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ისტორიის ოლიმპიადა

I ტური

am testis SesrulebiT Tqven RebulobT monawileobas
,,saatestato da erovnuli gamocdebisa” da ,,EXAM.GE”-s
olimpiadaSi.

olimpiadis pirveli turi tardeba eleqtronulad.
gTxovT, SeavsoT pasuxebis furceli miTiTebuli davalebebis
nomrebis Sesabamisad.

testis pasuxebi cnobili gaxdeba I turis dasrulebidan
14 samuSao dRis Semdeg.
ტესტის მაქსიმალური ქულა: 25
gisurvebT warmatebas!



კითხვა არჩევითი პასუხებით

ინსტრუქცია
ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. აირჩიეთ სწორი პასუხი, ყურადღებით გადაიტანეთ
პასუხების ფურცელში. თითოეული დავალების მაქსიმალური ქულაა 1.

1. რომელი დამპყრობლებისგან აითვისეს ეგვიპტელებმა საბრძოლო ეტლები?
ა. ნუბიელებისაგან
ბ. შუმერებისაგან
გ. ეთიოპელებისაგან
დ. ჰიქსოსებისაგან
2. რომელი სახელმწიფოს მმართველი იყო სალაჰ ად-დინი?
ა. ირანის
ბ. ერაყის
გ. ეგვიპტის
დ. ოსმალეთის
3. ras niSnavs eneoliTi?
ა. Sua qvis xanas
ბ. axali qvis xanas
გ. spilenZ-qvis xanas
დ. brinjao-qvis xanas
4. რას უწოდებდნენ ბერძნები და ბიზანტიელები ლაზიკის დედაქალაქ ციხეგოჯს?
ა. rodopoliss
ბ. persepoliss
გ. sebastopoliss
დ. arqeopoliss

5. ras uwodebdnen sakuTar Tavs alf-arslanisa da maliq-Sahis winamZRolobiT momavali
dampyroblebi?
ა. did arabebs
ბ. did selCukebs
გ. did osmalebs
დ. did monRolebs



ქრონოლოგიის განსაზღვრა
ინსტრუქცია

qronologiuri principiT daalageT istoriuli pirovnebebi maTi moRvaweobis drois
mixedviT, xolo istoriuli movlenebi _ Sesabamisi TanmimdevrobiT. TiToeuli davaleba
ფასდება 2 ქულით.

6. qronologiuri TanmimdevrobiT daalageT Semdegi movlenebi (uZvelesidan uaxlesisken):
1. didgoris brZola
2. ruis-urbnisis kreba
3. didi Turqoba
4. selCukTaTvis xarkis gadaxdis Sewyveta

7. qronologiuri TanmimdevrobiT daalageT Semdegi movlenebi:
1. samxreTis Statebis konfederaciis Seqmna
2. samoqalaqo omis dawyeba aSS-Si
3. abraam linkolnis gaprezidenteba

8. qronologiuri TanmimdevrobiT daalageT pirveli msoflio omis dros mimdinare
movlenebi:
1. brest-litovskis zavi
2. iutlandis brZola
3. aSS-s Cabma omSi

9. qronologiurad daalageT aTeneli mmarTvelebi maTi moRvaweobis drois mixedviT:
1. perikle
2. soloni
3. klisTene

10. TanmimdevrobiT daalageT socialisturi banakis qveynebSi momxdari cnobili movlenebi:
1. `praRis gazafxuli~
2. ungreTis revolucia
3. berlinis kedlis dangreva



შეცდომის პოვნა
instruqcia

yuradRebiT waikiTxeT qvemoTmoyvanili teqsti. ipoveT masSi daSvebuli Secdomebi.
შეცდომის აღმოჩენისა და გასწორების შემთხვევაში დაგეწერებათ 1 ქულა, აღმოჩენისა და არასწორად ან არ
გასწორების შემთხვევაში 0.5 ქულა. არასწორად პოვნის შემთხვევაში დაგაკლდებათ 0.5 ქულა, ანუ
დაგეწერებათ -0.5 ქულა. დავალების მაქსიმალური ქულაა 6 (4+2)

11. ფარცხისის ბრძოლა
1569 wels farcxisis velze qarTvelTa da osmalTa laSqars Soris brZola moxda.
aznaurma kaxaber jayelma megzuroba gauwia mowinaaRmdegis laSqars. isini moulodnelad
Tavs daadgnen qarTvelTa samxedro banaks da maT Soris brZola gaimarTa. qarTlis mefe
giorgi I mcirericxovani jgufiT mtris garemocvaSi aRmoCnda. uTanasworo brZolaSi mefis
TanamebrZolebi amoxoces, mefe ki tyved Cavarda. mefis tyveoba 1590 wlamde gagrZelda.



ინფორმაციის იდენტიფიცირება
instruqcia

yuradRebiT daakvirdiT qvemoTmotanil fotoebs da ამოიცანით ისტორიული პიროვნება. გახსოვდეთ,
თითოეული დავალების მაქსიმალური ქულაა 1.
12. რომელი პიროვნებაა სურათზე?

13. რომელი პიროვნებაა სურათზე?

14. რომელ სახელმწიფოს ხელმძღვანელი იყო სურათზე ნაჩვენები პიროვნება?

15. სად შეხვდნენ სურათზე გამოსახული პიროვნებები ერთმანეთს?

