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ამ ტიპის ყოველ ხარვეზსა თუ უზუსტობაზე მაქსიმალურ შეფასებას (2) აკლდება თითო ქულა.
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ამ ტიპის ყოველ შეცდომაზე მაქსიმალურ შეფასებას (6) აკლდება თითო ქულა.

I ვარიანტი
უძველესი საყურე, რომელიც შუამდინარეთში აღმოაჩინეს, დაახლოებით 4500 წლისაა. ვარაუდობენ, რომ
საყურე ჯარისკაცს ეკუთვნოდა და მას ჯარების სახეობის განმასხვავებელი ნიშნის ფუნქცია უნდა ჰქონოდა.
ძველ ეგვიპტეში საყურე მფლობელის მაღალ სოციალურ სტატუსზე მიანიშნებდა, ხოლო ძველი რომაელები მას
მონებისათვის ნიშნის დასადებად იყენებდნენ. სამკაულის ფუნქცია საყურემ ანტიკურ სამყაროშივე შეიძინა. ამ
დროიდან, სიმბოლურ დატვირთვასთან ერთად, დიდი ყურადღება ეთმობოდა მის ესთეტიკურ მხარესაც.
ყურის გახვრეტის ტრადიციას, რომელიც გავრცელებული იყო აფრიკის ტომებში, ევროპელი
კოლონიზატორები ველურობის გამოხატულებად აღიქვამდნენ. აღსანიშნავია, რომ ევროპელ მეზღვაურებსაც
ეკეთათ ყურზე ოქროს რგოლი, რომელსაც მათთვის განსაკუთრებული დანიშნულება ჰქონდა. მეზღვაურებს
სჯეროდათ, რომ, თუკი ზღვაში დაიღუპებოდნენ და გვამს ტალღა ნაპირზე გამორიყავდა, ოქროს საყურის
საფასურად გარდაცვლილს ქრისტიანული წესით დაკრძალავდნენ.
XIX საუკუნეში საყურე მხოლოდ სამკაულის დანიშნულებით გამოიყენებოდა და ძირითადად
ქალბატონებისთვის იყო განკუთვნილი. XX საუკუნის მეორე ნახევარში საყურემ ახალი ფუნქცია შეიძინა,
კერძოდ, ის მეამბოხე ახალგაზრდებისათვის პროტესტის გამოხატულებად და თვითდამკვიდრების ერთგვარ
საშუალებად იქცა.

II ვარიანტი
სხეულის ამა თუ იმ ნაწილის გახვრეტისა და მასში რგოლის ან სხვა ფორმის ნივთის ჩამაგრების
ტრადიცია ძალიან ძველია. ზოგი ამას თავისი სოციალური სტატუსის ხაზგასასმელად აკეთებდა, ზოგს კი
სწამდა, რომ ეს ნივთი მას ბოროტი ძალებისაგან იცავდა. ეგვიპტელ დიდგვაროვნებს ყურებში სპეციალური
საცობები ეკეთათ, ჭიპის გახვრეტის პატივი კი მხოლოდ ფარაონებს ჰქონდათ. მაიას ტომებსა და აცტეკებში
გავრცელებული იყო ენის გახვრეტის რიტუალი. მათი რწმენით, სისხლს, რომელიც ამ დროს ადამიანს ენიდან
სდიოდა, ღმერთებთან მისი დაახლოება შეეძლო.
XX საუკუნის ბოლომდე სხეულის სხვადასხვა ნაწილის გახვრეტა დასავლური კულტურისათვის
თითქმის უცნობი იყო. მისი პოპულარიზაცია უკავშირდება პანკების მოძრაობას, რომლის მიზანიც

საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა და პროტესტის გამოხატვა იყო. ახალგაზრდობამ ყურების, წარბების,
ტუჩებისა და ცხვირის გახვრეტა დაიწყო.
დღეს ასეთი აქსესუარი თვითგამოხატვის ერთგვარ საშუალებად იქცა და, ამასთანავე, მან სამკაულის
ფუნქციაც შეიძინა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამგვარად სხეულის შემკობა ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო
სულაც არ არის, რადგან ამ პროცედურას შესაძლოა გართულებები მოჰყვეს.

