხი სრულია, მსჯელობა ლოგიკური და 

ადეკვატურია. 

1 ქულა: 

სწორად არის იდენტიფიცირებული იდეა / ავტორის მოტივაცია, თუმცა პასუხი 

ზედაპირული და სქემატურია, აპლიკანტი შემოიფარგლება 2-3 სიტყვით. 

0 ქულა:  

• მსჯელობის გარეშეა დასახელებული გობოს განცდა - იმედგაცრუება, 

ტრაგიზმი, გაოცება და სხვა; 

• პასუხი არაადეკვატურია, არასწორია; 

• პასუხი არ არის მოცემული. 

18.6 მაქსიმალური ქულა: 3 

 

3 ქულა: 

პასუხში ორივე ტიპის (გამომზამთრებელი და მონადირე) ადამიანის 

მიმართულებით არის წარმოდგენილი დამაჯერებელი, გააზრებული, 

თანმიმდევრული მსჯელობა. იმავდროულად, განზოგადებულია საკითხი 

ადამიანის, ადამიანისა და ბუნების ურთიერთმიმართების შესახებ. მსჯელობის 

გასამყარებლად მოყვანილია არგუმენტები;  

2 ქულა: 

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• პასუხში ორივე ტიპის (გამომზამთრებელი და მონადირე) ადამიანის შესახებ 

არის წარმოდგენილი დამაჯერებელი, გააზრებული მსჯელობა, თუმცა 

საკითხი არ არის განზოგადებული; 

• პასუხში წარმოდგენილია დამაჯერებელი, თანმიმდევრული მსჯელობა 



გობოს გამომზამთრებელი ადამიანის შესახებ, საკითხი განზოგადებულია, 

მაგრამ მონადირის შესახებ მსჯელობა კი ზედაპირულია ან არ ფიქსირდება;  

1 ქულა:  

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• პასუხში წარმოდგენილია სქემატური, ზედაპირული მსჯელობა გობოს 

გამომზამთრებელი ადამიანისა და მონადირის შესახებ; 

• პასუხში წარმოდგენილია სქემატური მსჯელობა ადამიანის, მისი ბუნების 

შესახებ, მოცემული არგუმენტები არადამაჯერებელია. 

0 ქულა:  

• აპლიკანტის მსჯელობა ადამიანის ბუნების შესახებ არარელევანტურია / 

არაადეკვატურია; 

• ძალიან ზოგადად, 1-2 სიტყვით არის იდენტიფიცირებული სათქმელი, არ 

არის წარმოდგენილი მსჯელობა;  

• მსჯელობა ძალიან ზედაპირულია (მაგ.: პირველი ადამიანი კეთილია - გობო 

გადაარჩინა, მეორე - ბოროტი - მოკლა. და მისთ.). 

• პასუხი არ არის მოცემული. 

19.1 მაქსიმალური ქულა: 2 

 

2 ქულა: 

წარმოდგენილია დამაჯერებელი მსჯელობა. საკითხი გააზრებულია ორივე 

თვალსაზრისით - რატომ არის ცხოვრება „ხანგრძლივი ჩვენი 

ტკივილებისთვის“ და რატომ „არ ჰყოფნის დიდ საქმეებს ერთი ცხოვრება.” 

აპლიკანტის პასუხში მკაფიოდ იკითხება რეალობის / სინამდვილის 

სუბიექტური აღქმის თავისებურება.  

1 ქულა: 

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• საკითხი გააზრებულია ორივე თვალსაზრისით, პასუხში იკითხება რეალობის 

/ სინამდვილის სუბიექტური აღქმის თავისებურება, თუმცა პასუხი 

სქემატურია, დასაბუთება არ არის დამაჯერებელი;  

• წარმოდგენილია მსჯელობა მხოლოდ ერთ-ერთი თვალსაზრისის შესახებ. 

პასუხში იკითხება რეალობის / სინამდვილის სუბიექტური აღქმის 

თავისებურება. 

