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ბილეთის ფორმატი
გამოცდა ჩატარდება ძველ მსოფლიოს ისტორიაში წერითი სახით და შეფასდება 100 ქულიანი
სისტემით. საგამოცდო ბილეთში შედის ოთხი საკითხი; თითოეულის მაქსიმალური
შეფასება – 25 ქულა. გამოცდის ხანგრძლივობა 3 საათი.

საგამოცდო საკითხები

1. ეგვიპტე პირამიდების ხანაში.
2. ეხნატონის რეფორმები.
3. შუმერული ქალაქ-სახელმწიფოები.
4. აქადის დინასტია.
5. ხამურაბის მმართველობა.
6. ასურეთი.
7. ხეთების სამეფო.
8. ქადეშის ბრძოლა.
9. ურარტუს სამეფო.
10. სპარსეთის იმპერია.
11. მიკენური საბერძნეთი.
12. ბერძნული პოლისები.
13. ბერძენ-სპარსელთა ომები.
14. პელოპონესის ომი.
15. ალექსადრეს იმპერია.
16. ელინისტური სამყარო.
17. რომის რესპუბლიკური წყობა.
18. პუნიკური ომები.
19. რომის იმპერიის შექმნა.
20. პრინციპატი.
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