III ვარიანტი
არქეოლოგებმა ტუტანჰამონის სამარხში აღმოაჩინეს ტილოს ხელთათმანი, რომელსაც ფოთლების
ორნამენტები ამშვენებდა და ზონრებით მაჯასთან იკვრებოდა. ეგვიპტურ კულტურაში ის ადამიანის
სოციალურ სტატუსზე მიანიშნებდა. ხელთათმანი განსაკუთრებით პოპულარული გახდა შუა საუკუნეებში.
მამაკაცებისათვის ეს აქსესუარი წარმატების სიმბოლოდ იქცა. სასულიერო პირებს ეპისკოპოსად კურთხევისას
თეთრ ხელთათმანს გადასცემდნენ. აუცილებელი ატრიბუტი იყო ის რაინდებისათვის ფიცის დადების
ცერემონიალის დროს. მოსამართლეები პროცესებს უხელთათმნოდ არ წარმართავდნენ. აღსანიშნავია, რომ
მოქალაქეები მას მხოლოდ განსაკუთრებული პრივილეგიის მინიჭების შემთხვევაში იცვამდნენ.
მოგვიანებით ხელთათმანი მანდილოსნების გარდერობშიც გამოჩნდა. ნაპოლეონი, რომლის პირად
კოლექციაში 240 წყვილი ინახებოდა, ხელთათმანების ჩაცმას სამეფო კარის ქალბატონებსაც აიძულებდა. იმ
დროს ძალიან პოპულარული იყო აბრეშუმისა და ტილოს ხელთათმანები, თუმცა საუკეთესოდ მაინც
ტყავისაგან დამზადებული მიიჩნეოდა.
XX საუკუნეში ხელთათმანი სავალდებულო აქსესუარი გახდა. 1961 წელს ნიუ-იორკში გამოცემული
ეთიკის

სახელმძღვანელოს

მიხედვით,

არცერთი

ქალი

საზოგადოებაში

უხელთათმნოდ

არ

უნდა

გამოჩენილიყო. მათთვის ასევე დაუშვებელი იყო ამ აქსესუარის გარეშე ცეკვა და ხელის ჩამორთმევა.

IV ვარიანტი
უძველეს კულტურებში თავსაბურავს მხოლოდ პრაქტიკული დანიშნულება არ ჰქონია და იგი პატრონის
საზოგადოებრივ სტატუსზე მიუთითებდა. ანტიკურ ხანაში ქუდი საზოგადოებრივ იერარქიაში ადამიანის
ადგილს შეესაბამებოდა.
შუა საუკუნეების ევროპაში ქალებს, რომლებიც სახლის ზღურბლს თავშიშველი გადააბიჯებდნენ,
სასტიკად სჯიდნენ. ინდივიდუალურობის შესანარჩუნებლად ქალებმა ფანტაზია გამოიყენეს და დროთა
განმავლობაში ერთფეროვანი ქუდების ნაცვლად ამ თავსაბურავის მრავალი ვარიაცია გაჩნდა. XIX საუკუნის
მეორე ნახევრიდან ფრინველის ფიტულებით, ფოთლებითა თუ ტოტებით მორთული ქუდები შემოვიდა
მოდაში, რის შედეგადაც ფრინველის ზოგი სახეობა გადაშენების ზღვარზედაც კი აღმოჩნდა. XX საუკუნის
დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის მთავრობებმა კანონმდებლობით
აკრძალეს ბუმბულით ვაჭრობა.
მეორე მსოფლიო ომმა საზოგადოებაში ქალის როლი საგრძნობლად შეცვალა, რამაც ჩაცმის სტილზედაც
იქონია გავლენა. 50-იანი წლებიდან ქუდი, როგორც სავალდებულო თავსაბურავი, თანდათან სხვადასხვა
ფორმის თავსაფარმა ჩაანაცვლა. XX საუკუნის დასასრულს ტანსაცმლის დიზაინერებმა კვლავ შეძლეს ქალების
დარწმუნება, რომ ის აუცილებელი აქსესუარი, რომელსაც საზოგადოებაზე გავლენის მოხდენა შეეძლო, სწორედ
ქუდი იყო.

