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ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 

VI კლასი - სარეკომენდაციო შინაარსი 
 

ზოგადი ტექნიკური საკითხები 

1. რესურსების (მაგალითად: ფაილის, საქაღალდის) დაცვა და უსაფრთხოების 

პარამეტრების განსაზღვრა. რესურსების წვდომის განსაზღვრა (მაგალითად: გაზიარება, 

წვდომის შეზღუდვა). 

2. რესურსის (მაგალითად: ფაილის საქაღალდის) დამალვა/გამოჩენა. 

3. მონაცემების (მაგალითად: ფაილის, ფაილების ერთობლიობის, საქაღალდის, 

საქაღალდეების ერთობლიობის) დაარქივება. დაარქივებისას შეკუმშვის ხარისხის 

განსაზღვრა. 

4. სიმბოლოთა ASCII და Unicode კოდირება, მათ შორის განსხვავება და მსგავსება. 

„უხილავი“ სიმბოლოები და მათი დანიშნულება. 

5. განსხვავება პროცესორის სიხშირესა და სწრაფქმედებას შორის. პროცესორის 

რეგისტრები და მათი ზომა. პროცესორის შიდა მეხსიერება და მისი დანიშნულება. 

6. სისტემური ფაილების ცნება. ზოგიერთი სისტემური ფაილი და მათი დანიშნულება. 

7. პროცესის ცნება და პროცესის პრიორიტეტი. მიმდინარე პროცესები, მათი 

დათვალიერება. პროცესის იძულებითი დასრულება. 

8. სისტემის ადმინისტრირების ელემენტები (მაგალითად: მომხმარებლის რეგისტრაცია, 

მომხმარებლის უფლებების განსაზღვრა, მოწყობილობების პარამეტრების 

დათვალიერება და ცვლილება, ზოგიერთი სისტემური პროცედურის ავტომატიზაცია). 

 

 

ტექსტური რედაქტორის გამოყენება 

1. დოკუმენტის სტრუქტურის განსაზღვრა: სანიშნეები, სარჩევი, მთავარი დოკუმენტი, 

სქოლიო, ციტირება და ბიბლიოგრაფია. 

2. დოკუმენტის შაბლონი და მისი გამოყენება. 

3. უკანასკნელი ქმედებების ავტომატურად  გაუქმება/გამეორება. 

4. დიაგრამები და მათი გამოყენება. 

5. კომენტარები და მათი გამოყენება. 

6. მაკროსები: მაკროსის ჩაწერა, ცვლილებების შეტანა მზა მაკროსში, მაკროსის 

გამოყენება. 

7. დინამიური მონაცემების ჩასმა დოკუმენტში და მათი ავტომატური განახლება. 

8. ტექსტური ველი და სხვა სახის ფორმები. 

9. დოკუმენტის დაცვა და უსაფრთხოების პარამეტრების განსაზღვრა. 

10. დოკუმენტის გამოქვეყნება სხვადასხვა ფორმატში (მაგალითად: HTML, PDF, XML). 

11. ტექსტური რედაქტორის გამოყენება ერთობლივი მუშაობის რეჟიმში. 

12. ტექსტური რედაქტორის ინტეგრაცია სხვა ციფრულ საშუალებებთან. 

 

ელექტრონული ცხრილის გამოყენება 

1. სტრიქონის/სვეტის წაშლა/ჩამატება. 

2. სურათის და სხვა გრაფიკული ელემენტების ჩასმა. 

3. მონაცემების ფორმატის განსაზღვრა. 

4. პირობითი დაფორმატება. 

5. ფურცლის სახელის შეცვა. 

6. უკანასკნელი ქმედებების ავტომატურად  გაუქმება/გამეორება. 

7. შაბლონი, შაბლონის შექმნა და გამოყენება. 

8. ფორმულები და ფუნქციების, ფორმულის/ფუნქციის შექმნა და გამოყენება. 

9. მასივებთან დაკავშირებული ფორმულები, მათი შექმნა და გამოყენება. 

10. მაკროსები, მაკროსის შექმნა და გამოყენება. 
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11. დოკუმენტის დაცვა და უსაფრთხოების პარამეტრების განსაზღვრა. 

12. ელექტრონული ცხრილის გამოყენება ერთობლივი მუშაობის რეჟიმში. 

13. მონაცემების ანალიზის ელემენტები. 

14. ელექტრონული ცხრილის ინტეგრაცია სხვა ციფრულ საშუალებებთან. 

 

გრაფიკული რედაქტორის გამოყენება 

1. სახატავი არის კოორდინატთა სისტემა. 

2. სურათის ზომები და გარჩევადობა, მათი შეცვლა. 

3. წერტილოვან და ვექტორულ გრაფიკას შორის განსხვავება. 

4. გეომეტრიული გარდაქმნები სურათის შემადგენელ გრაფიკულ ელემენტებზე 

(მაგალითად: მობრუნება, სიმეტრია, გაჭიმვა). 

5. ტექსტის ჩასმა სურათში სასურველ ადგილას.  

6. ფერის ფილტრი და მისი გამოყენება. 

7. გრაფიკული ეფექტები და მათი გამოყენება სურათის შემადგენელი გრაფიკული 

ელემენტების მიმართ. 

8. გრაფიკული ელემენტების იმპორტირება და მათი განთავსება სურათში. 

9. სხვადასხვა გრაფიკული ფორმატები და სურათის ექსპორტირება სხვადასხვა 

გრაფიკულ ფორმატში. 

10. ბეჭდვისწინა დათვალიერება და ბეჭდვა. 

 

ინტერნეტი 

1. ინტერნეტში სანავიგაციო საშუალება (ბრაუზერი) და მისი სამომხმარებლო ინტერფეისი: 

მისამართის ველი, სანავიგაციო ღილაკები, ფანჯრის სტანდარტული მენიუ. 

2. ვებ-გვერდის ენა. ვებ-გვერდის საწყისი კოდი და მისი ნახვა ბრაუზერის საშუალებით. 

3. ვებ-გვერდის ენის ელემენტები, ვებ-გვერდის დაფორმატება და მისი შემადგენელი 

ნაწილების კომბინირება (ვებ-გვერდის ენის ან რომელიმე ვებ-გვერდების რედაქტორის 

გამოყენებით). 

 

პრეზენტაცია  

1. ახალი პრეზენტაციის შექმნა, შაბლონზე დაფუძნებული პრეზენტაციის შექმნა. 

2. პრეზენტაციის შენახვა სხვადასხვა ფორმატში. 

3. ახალი სლაიდის სახეობის შერჩევა და პრეზენტაციაში ჩასმა. 

4. ოპერაციები სლაიდებზე: წაშლა, რამდენიმე სლაიდის მონიშვნა, კოპირება, 

გადაადგილება. 

5. უკანასკნელი ქმედებების ავტომატურად  გაუქმება/გამეორება. 

6. სლაიდში ტექსტის დაფორმატება. 

7. სლაიდში სურათის, დიაგრამის, გრაფიკული ელემენტის ჩასმა. 

8. სლაიდში ცხრილის ჩასმა. 

9. პრეზენტაციის ჩვენებისას ანიმაციის და სლაიდებს შორის გადასვლის ეფექტების 

გამოყენება. 

10. სლაიდებს შორის გადასვლის ავტომატიზაცია. გადასვლის დროის განსაზღვრა. 

11. პრეზენტაციის ინტეგრაცია სხვა ციფრულ საშუალებებთან. 
 


