კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადა - I ტური
VII კლასი
VIII

I სავარჯიშო - შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა, ბ ან გ (40 ქულა)
1. რომელია უღლებადი სიტყვა ?
„ზორბა ბიჭს უცნაური ღიმილი დასთამაშებდა .”
ა) უცნაური

ბ) დასთამაშებდა

გ) ღიმილი

2. რომელია ბრუნებადი სიტყვა ?
„რა ლამაზია, სამშობლოვ, შენი მთები და ველები!”
ა) ლამაზია

ბ) შენი

გ) და

3. რომელია დამხმარე სიტყვა ?
„ ხალხი მაინც იმ ხეს ენდო, ფესვი რომ აქვს მაგარი

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

და მუხისგან გამოთალა დალოცვილი აკვანი.”
ა) მაინც
ბ) იმ
გ) აქვს
რომელია თანხმოვანფუძიანი სახელი?
„ კლდეს გადაკიდებული მონადირე სისხლისგან იცლებოდა.”
ა) გადაკიდებული
ბ) კლდე
გ) მონადირე
რომელია მიცემით ბრუნვაში დასმული თანხმოვანფუძიანი სახელი?
„ სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელოვანი.”
ა) სიკვდილი
ბ) ნაძრახი
გ) სიცოცხლე
რომელია ხმოვანფუძიანი არსებითი სახელი?
„ ყმა ახლოს უჯდა მეფესა, ჰკითხვიდა, ეუბნებოდა.”
ა) ახლოს
ბ) ყმა
გ) ეუბნებოდა
რამდენი ხმოვანფუძიანი არსებითი სახელია წინადადებაში?
„ ღამით მევლო, მოვდიოდი,ზღვისა პირსა აჩნდეს ბაღნი.”
ა) ერთი
ბ) ორი
გ) სამი
რომელ ბრუნვაშია სიტყვები: მადლით, შემწეობით, დაკვირვებით?
ა) ნათესაობითში
ბ) მოქმედებითში
გ) ვითარებითში
რამდენი კუმშვადი სახელია ტექსტში?
„ კალთები აქა-იქ დასწვოდა ზამთარში ცეცხლთან ახლოს გდებისაგან... დახეულებიდამ
მოჩანდა ერთი რაღაც საბნის ნაგლეჯი, კაბის ქვეშა გარშემო ჩამოკიდებული, ვითომდა
იუბკაა...”
ა) ორი
ბ) სამი
გ) ოთხი
რამდენი კვეცადი სახელია ტექსტში?
„ თუმცა ლუარსაბის ჯვრისწერა ძალადობით მოხდა, თუმცა მზითევშიაც მოატყუეს და
მზეთუნახავის მაგიერ მახინჯი დარეჯანი შერთეს, მაგრამ - შუბლზედ ეგ მეწერაო - იფიქრა
და დაემორჩილა ბედისწერასა.”
ა) ერთი
ბ) ორი
გ) სამი

II სავარჯიშო - აირჩიეთ სწორი პასუხი: ა, ბ ან გ (20 ქულა)
11. ხაზგასმული სიტყვები სწორად და თანმიმდევრობით შეცვალეთ შესაბამისი ანტონიმებით:
„ ყველაზე ლამაზი სიჩუმე ყოფილა, სიჩუმე არაფრის მთქმელი,

12.

13.

14.

15.

ყველაზე ლამაზი ოცნება ყოფილა, ოცნება სათქმელად ძნელი.”
ა) მშვენიერი, რეალობა, ბნელი
ბ) მახინჯი, რეალობა, ადვილი
გ) რელობა, სიცრუე, ადვილი
ხაზგასმული სიტყვები სწორად და თანმიმდევრობით შეცვალეთ შესაბამისი სინონიმებით:
„მრავალი ტანჯვის შემდეგ დაქანცული მოწამე წაიყვანეს საპატიმროში.”
ა) ლხინი, დალხენილი, ციხეში
ბ) წამება, დალხენილი, სადარბაზოში
გ) წამება, დაღლილი, საპყრობილე
ხაზგასმული ფრაზეოლოგიზმი შეცვალეთ შესაბამისი მნიშვნელობის სიტყვით:
„ სახეგაბადრული დადიოდა თამაზი მეზობლებში და უცნაურ ამბავს უამბობდა ყველას.”
ა) ბედნიერი
ბ) გაკვირვებული
გ) გაწბილებული
ხაზგასმული ფრაზეოლოგიზმი შეცვალეთ შესაბამისი მნიშვნელობის სიტყვით :
„ გულგამსკდარი ქალი დაღმართს მიუყვებოდა და დაკარგულ შვილს დაეძებდა.”
ა) გაამაყებული
ბ)შეშინებული
გ) განრისხებული
დაასრულეთ ანდაზა: „ორი კურდღლის მადევარი ...”
ა) ორივეს დაიჭერსო
ბ) ერთსაც ვერ დაიჭერსო
გ) მეტად დაიღლებაო