V ვარიანტი
ძველ ეგვიპტესა და ანტიკურ საბერძნეთში მიაჩნდათ, რომ მამაკაცის გარუჯული კანი მის
სიძლიერეზე მეტყველებდა, ხოლო ქალების კანი, პირიქით, ღია ფერისა უნდა ყოფილიყო. XX საუკუნემდე
მაღალი წრის ყველა ქალბატონი მზისაგან თავის დასაცავად ფართოფარფლებიან ქუდებსა და ქოლგებს
იყენებდა. ფერმკრთალი სახე ფუფუნებასა და დახვეწილ გემოვნებაზე მიანიშნებდა, ხოლო გარუჯული კანი
ადამიანის დაბალ სოციალურ წარმომავლობას უსვამდა ხაზს.
გარუჯვა მოდური მოგვიანებით გახდა. ეს კოკო შანელის სახელს უკავშირდება. ზღვაზე დასვენების
დროს მას მზისაგან კანი ძალიან დასწვია. შანელის მიბაძვით მისმა თაყვანისმცემლებმაც მოინდომეს გარუჯვა.
რაკი ეს მომხიბვლელობის მახასიათებლად იქნა მიჩნეული, დაიწყეს გარუჯვის ეფექტის ხელოვნურად მიღების
გზების ძიება. სპეციალური საშუალებები, რომელთა სისტემატური მოხმარებისაგან კანი ნარინჯისფერი
ხდებოდა, კოსმეტიკური პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიებისათვის შემოსავლის წყაროდ იქცა.
XX საუკუნის მიწურულს მოდის მიმდევრები სოლარიუმებში ირუჯებოდნენ ულტრაიისფერი
ნათურების მეშვეობით. დღეისათვის გარუჯვის ეფექტის მისაღებად სპეციალურ ნივთიერებას იყენებენ, რადგან
უკვე დიდი ინფორმაცია დაგროვდა მზის სხივების ჭარბი ზემოქმედებისა და გამოსხივების მავნებლობის
შესახებ.

VI ვარიანტი
კანქვეშ საღებავის შეყვანის გზით სხეულის მოხატვა ადამიანმა უძველესი დროიდან დაიწყო.
პირველყოფილ ხალხებში ეს რელიგიური წარმოდგენების ანარეკლი იყო. სხეულის მოხატვის ხელოვნებამ
განსაკუთრებით მაღალ ესთეტიკურ დონეს აზიის ქვეყნებში მიაღწია.
ამგვარი მოხატულობის მიმართ დამოკიდებულება დროთა განმავლობაში იცვლებოდა. გვიანდელ რომსა
და შუა საუკუნეების ევროპაში მას იყენებდნენ, რათა სამხედრო ტყვეებისა და დამნაშავეებისათვის საგანგებო
ნიშანი დაედოთ. XX საუკუნეშიც კი საზოგადოების დიდი ნაწილი არ სწყალობდა ადამიანებს, რომელთაც ტანი
ამგვარად ჰქონდათ მოხატული, რადგან ის ცხოვრების გარკვეულ სტილზე მიანიშნებდა. 1990 წლიდან

ის

ფართოდ გავრცელდა და თანდათან ძალიან მოდური გახდა.
დღეს ეს მოხატულობა სრულებითაც აღარ წარმოადგენს სამარცხვინო „დაღს“, პირიქით, მან
ესთეტიკური ფუნქციაც კი შეიძინა, რის გამოც საკუთარი სხეულის ამგვარად დამშვენებას არაერთი ადამიანი
ცდილობს. ის გავრცელებულია ტრადიციების მიმდევართა შორისაც. სხეულის ამგვარი მოხატულობა ხშირად
სხვებისათვის დაფარულიც კია, მაგრამ ის მაინც თვითგამოხატვის თამამ საშუალებად და ექსტრავაგანტურ
აქსესუარად არის მიჩნეული.

argumentirebuli eses Sefasebis kriteriumebi
naSromi, romlis moculobac 120 sityvas ar aRemateba, VII, VIII da IX kriteriumebiT ar
Sefasdeba.

I kriteriumi

#

davalebis pirobis adekvaturi gageba da gaazreba

qulebi

1.

davalebis piroba adekvaturadaa gagebuli.

2

2.

davalebis piroba nawilobriv araadekvaturadaa gagebuli.

1

3.

davaleba mTlianobaSi araadekvaturadaa gagebuli.

0 naweri
aRar
swordeba

II kriteriumi

#

1.

2.

naSromis ageba
eses struqtura srulad Seesabameba dasmul amocanas, naSromi kargadaa
organizebuli, monakveTebi Tanamimdevrulad da logikurad enacvleba
erTmaneTs, warmodgenili magaliTebi ar arRvevs teqstis mTlianobas,
abzacebi sworadaa gamoyofili.
eses struqtura mxolod nawilobriv Seesabameba dasmul amocanas, naSromSi darRveulia teqstis logika da/an abzacebi sworad ar aris
gamoyofili.

qulebi

1

0

III kriteriumi

#

problemis gaazreba

qulebi

1.

naSromSi mkafiod gamovlinda gansaxilvel sakiTxTan dakavSirebuli
problematikis codna, abiturientis informirebuloba da erudicia.

