კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადა - II ტური

XIX კლასი
XI
I სავარჯიშო – ტექსტის გააზრება შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა, ბ , ან გ (20 ქულა)
1. შეუძლებელია , ზუსტად განსაზღვროს ვინმემ, რა იგულისხმება მწერლის ,,დუმილსა“ თუ ,,გვერდზე
დგომაში“ , ანუ რას უნდა ამბობდეს, ან როდის, როგორ უნდა იქცეოდეს მწერალი, რათა ყველასათვის
ერთნაირად გასაგები გახადოს ხალხის სატკივარი.
2. ეს ყოვლად გაუმართლებელი და უსაფუძვლო პრეტენზიაა მწერლის მიმართ გამოთქმული, მაგრამ თუკი
ღრმად ჩაუფიქრდებით , ეს პრეტენზიაც მწერლისადმი ფარული და ბოლომდე გაუთვითცნობიერებელი
ნდობითა და სიყვარულითაა აღძრული. ფიზიკური დაუცველობისა თუ სულიერი სიღატაკის შეგრძნება
აიძულებს ადამიანს ბრმად, ალალბედზე ეძებოს ქომაგი, რომელსაც ამ შემთხვევაში მწერლობა
წარმოადგენს.
3. შემაწუხებელი შეგრძნებებით დაბნეული ადამიანი მართალია ალალბედზე , მაგრამ ზუსტად იმ კარზე
აკაკუნებს, რომლის იქითაც მისი მარადიული ქომაგი ანუ მწერალი ,,დუმს“.
4. მწერლობა იგივე მახსოვრობაა ხალხისა და მისი მეშვეობით, თითქმის მათემატიკური სიზუსტით შეუძლია
ხალხს იმის აღდგენა, თუ როდის რა შემთხვევია და განუცდია. თუკი მწერლის ხმა გარკვეულ ეტაპზე
დუმილად აღიქმება, ეს მწერლობას არ ეხება. აქ კონკრეტული მწერალია დამნაშავე.
5. და მაინც, ნებისმიერი საზოგადოება, ნებისმიერ ეპოქაში, თავს უფლებამოსილად თვლის, გარკვეული
პრეტენზია წაუყენოს მწერალს, იმის თქმა და ჩადენა დაევალოს, რისი თქმაცა და ჩადენაც თავისთვის
სახიფათოდ მიაჩნია.
6. ყველა კონკრეტული მწერალი მწერლობის განსახიერებაა. სინამდვილეში ასე არ არის. მართალია,
მწერლობა მწერლებისაგან შედგება, მაგრამ არც ერთ მწერალს არ ძალუძს მთელი მწერლობის მაგივრობის
გაწევა. მაგრამ, ჩემი აზრით, არ ყოფილა მეტნაკლებად სერიოზული მწერალი, უყურადღებოდ
დაეტოვებინოს რომელიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა ხალხის ცხოვრებაში, შეძლებისდაგვარად არ
გამოხმაურებოდეს საერთო საქვეყნო სატკივარს.

1. რა არის მთავარი სათქმელი პირველი აბზაცის მიხედვით?
ა) მწერლის ფუნქციისა და დანიშნულების განსაზღვრა;
ბ) შეუძლებელია, ზუსტად განსაზღვრო როდის, სად, როგორ უნდა ამბობდეს მწერალი სიტყვას;
გ) მწერალმა ზუსტად განსაზღვროს, ყველასათვის გასაგები გახადოს ხალხის სატკივარი;
2. რა არის პირველი აბზაცის ფუნქცია?
ა) პრობლემის გადაჭრა;
ბ) პრობლემის წამოჭრა;
3.

გ) პრობლემის უარყოფა;

მეორე აბზაცის მიხედვით, რა აიძულებს ადამიანს ალალბედზე ეძებოს ქომაგი?
ა) დიდი სიყვარული;

ბ) დაუცველობის შეგრძნება;

გ) ნდობა და სიყვარული, ფიზიკური დაუცველობა და სულიერი სიღატაკე;
4. ვინ ექომაგება ადამიანს მე–2 აბზაცის მიხედვით?
ა)მწერლობა
ბ) საზოგადოება
გ) მწერლის მიერ შექმნილი პერსონაჟები
5. რა მნიშვნელობითაა ნახმარი სიტყვა ,,დუმს“ მესამე აბზაცში?
ა)დიდი მნიშვნელობა ამ სიტყვას არა აქვს;
ბ) პირდაპირი მნიშვნელობით;

გ) გადატანითი მნიშვნელობით;