0 ქულა:  

• პასუხი არაადეკვატურია, არასწორია - არ იკითხება სინამდვილის 

სუბიექტური აღქმის თავისებურება.  

• პასუხი არ არის მოცემული. 

19.2 მაქსიმალური ქულა: 2 

 

2 ქულა: 

წარმოდგენილია დამაჯერებელი მსჯელობა. საკითხი გააზრებულია ორივე 

თვალსაზრისით - მგელსა და ადამიანს შორის სხვაობა და ავტორის 

დამოკიდებულების განმაპირობებელი ფაქტორი. 

 

1 ქულა: 

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• პასუხი შეეხება ორივე თვალსაზრისს, მაგრამ ერთი თვალსაზრისის 

მიხედვით წარმოდგენილია დამაჯერებელი მსჯელობა, ხოლო მეორე 



  

 

 

აკადემიური უნარები 

წაკითხული ტექსტის გააზრება 

 

  

თვალსაზრისის დასაბუთება სქემატურია / არადამაჯერებელია /  2-3 

სიტყვით შემოიფარგლება;  

• საკითხი გააზრებულია ორივე თვალსაზრისით, თუმცა პასუხი სქემატურია / 

დასაბუთება არ არის დამაჯერებელი / 2-3 სიტყვით შემოიფარგლება;  

• წარმოდგენილია მსჯელობა მხოლოდ ერთ-ერთი თვალსაზრისის შესახებ.  

0 ქულა:  

• წარმოდგენილია დავალების ერთ-ერთ კომპონენტზე პასუხის მცდელობა - 

აპლიკანტი შემოიფარგლება 2-3 სიტყვით; 

• წარმოდგენილია მხოლოდ პერიფრაზი ( მგლები უფრო ერთგულები არიან, 

შესაბამისად, უფრო მშვენიერნი  და მისთ. ...); 

• საკითხი არ არის ან მცდარადაა წარმოდგენილი. 

19.3 მაქსიმალური ქულა: 3 

 

3 ქულა: 

მოცემულია სწორი, დამაჯერებელი, გამართული მსჯელობა. თანმიმდევრულად 

განმარტებულია ლექსის მთავარი სათქმელი და განზოგადებულია პოეტის მიერ 

წამოჭრილი პრობლემა. 

2 ქულა: 

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა:  

• პასუხში ორივე  მიმართულებით არის წარმოდგენილი მსჯელობა - ლექსის 

მთავარი სათქმელი და პოეტის მიერ წამოჭრილი პრობლემის განზოგადება; 

• პასუხში მხოლოდ ერთი მიმართულებით არის წარმოდგენილი 

დამაჯერებელი, გააზრებული მსჯელობა, ხოლო მეორე კომპონენტის 

დასაბუთება სქემატურია, შემოიფარგლება  2-3 სიტყვით 

• პასუხში მხოლოდ ერთი მიმართულებით არის წარმოდგენილი 

დამაჯერებელი, გააზრებული მსჯელობა.  

1 ქულა:  

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• პასუხი ორივე  მიმართულებით არის წარმოდგენილი - ლექსის მთავარი 

სათქმელი და პოეტის მიერ წამოჭრილი პრობლემის განზოგადება - თუმცა 

პასუხი სქემატურია / დასაბუთება ზედაპირული.  

• პასუხში მხოლოდ ერთი მიმართულებით არის წარმოდგენილი მსჯელობა, 

თუმცა აზრი სქემატურად, ზედაპირულად არის გადმოცემული.  

0 ქულა:  

• მსჯელობა არაადეკვატურია - პასუხში არ არის განხილული დავალების არც 

ერთი საკითხი; 

• ძალიან ზოგადად, 1-2 სიტყვით არის იდენტიფიცირებული სათქმელი, 

თუმცა მსჯელობა არ არის წარმოდგენილი; 

• პასუხი არ არის მოცემული. 
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ანალიტიკური წერა 

27. 

მაქსიმალური ქულა: 11 

I. შინაარსის რელევანტურობა*  

 ნაშრომი შეესაბამება მოცემულ საკითხს და უპასუხებს დასმულ ამოცანებს.  

