
ვიქტორინა-2014- 2015
X-XII კლასის მოსწავლეთათვის

შესარჩევ ტურში მონაწილე გუნდები

# ქალაქი სკოლა გუნდი
1. ქ. თბილისი მე–5 საჯ.სკოლა ბორი

2. ქ. თბილისი  მე–12 საჯ. სკოლა კვარკი

3. ქ. თბილისი მე–16 საჯ. სკოლა კონიაკელები

4. თბილისი 26–ე სკოლა ინტელექტუალები26

5. თბილისი 51–ე საჯ. სკოლა ფრამი

6. თბილისი 52–ე სკოლა იუნკერები
7. თბილისი 98–ე სკოლა Interalpha

8. თბილისი 99–ე საჯ. სკოლა თანამგზავრი

9. თბილისი 112–ე საჯ. სკოლა  დადიანი

10. თბილისი 113-ე საჯ.სკოლა სკოლა 113

11. თბილისი 114-ე  საჯ. სკოლა ლიდერი

12. თბილისი 119- საჯ. სკოლა ეგიდა

13. თბილისი 130-ე  საჯ. სკოლა არწივები

14. ქ.თბილისი 141–ე სკოლა ცოდნის
ჯვაროსნები

15. თბილისი 149-ე საჯ. სკოლა თემქა

16. თბილისი 183–ე საჯ.სკოლა ჩირაღდანი

17. თბილისი N190 საჯ. სკოლა მერკური

18. თბილისი 215–ე საჯ. სკოლა პანაგეა

19. თბილისი, კლასიკური
გიმნაზია

ბინული

20. თბილისი ბრიტანულ–
ქართული
აკადემია   

ნატურალისტები



21. თბილისი დემირელის სახ. 
კოლეჯი

სიგმა

22. თბილისი სკოლა-პანსიონი
აიბი–მთიები

-  IB - მთიები

23. თბილისი ახალი ქართული
გიმნაზია

სპიკერები

24. თბილისი მარი ბროსეს სახ. 
სკოლა

მარი ბროსე

25. თბილისი გიმნაზია
შავნაბადა

შავნაბადა

26. თბილისი პრომეთე პრომეთე

27. თბილისი ლომისი1–ის
საერო საშუალო
სკოლა

ლომისი1

28. თბილისი საქართველოს
სასწავლო ცენტრ
ჯი-ელ-სის სკოლა

ჯი-ელ-სი

29. თბილისი  შპს ‘’ნინო’’ ნინო
30. თბილისი შპს "საუნჯე"-

კერძო სკოლა
ნაკადული

Brain Shock

31. თბილისი სკოლა
‘’ალბიონი’’ 

ალბიონი

32. მცხეთა სოფ.წეროვნის 1–
ლი საჯ. სკოლა

მონბლანი

33. მცხეთა სოფ, მისაქციელი მისაქციელი

34. დუშეთი მე–2 საჯარო
სკოლა

აქსიომა

35. თიანეთი N1 საჯარო
სკოლა

შევარდენი

36. თიანეთი ხევსურთსოფლის
საჯ,სკოლა

აისი

37. კასპი ხოვლის  საჯ. 
სკოლა

ხოვლე

38. სურამი N4 საჯ. სკოლა პარლე

39. გორი მე-7 საჯ .სკოლა ევრიკა

40. გორი მე–10 საჯ. სკოლა მიტოქონდრიები

41. გორი გიმნაზია სხივი

42. გორი სოფ.ხურვალეთი
საჯ. სკოლა

შევარდენი



43. გორი სოფ. ყელქცეული ევრიკა
44. ქარელი დაბა აგარის საჯ. 

სკოლა
მკვლევარი

45. ხაშური მე–8 სააჯრო
სკოლა –

კვანტები

46. ხაშური სოფ.ოსიაურის
სკოლა

ოსიაური

47. ხაშური სოფ. ქვიშხეთი – სპექტრი

48. ქუთაისი ქართულ-
ამერიკული
სკოლა

პროგრესი

49. ქუთაისი 29–ე საჯარო
სკოლა

ევრიკა

50. ქუთაისის 33–ე საჯარო
სკოლა

ბინგო

51. წყალტუბო სასულიერო
გიმნაზია –

საწინდარი

52. ჭიათურა მართლმადიდებლურ
ი სკოლა

კელაპტარი

53. ჭიათურა 1–ლი საჯ. სკოლა საშევარდნო

54. ჭიათურა  სოფ. ითხვისის 1–
ლი საჯ. სკოლა

სახატო

55. ჭიათურა შპს ‘’ნილემი’’   ინტელექტი

56. ჭიათურა სოფ. ითხვისის
N2 საჯარო სკოლა

იხთვისი 2

57. ჭიათურა სოფ.პერევისის
საჯარო სკოლა

მერცხალი

58. საჩხერე სოფ. 
კორბოულის მე-2
საჯ. სკოლა

ინდიგო

59. ზესტაფონი მე–3 საჯ.სკოლა  ევრიკა

60. ფოთი მე–2 სკოლა ფაზისი             

61. ფოთი  მე-3 სკოლა, ნორჩი
მოაზროვნეები

62. ფოთი მე-4 საჯ. სკოლა ერუდიტი

63. ფოთი  მე–6 სკოლა საუკუნე

64. ფოთი მე–8 საჯ. სკოლა ფაზისილები
65. ფოთი მე-12 საჯ სკოლა ფაზისი



66. ქობულეთი შპს ‘’ფარნავაზი’’ ფარნავაზი

67. ბათუმი მე-18 საჯ. სკოლა მომავლის სხივი

68. რუსთავი მე–4 საჯ. სკოლა მეოთხე

69. რუსთავი 24-ე გიმნაზია გიმნაზიელები
70. რუსთავი 25–ე საჯ. სკოლა მთიები

71. რუსთავი 26–ე სკოლა კინალოკო

72. რუსთავი ზ.გამსახურდიას
სახ. სკოლა

ლამპარი

73. გარდაბანი  სოფ სართიჭალის
მე–2 სკოლა

სართელები

74. მარტყოფი მე–2 საჯარო
სკოლა

აკრიანი

75. თელავი სოფ.
ვარდისუბანის
საჯარო სკოლა

იკარო

76. თელავი მე–9 საჯარო
სკოლა

გოეთე

77. საგარეჯო, 1-ლი საჯ სკოლა ერუდიტი

78. საგარეჯო მე–4 საჯარო
სკოლა

ბუმერანგი

79. საგარეჯო კაკაბეთის
საჯარო სკოლა

კაკაბეთი

80. საგარეჯო სოფ პატარძეული ნატვრის ხე

81. გურჯაანი სოფ. მუკუზნის
სკოლა

მუკუზანი

82. გურჯაანი სოფელ კაჭრეთის
საჯ. სკოლა

ევრიკა

83. ყვარელი სოფ.შილდი ჩელთისპირელებ
ი

84. დედოფლისწყარო სოფ.ზემო
მაჩხაანი

სიმბიოზი