6. რა არის მე–4 აბზაცის მთავარი სათქმელი?
ა) მწერლობა მახსოვრობაა ხალხის; ბ) მწერლის ხმა გარკვეულ ეტაპზე დუმილად აღიქმება;
გ) მწერლისათვის მათემატიკური სიზუსტე მნიშვნელოვანია;
7. რა აკავშირებს ერთმანეთთან მე–3 და მე–4 აბზაცს ?
ა) ორივე აბზაცში საუბარია მწერლობის დანიშნულებაზე;
ბ) ამ აბზაცებს საერთო არ აქვს;

გ) მე–4 აბზაცი ბუნდოვანს ხდის მე–3 აბზაცში გამოთქმულ აზრს

8. რა არის მე–5 აბზაცის მთავარი სათქმელი?
ა) მწერლობა და მწერალი სინამდვილეს, სიმართლეს უნდა ემსახუროს;
ბ) მწერალს თავად რაც სურს, მხოლოდ იმას გადმოსცემს;
გ) მწერალი მხოლოდ სახიფათო ამბებს აღწერს;

9. რა არის მე–6 აბზაცის ფუნქცია?
ა) განსაზღვროს მწერლისა და მწერლობის დანიშნულება;
ბ)მწერალი და მწერლობა განსხვავებული კუთხით უყურებენ პრობლემებს;
გ) მწერალს არ ძალუძს მწერლობის მაგივრობის გაწევა;
10. რა არის წერილის მთავარი სათქმელი?
ა) ისაუბროს მწერალზე, როგორც შემოქმედზე;
ბ) ისაუბროს მწერლისა და მწერლობის დანიშნულებასა და როლზე საზოგადოებაში;
გ) მწერალმა შეძლებისდაგვარად გადმოსცეს სინამდვილე;

II სავარჯიშო – შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა, ბ , ან გ (20 ქულა)
„ბედნიერებას ვეღარ წამართმევს ვერა კაცი და ღმერთი“
11. ბედნიერება - რომელ ჯგუფს განეკუთვნება ეს სახელი ?
ა) კრებით სახელებს

ბ) აბსტრაქტულ სახელებს

გ) ნივთიერებათა სახელებს

12. რომელი ტიპის ბრუნებას განეკუთვნება სახელი ბედნიერება?
ა) კუმშვადს

ბ) კვეცადს

გ) უკუმშველს

13. რომელი ხმოვანი იკარგება სიტყვაში ბედნიერება და რომელ ბრუნვებში?
ა) ,,ა“ ნათესაობითში, მოქმედებითში
ბ) ,,ა“ ნათესაობითში, ვითარებითში

გ) ,,ა“ მიცემითში, ნათესაობითში

14. წამართმევს რომელი მწკრივის ფორმაა?
ა) უწყვეტელი

ბ) წყვეტილი

გ) მყოფადი

15. შეუწყვეთ პირები ზმნას წამართმევს :
ა) ის, მე, მას

ბ) მე , ის , მას

გ) მე , მას, ის

III სავარჯიშო – შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა, ბ , ან გ (60 ქულა)
16. ხელმოკლე ადამიანი არის:
ა) ქურდი

ბ) მორიდებული

გ) ღარიბი

17. ჩასვით შესაბამისი სიტყვა მრავალწერტილის ნაცვლად ?
„ჟურნალში დაბეჭდილ ყოველ სტატიაში რამდენიმე .... შეცდომაა?”
ა) კორექტული
ბ) კორექტურული
გ) კორექტიული
18. შემოხაზეთ იმ სამი წინადადების რიგითი ნომრები, რომლებშიც დაშვებულია მორფოლოგიურ–
ორთოგრაფიული შეცდომები:
1. ჩემი უმცროსი და ყოველ კვირას საბავშო ფილმს უყურებს.
2. ტარიელს ძალიან უყვარდა ველად სიარული.
3. გლეხ–კაცობა მოეფინა ჭალას.
4. მოუხერხებელ კაცს ხშირად უთაოს ეძახიან.
5. ყინული სწრაფად დადნა.
ა) 1, 3, 4

ბ) 1, 2, 3

გ) 1, 3, 5

19. წერტილების ნაცვლად ჩასვით შესაბამისი სიტყვა:

,,მტერთა ... , რა დროს იხელთებს, მაშინ ეცდება მტრობასა.“
ა) ცხოვრებაა

ბ) წესია

გ) ფიქრია

20. ,, მთის სოფელში მყოფმა სტუმარმა წყაროსთან მჯდომ მოხუცს ჰკითხა: –პაპა, ეს წყალი ილევა?