3

2.

naSromSi nawilobriv gamovlinda gansaxilvel sakiTxTan dakavSirebuli
problematikis codna, abiturientis informirebuloba da erudicia.

2

3.

naSromSi gamovlinda gansaxilvel sakiTxTan dakavSirebuli problematikis zerele codna, ar Cans abiturientis saTanado informirebuloba da
erudicia.

1

4.

abiturienti ver erkveva gansaxilvel sakiTxTan dakavSirebul problematikaSi.

0

IV kriteriumi

#

1.

2.

3.

msjelobis dasabuTeba
msjeloba damajerebladaa dasabuTebuli da argumentebi
Sesaferisi magaliTebiT.

qulebi
gamyarebulia

msjeloba mTlianobaSi dasabuTebulia, Tumca calkeul SemTxvevebSi
argumentacia arasakmarisia da/an ar aris gamyarebuli Sesaferisi
magaliTebiT.
msjeloba dasabuTebulia, Tumca calkeul SemTxvevebSi argumentebsa da
moxmobil magaliTebs damajerebloba aklia.

5

4

3

msjeloba zereledaa dasabuTebuli da argumentebi aradamajerebelia.
4.
5.
6.

msjeloba Zalze zogadia, argumentebi da/an magaliTebi araadekvaturia.

2
1

msjeloba dasabuTebuli ar aris.

0

V kriteriumi

#

damoukidebeli azrovneba

qulebi
3

1.

naSromSi mkafiod gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis
unari, SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba.
naSromSi nawilobriv gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis unari, SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba.

2

2.

1

2.

naSromSi ZiriTadad ar gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis unari, Tumca aris dasmuli problemisadmi sakuTari damokidebulebis
gamoxatvis mcdeloba.

3.

naSromSi ar gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis unari.

0

VI kriteriumi
#

faqtobrivi sizuste

qulebi

1.

naSromSi ar aris faqtobrivi Secdoma.

1

2.

naSromSi daSvebulia faqtobrivi Secdoma.

0

VII kriteriumi
#

leqsika da stili

qulebi

1.

naSromSi SerCeulia dasmuli amocanis Sesabamisi stili, daculia
naSromis stilis erTgvarovneba; azri enobrivad (leqsikurad) zustad da
mkafiodaa gamoxatuli, gvxvdeba oriode stilistikuri xarvezi.

3

2.

3.

4.

naSromSi SerCeulia dasmuli amocanis Sesabamisi stili, mTlianobaSi
daculia naSromis stilis erTgvarovneba; azri enobrivad (leqsikurad)
zustad da mkafiodaa gamoxatuli, magram gvxvdeba ramdenime stilistikuri xarvezi.
naSromis stili nawilobriv Seesabameba dasmul amocanas, calkeul
SemTxvevebSi darRveulia stilis erTgvarovneba; azri gasagebia, magram
leqsika mwiria, gvxvdeba araadekvaturi leqsika da stilistikuri
xarvezebi.
naSromis
stili
mTlianobaSi
stilistikurad gaumarTavia.

ar

Seesabameba

dasmul

amocanas,

2

1

0

VIII kriteriumi
#

morfologia, orTografia, sintaqsi

qulebi

1.

ar aris daSvebuli erTze meti Secdoma.

4

2.

ar aris daSvebuli orze meti Secdoma.

3

3.

ar aris daSvebuli oTxze meti Secdoma.

2

4.

ar aris daSvebuli eqvsze meti Secdoma.

1

5.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

IX kriteriumi
#

qulebi

punqtuacia

1.

ar aris daSvebuli samze meti Secdoma.

2

2.

ar aris daSvebuli eqvsze meti Secdoma.