III სავარჯიშო - შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა, ბ ან გ (40 ქულა)
16. დააკვირდით არსებითი სახელების მართლწერას. რამდენი შეცდომაა წინადადებაში?
„ ახალგაზრდა ვაშკაცი თორღვა ავ ბატონს გაქცევია და ყმაწვილ ცოლსა და ჩვილ ბავშთან

ერთად თავი ტყესთვის შეუფარებია.”
ა) ერთი
ბ) ორი
გ) სამი
17. რომელია სტილისტურად სწორი წინადადება?
ა) გოგონას დახეული კონკები ეცვა.
ბ) ლუარსაბს ბალნიანი სხეული ჰქონდა.
გ) აკაკის ენაკვიმატი ენა ჰქონდა.
18. რომელ წინადადებაშია სწორად დასმული სასვენი ნიშანი?
ა) „როგორ მინდა, ჩემო თბილისო, ჩვენს სიყვარულზე დავწერო ლექსი!”
ბ) „აღმოსავლეთით მზე გამოჩნდა, დასავლეთით ადამიანი.”
გ) „ რომ წამოვედით ვკითხე, სპექტაკლი როგორ მოგეწონა მეთქი.”
19. რომელია სწორი შესიტყვება?
ა) ფიქრმა წაიღო
ბ) იმედმა წაიღო
გ) იმედმა დაასამარა
20. რომელ წინადადებაშია სწორად დაწერილი რიცხვითი სახელი?
1. ი. ჭავჭავაძე დაიბადა ათასრვაას ოცდაჩვიდმეტ წელს.
2. მეფე ალექსანდრე მესამეს ტახტზე ასვლის შემდეგ მშვიდობამ დაისადგურა.
3. მოთხრობის II თავის წაკითხვის შემდეგ ძალიან დავინტერესდი.
ა) პირველ წინადადებაში ბ) მეორე წინადადებაში
გ) მესამე წინადადებაში

21. რომელ წინადადებაშია სწორად გამოყენებული ნაცვალსახელი?
1. „ჩემ სამშობლოს ვემსახურო,- აი, ჩემი ფიქრი!“
2. თქვენ გამო მომიწია ქალაქში ჩამოსვლა.
3. იქ მყოფი თითეული კაცი ფიქრობდა წარმატებაზე.
ა) პირველ წინადადებაში

ბ) მეორე წინადადებაში

გ) მესამე წინადადებაში

22. რამდენი თანდებულიანი სახელია გამოყენებული წინადადებაში?
„იონიელების კავშირში შემავალი თორმეტი ქალაქიდან ერთ-ერთი იყო ეფესო. რომაული

მმართველობის პერიოდში ის დიდხანს იყო რომის იმპერიის სიდიდით მეორე ქალაქი.“
ა) ერთი
ბ) ორი
გ) სამი
23. რომელ წინადადებაშია ზმნისა და სახელის შეთანხმება სწორად?
1. ბრაკონიერებმა სვანეთის ნაძვნარს შეაფარა თავი.
2. უამრავ ამბებს ყვებოდნენ სოფლის გოგო-ბიჭები.
3. და-ძმა ერთმანეთს სასიამოვნო ამბავს უამბობდა.
ა) პირველ წინადადებაში
ბ) მეორე წინადადებაში
გ) მესამე წინადადებაში
24. რომელ წინადადებაშია სწორად დაწერილი საკუთარი სახელი?
1. ნესტან-დარეჯნის დაკარგვამ ტარიელი გააშმაგა.
2. ნესტან-დარეჯანის დაკარგვამ ტარიელი გააშმაგა.
3. ვახტანგიმ სადიპლომო ნაშრომი წარმატებით დაიცვა.
ა) პირველ წინადადებაში
ბ) მეორე წინადადებაში
გ) მესამე წინადადებაში
25. მოცემული წინადადებებიდან რომელში არ არის დაშვებული შეცდომა?
1. ფაფარ აყრილი ბედაური მიაგელვებდა მხედარს.
2. ფაფარაყრილი ბედაური მიაგელვებდა მხედარს.
3. ფაფარ-აყრილი ბედაური მიაგელვებდა მხედარს.
ა) პირველ წინადადებაში
ბ) მეორე წინადადებაში
გ) მესამე წინადადებაში

ბონუს-სავარჯიშო: შემოხაზეთ სწორი პასუხი: ა, ბ ან გ (15 ქულა)
1. რომელ ბრუნვაშია სიტყვები: „დამ, ტყემ?”
ა) მიცემითში

ბ) მოქმედებითში

გ) მოთხრობითში

2. რომელ პირშია ზმნა: „ვჩურჩულებ ?”
ა) პირველ პირში

ბ) მეორე პირში

გ) მესამე პირში

3. რომელია ჩვენებითი ნაცვალსახელი?
ა) მე ველოდები

ბ) ჩემი როიალი

გ) ის ოჯახი

4. რომელია ვითარების ზმნიზედა?
ა) შარშან

ბ) წინ

გ) მწარედ

ბ) რთული სიტყვა

გ) უმნიშვნელო სიტყვა

5. კომპოზიტი ანუ :
ა) დამხმარე სიტყვა