2 ქულა:  

• ნაშრომი უპასუხებს დავალების ყველა მოთხოვნას, არ შეეხება არარელევანტურ 

საკითხებს. 

1 ქულა:  

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• ნაშრომი მხოლოდ ნაწილობრივ უპასუხებს დავალების მოთხოვნებს;  

• ნაშრომი უპასუხებს დავალების მოთხოვნებს, თუმცა მოცემულია არარელევანტური 

ინფორმაციაც. 

0 ქულა: 

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• ნაშრომი არ უპასუხებს დავალების მოთხოვნებს; 

• ნაშრომი შეეხება სხვა საკითხს; 

• ნაშრომი წარმოადგენს დავალების პერიფრაზს. 

• ნაშრომის მხოლოდ მცირე ნაწილი შეეხება მოცემულ თემას, მაგრამ არ უპასუხებს 

დავალების მოთხოვნებს.  

*თუ ნაშრომი პირველი კრიტერიუმის მიხედვით შეფასდება 0 ქულით, ის აღარ გასწორდება 

სხვა კრიტერიუმების მიხედვით.  

II. დასაბუთება * 

 ნაშრომში ავტორის პოზიცია წარმოდგენილია შესაბამისი დასაბუთებით, მსჯელობა 

გამყარებულია დამაჯერებელი, ადეკვატური არგუმენტებითა და მაგალითებით. 

3 ქულა:  

• მოცემულია დავალების ყველა მოთხოვნის შესახებ თანმიმდევრული მსჯელობა, 

მოყვანილია დამაჯერებელი, მრავალფეროვანი, ორიგინალური არგუმენტები, 

მაგალითები; 



2 ქულა: 

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა:  

• მოცემულია დავალების ყველა მოთხოვნის შესახებ თანმიმდევრული მსჯელობა, 

არგუმენტები თუ მაგალითები მოყვანილია ყველა მოსაზრებისთვის; 

• მოცემულია დავალების მოთხოვნების შესახებ თანმიმდევრული მსჯელობა, 

არგუმენტითა თუ მაგალითით გამყარებულია მხოლოდ ზოგიერთი მოსაზრება;  

1 ქულა:  

• მოცემულია დავალების მოთხოვნების შესახებ მსჯელობის მცდელობა, თუმცა, 

არგუმენტები თუ მაგალითები ზედაპირული, ერთფეროვანი და არადამაჯერებელია; 

 

0 ქულა:  

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა:  

• მსჯელობა არ არის ლოგიკური, თანმიმდევრული, მოსაზრებები არ არის გამყარებული 

მაგალითებითა და არგუმენტებით ან მაგალითები თუ არგუმენტები არაადეკვატურია; 

• მსჯელობა არ არის მოცემული. 

 

* მსჯელობისას ფაქტობრივი შეცდომის დაშვების შემთხვევაში აპლიკანტს მეორე -

დასაბუთების - კომპონენტში დააკლდება 1 ქულა. 

III. თხრობის ორგანიზება  

ნაშრომი სტრუქტურულად გამართულია, აზრები მწყობრად, თანმიმდევრულად არის 

გადმოცემული, თხზულების ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურადაა დაკავშირებული. 

2 ქულა:  

• ტექსტი სტრუქტურულად გამართულია - ნაწერში წარმოდგენილია საკითხის დასმა, 

მსჯელობა, დასკვნა; აზრები მწყობრად არის გადმოცემული, მონაკვეთები ლოგიკურად 

უკავშირდება ერთმანეთს; 

 

1 ქულა:  

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• წარმოდგენილია ტექსტის მხოლოდ ზოგიერთი სტრუქტურული ნაწილი;  

• ერთმანეთს ლოგიკურად უკავშირდება ტექსტის მხოლოდ ზოგიერთი მონაკვეთი; 

• წარმოდგენილი დასკვნა არ გამომდინარეობს მსჯელობიდან; 

• ნაშრომში აბზაცები არ არის ან არაადეკვატურადაა გამოყოფილი. 