1

3.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

mxatvruli teqstis analizis Sefasebis kriteriumebi
weriTi davalebis maqsimaluri qulaa 30. Tu abiturientis naSromi mocemuli teqstis perifrazia, TiToeuli miTiTeba mxolod erTi-ori winadadebiT aris Sesrulebuli an teqsti mTlianad araadekvaturadaa gagebuli (anda gaurkveveli kaligrafiis gamo naSromis wakiTxva ver xerxdeba), daiwereba 0 qula da naweri aRar gaswordeba.
davalebis esa Tu is miTiTeba Sesrulebulad ar CaiTvleba, Tu masze mxolod erTi-ori
winadadebiT iqneba pasuxi gacemuli.

naSromi, romlis moculobac 120 sityvas ar aRemateba, VIII, IX da X kriteriumebiT ar Sefasdeba!
I kriteriumi
#

mocemuli teqstis adekvaturi gageba da gaazreba

qulebi

1.

teqsti Rrmadaa gaazrebuli, naSromSi igrZnoba avtoris umTavresi
saTqmelisa da emociuri mizandasaxulobis wvdoma.

4

2.

teqsti adekvaturadaa gagebuli.

3

3.

erT SemTxvevaSi SeiniSneba teqstis araadekvaturi gageba.

2

4.

erTze met SemTxvevaSi teqsti araadekvaturadaa gagebuli.

1

5.

0 naweri
aRar
swordeba

teqsti mTlianad araadekvaturadaa gagebuli.

II kriteriumi

#
1.

naSromis ageba
naSromi upasuxebs samive miTiTebas
abzacebi sworadaa gamoyofili.

da

qulebi
kargadaa

organizebuli,

3

2.

3.

4.

naSromi upasuxebs sam miTiTebas, Tumca teqsti ar aris kargad
organizebuli an/da zogan abzacebi arasworadaa gamoyofili; an naSromi upasuxebs or miTiTebas da kargadaa organizebuli, abzacebi
sworadaa gamoyofili.
naSromi upasuxebs or miTiTebas, Tumca teqsti ar aris kargad
organizebuli an/da zogan abzacebi arasworadaa gamoyofili; an
naSromi upasuxebs erT miTiTebas da kargadaa organizebuli, abzacebi
sworadaa gamoyofili.
naSromi upasuxebs erT miTiTebas, Tumca teqsti ar aris organizebuli an/da abzacebi arasworadaa gamoyofili.

2

1

0

III kriteriumi

#

davalebis (miTiTebebis) adekvaturi gageba da gaazreba

qulebi

1.

davaleba adekvaturad aris gaazrebuli, ar aris sakiTxidan gadaxvevis
arc erTi SemTxveva (iseTi faqtis, mosazrebisa Tu citatis damowmeba,
romlebic gansaxilvel sakiTxs ar ukavSirdeba).

2

2.

3.

davalebis piroba ZiriTadad adekvaturad aris gaazrebuli, Tumca erT
SemTxvevaSi SeiniSneba davalebis pirobis araadekvaturi gageba an aris
sakiTxidan gadaxvevis oriode SemTxveva (iseTi faqtis, mosazrebisa Tu
citatis damowmeba, romelic gansaxilvel sakiTxs ar ukavSirdeba).
davalebis piroba araadekvaturadaa gaazrebuli.

1

0

IV kriteriumi

#

mosazrebebis argumentireba da adekvaturi citireba

qulebi

1.

msjeloba samive miTiTebis mixedviT dasabuTebulia (argumentirebulia)
da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT.

6

2.

3.

msjeloba ori miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTebis mixedviT
msjelobisas argumentebi aradamajerebelia da/an ar aris gamyarebuli
teqsturi masaliT.
msjeloba ori miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTeba saerTod ar aris
Sesrulebuli
(perifrazia
an
msjeloba
oriode
winadadebiTaa
gadmocemuli).

5

4

4.

5.

6.

7.

msjeloba erTi miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo ori miTiTebis mixedviT
msjelobisas argumentebi aradamajerebelia da/an ar aris gamyarebuli
teqsturi masaliT.
msjeloba erTi miTiTebis mixedviT dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, meore miTiTebis mixedviT msjelobisas
argumentebi aradamajerebelia da/an ar aris gamyarebuli teqsturi
masaliT, xolo mesame miTiTeba saerTod ar aris Sesrulebuli (perifrazia an msjeloba oriode winadadebiTaa gadmocemuli).

samive miTiTebis mixedviT msjelobisas argumentebi aradamajerebelia
da/an ar aris gamyarebuli teqsturi masaliT.
ori miTiTebis mixedviT msjelobisas argumentebi aradamajerebelia
da/an ar aris gamyarebuli teqsturi masaliT, xolo mesame miTiTeba
saerTod ar aris Sesrulebuli; an msjeloba erTi miTiTebis mixedviT
dasabuTebulia da argumentebi gamyarebulia teqsturi masaliT, xolo
danarCeni miTiTebebi saerTod ar aris Sesrulebuli; anda erTi miTiTebis mixedviT msjelobisas argumentebi aradamajerebelia da/an ar
aris gamyarebuli teqsturi masaliT, xolo danarCeni miTiTebebi saerTod ar aris Sesrulebuli.