– არა ვაჟო, ამას რა გამალევს, ჩემი ბალღობიდან სულ აგრე დის ზამთარ–ზაფხულ!–უპასუხა
მოხუცმა“. ეს სასაცილო შეუსაბამობა გამოიწვია ერთი სიტყვის უმართებულო ხმარებამ. შეარჩიეთ
სიტყვა, რომელიც უნდა თქმულიყო:
ა) იშრიტება

ბ) ისმება

გ) თავდება

21. რომელი რიცხვითი სახელია დაწერილი მართებულად?
ა) მე–40–ე

ბ) 250–ე

გ) 130–თე

22. მერამდენე სიტყვაა მიმართვა წინადადებაში:

„ხნით დამაშვრალი , დაღონებული, შენადვე, მეფევ, მოველ ვედრებით.“
ა)მესამე

ბ) მეშვიდე

გ) მეხუთე

23. ჩასვით მრავალწერტილის ნაცვლად მართებული ფორმა? „როგორც .... წიგნი საუკეთესოდაა

გადმოცემული.”
ა) ავღნიშნე

ბ) აღვნიშნე

გ) ავნიშნე

24. ჩასვით მრავალწერტილის ნაცვლად მართებული ფორმა: „ახალი პროექტი კარგად ....”
ა) გაანხორციელეს

ბ) განახორციელეს

გ) განხორციელეს

25. შემოხაზეთ მართებული ფორმა?
ა) წმინდავს

ბ) წმენდავს

გ) წმენდს

26. ჩასვით მრავალწერტილის ნაცვლად მართებული ფორმა?

„უკანა რიგებში ..... ბავშვები კარგად არ ჩანდნენ.”
ა) მჯდარი

ბ) მჯდომი

გ) მსხდარი

27. შემოხაზეთ ის ციფრები, რომელთა ადგილას გამოტოვებულია სასვენი ნიშნები:

უძველეს დროში(1) ადამიანების გასარჩევად სახელიც კმაროდა. მოგვიანებით (2) აუცილებელი
გახდა არა მხოლოდ იმის ცოდნა (3) თუ რა ჰქვია რომელიმე კონკრეტულ პირს (4) არამედ (5) სხვა
ინფორმაციაც. ამრიგად (6) სახელის გვერდით გაჩნდა დამატებითი სახელი (7) რომელიც
აზუსტებდა პიროვნების ვინაობას.
ა) 3 , 4, 6 , 7

ბ) 1, 3, 5 , 6

გ) 1, 2 , 6, 7

28. შემოხაზეთ, რომელ წინადადებაშია დაშვებული სტილისტური შეცდომა?
1. თქვენ სწორედ ვერ გამიგეთ, მე ეგ არ მიგულისხმია.
2. მამას უზადოდ მკაცრი გამომეტყველება ჰქონდა.
3. ის გამოცდილი ექიმია.
ა) 1 , 3

ბ) 1, 2,

გ) 2, 3

29. შემოხაზეთ, რომელ წინადადებაში არ არის დაშვებული სტილისტური ხარვეზი?
1. ორი წლის უკან სხვაგვარად ვფიქრობდი.
2. დედას უნდა დავუჯერო.
3. დიდტანიანი წიგნის წერა, ვფიქრობ, მეც შემიძლია.
4.

ეს გადაწყვეტილება მე არ მაწყობს.

ა) 2, 3

ბ) 1, 4

გ) 3, 4

30. რომელი მწკრივის ფორმაა „შეუკერავს”?
ა) წყვეტილი

ბ)პირველი თურმეობითო

გ) აწმყო

ბონუს– სავარჯიშო შემოხაზეთ სწორი პასუხი ა, ბ ან გ (15 ქულა)
1. ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი ფორმა?
ა) აბსოლუტური
ბ) პრედედენტი
2. რომელია კრებითი სახელი ?
ა) ფუტკარნი
3.

ბ) მოცეკვავეები

გ)კომფერენცია
გ) რემა

ჩამოთვლილთაგან რომელ სახელს არ დაერთვის კნინობითის მაწარმოებელი?
ა) თოლია

ბ) დათუნია

გ) წიგნაკი

4. რომელი კითხვა არ დაესმის ზედსართავ სახელს?
ა) როდინდელი

ბ) რამდენი

გ) სადაური

5. რომელი აფიქსია ოდნაობითი ხარისხის მაწარმოებელი?
ა) მო – ო

ბ) ე – ო

გ) მე – ე