0 ქულა:  

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• ნაწერის მხოლოდ მცირე მონაკვეთი ეთმობა მსჯელობას (რამდენიმე წინადადება, 

პატარა აბზაცი ა. შ.);  

• მოსაზრებები, ტექსტის ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურად არ არის დაკავშირებული;  



• ნაწერში არ არის წარმოდგენილი სტრუქტურული ნაწილები - საკითხის დასმა, 

მსჯელობა, დასკვნა. 

 

IV. სტილი, ლექსიკა  

აზრები ცხადად, ნათლადაა გამოთქმული, ნაწერი ლექსიკურად მდიდარი და სტილურად 

გამართულია, ლექსიკა შეესაბამება დასმულ საკითხს.  

2 ქულა:  

• ნაშრომში გვხვდება ერთი-ორი უმნიშვნელო სტილური ხარვეზი, ტექსტი ლექსიკურად 

მდიდარია, აზრი მკაფიოდ და გამართულად არის გადმოცემული, გამოყენებულია 

საკითხის შესაფერისი ლექსიკა და სტილი. 

1 ქულა:  

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• ნაშრომში გვხვდება რამდენიმე სტილური ხარვეზი. გამოყენებული ლექსიკა და სტილი 

ძირითადად შეეფერება საკითხს. 

• ნაწერი ლექსიკურად მწირია, თუმცა, გამოყენებული ლექსიკა და სტილი ძირითადად 

შეეფერება საკითხს. 

0 ქულა:  

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• ნაწერი ლექსიკურად ღარიბია;  

• დაშვებულია სტილური ხარვეზები; 

• ნაშრომში გარკვეული მონაკვეთი სტილურად გაუმართავია; 

• გამოყენებულია არაადეკვატური ლექსიკა / სტილი. 

 

V. სინტაქსი, მორფოლოგია, პუნქტუაცია  

ნაწერი შესრულებულია თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დაცვით. 

2 ქულა:  

• დაშვებულია ერთი-ორი უმნიშვნელო ორთოგრაფიულ-მორფოლოგიური და 

პუნქტუაციური შეცდომა, არ არის დაშვებული სინტაქსური შეცდომა, დაცულია 

თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები. 

 

1 ქულა:  

• დაშვებულია რამდენიმე სინტაქსური, ორთოგრაფიულ-მორფოლოგიური და 

პუნქტუაციური შეცდომა, ძირითადად დაცულია თანამედროვე ქართული 

სალიტერატურო ენის ნორმები. 

0 ქულა:  

• დაშვებულია სინტაქსური, ორთოგრაფიულ-მორფოლოგიური, პუნქტუაციური 

შეცდომები; ნაშრომში დარღვეულია თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის 

ნორმები. 



 

ნაშრომი არ გასწორდება, თუ: 

შესრულებულია ქვემოთ მოცემულთაგან ერთ-ერთი პირობა: 

• შეიცავს ინფორმაციას, რომლის საშუალებით შესაძლებელია აპლიკანტის პიროვნების 

იდენტიფიცირება - სახელსა და გვარს (რეალურსა თუ გამოგონილს), მეტსახელს, 

ხელმოწერას და ა.შ. 

• შესრულებულია ისეთი ხელწერით, როგორის წაკითხვაც შეუძლებელია. 

 

ნაშრომი უნდა შეიცავდეს, სულ მცირე, 100 სიტყვას. სხვა შემთხვევაში ის გასწორდება 

მხოლოდ I და II კრიტერიუმების მიხედვით. 

 
გაითვალისწინეთ! 

➢ თუ სწორ პასუხთან ერთად აპლიკანტი არასწორ პასუხსაც მიუთითებს, შეფასდება 0 

ქულით;  

➢ თუ დავალებებზე პასუხის გაცემისას დარღვეულია თანამედროვე ქართული 

სალიტერატურო ენის ნორმები, აპლიკანტს დავალების შეფასებისას დააკლდება 1 ქულა. 

 

 

 

 

 

 

 