3

2

1

0

V kriteriumi

#

teqstis mxatvruli Taviseburebebis Sefaseba

qulebi

1.

msjeloba avtoris stilis Sesaxeb damajerebelia, gamoyofilia araerTi mxatvruli saSualeba da damowmebuli magaliTebi sworia.

3

avtoris stilis Sesaxeb damajerebelia, gamoyofilia
araerTi mxatvruli saSualeba, Tumca erT SemTxvevaSi magaliTi
arasworia anda msjeloba avtoris stilis Sesaxeb aradamajerebelia,
Tumca gamoyofilia araerTi mxatvruli saSualeba da damowmebuli
magaliTebi sworia.
msjeloba

2.

3.

4.

naSromSi aris msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, magram ar aris gamoyofili arcerTi mxatvruli saSualeba; naSromSi ar aris msjeloba
avtoris stilis Sesaxeb, magram gamoyofilia ramdenime mxatvruli
saSualeba,
Tumca
damowmebul
mxatvrul
saSualebaTagan
erTi
arasworia.
naSromSi ar aris msjeloba avtoris stilis Sesaxeb, gamoyofili mxatvruli saSualebebi arasworia an naSromSi ar aris msjeloba teqstis

2

1

0

mxatvruli Taviseburebebis Sesaxeb.

VI kriteriumi

#

damoukidebeli azrovneba da zogadi ganaTleba

qulebi

1.

naSromSi mkafiod gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis
unari, SexedulebaTa da SefasebaTa araSablonuroba da zogadi ganaTleba.
naSromSi
nawilobriv
gamovlinda
abiturientis
damoukidebeli
azrovnebis unari, Tumca mkafiod gamovlinda abiturientis zogadi
ganaTleba;
anda
naSromSi
mkafiod
gamovlinda
abiturientis
damoukidebeli
azrovnebis
unari,
SexedulebaTa
da
SefasebaTa
araSablonuroba, Tumca nawilobriv gamovlinda abiturientis zogadi
ganaTleba.
naSromSi nawilobriv gamovlinda abiturientis zogadi ganaTlebac da
damoukidebeli azrovnebis unaric; an ar gamovlinda abiturientis
damoukidebeli azrovnebis unari, Tumca nawilobriv gamovlinda
abiturientis zogadi ganaTleba; anda naSromSi nawilobriv gamovlinda
abiturientis damoukidebeli azrovnebis unari, magram ar gamovlinda
abiturientis zogadi ganaTleba.
naSromSi ar gamovlinda abiturientis damoukidebeli azrovnebis unari,
agreTve ar gamovlinda abiturientis zogadi ganaTleba.

3

2.

3.

4.

2

1

0

VII kriteriumi

#

faqtobrivi sizuste

qulebi

1.

naSromSi ar aris daSvebuli faqtobrivi Secdoma.

1

2.

naSromSi daSvebulia faqtobrivi Secdoma.

0

VIII kriteriumi

#

leqsika da stili

qulebi

3

1.

naSromSi azri enobrivad (leqsikurad) zustad da mkafiodaa gamoxatuli, SerCeulia dasmuli amocanis Sesaferisi stili, gvxvdeba oriode
stilistikuri xarvezi.

2.

naSromSi
azri
enobrivad
(leqsikurad)
zustadaa
gamoxatuli,
mTlianobaSi daculia naSromis stilis erTgvarovneba, Tumca gvxvdeba
ramdenime stilistikuri xarvezi.
magram

2

leqsika mwiria, gvxvdeba araerTi

2.

naSromSi azri gasagebia,
stilistikuri xarvezi.

3.

Txzuleba stilistikurad gaumarTavia (zogierTi monakveTis azris
gageba Wirs).

1

0

IX kriteriumi

#

morfologia-orTografia da sintaqsi

qulebi

1.

ar aris orze meti Secdoma.

3

2.

ar aris oTxze meti Secdoma.

2

3.

ar aris eqvsze meti Secdoma.

1

4.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

X kriteriumi

#

punqtuacia

qulebi

1.

ar aris samze meti Secdoma.

2

2.

ar aris eqvsze meti Secdoma.

1

3.

daSvebulia eqvsze meti Secdoma.

0

