კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადა
I ტური
XI-XII კლასი
I სავარჯიშო - შემოხაზეთ სწორი პასუხი

ა, ბ ან გ (60 ქულა)

1. ჩამოთვლილთაგან რომელია თავისებურ სახელთა წყვილი?
ა) მრგვალი, სქელი;
ბ) ბეგარა, ქარხანა;
გ) ერთი, ოცდაერთი;
2. ჩამოთვლილთაგან რომელია თავისებურ სახელთა წყვილი?
ა) ღმერთი, ადამიანი;
ბ) დრო, ხბო;
გ) ლიმონი, ვაშლი;
3. რომელია მართებული ფორმა?
ა) ამილახვარის;
ბ) მებუკის;
გ) ჰაინის;
4. რომელი ჯგუფის ნაცვალსახელებია: არავინ, ვერავინ, ნურავინ?
ა) ჩვენებითის;
ბ) განსაზღვრებითის;
გ) უარყოფითის;
5. რომელია მართებული ფორმა?
ა) ესე;
ბ) ეგრე;
გ) ჩვენსკენ;
6. რომელია მართებული ფორმა?
ა) მათს ამბავს;
ბ) მათმა იაქტიურეს;
გ) ჩვენ ყოფას;
7. რომელი ჯგუფის ნაცვალსახელია ვინმე წინადადებაში: „ვინმე იპოვის და დააპურებს.“ ?
ა) განსაზღვრებითი;
ბ) ურთიერთობითი;
გ) განუსაზღვრელობითი;
8. ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი ფორმა?
ა) ერთმა და იმავემ;
ბ) ერთსა და იგივეს;
გ) ერთმა და იგივემ;
9. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული?
ა) მე- VIII;

ბ) XV- ე;

გ) XXXI;

10. როგორი მეტყველების ნაწილია თანდებული?
ა) ფორმაცვალებადი და დამხმარე;
ბ) ფორმაუცვლელი და დამხმარე;
გ) ფორმაუცვლელი და სრულმნიშვნელოვანი;
11. თანდებული დაერთვის:
ა) შვიდ ბრუნვას;
ბ) ექვს ბრუნვას;
გ) ხუთ ბრუნვას;
12. რომელი ბრუნვის თანდებულია გამოყენებული წინადადებაში:
„წამოვიდა ქალაქიდან და ერთ მიტოვებულ სახლს შეაფარა თავი.“
ა) მიცემითის;
ბ) ნათესაობითის;
გ) მოქმედებითის;
13. შეუსაბამეთ წინადადებაში ხაზგასმულ სიტყვას მისთვის შესაბამისი ნაწილაკი:
,,დიდედას ჰკითხე, ხვალ რომელ საათზე მივდივართ სტუმრად -.“
ა) მეთქი;

ბ) ო;

გ) თქო;

14. რომელი აფიქსია ზედსართავის ხარისხის ფორმის მაწარმოებელი?
ა) მე- ე;
ბ) მო-ო;
გ) სა-ო;
15. რომელია ყოლა-ქონების აღმნიშვნელი ზედსართავი სახელის მაწარმოებელი აფიქსი?
ა) -იან, იერ;
ბ) მო-ო, მო-ე;
გ) სა-ე, სა-ურ;
16. ჩამოთვლილთაგან რომელია გარდაუვალი ზმნა?
ა) უმზადებს;
ბ) ეჭიდება;
გ) იძრობს;
17. რომელია გარდამავალი ორპირიანი ზმნა?
ა) ამაგრებს;
ბ) ემალება;
გ) ესალმება;
18. რომელ ზმნაშია შუალობითი კონტაქტის ნიშანი?
ა) გააპო;
ბ) ათქმევინა;
გ) აალაპარაკა;
19. რისი ნიშანია ზმნაში შეაქ-ო „ ო „ ბოლოსართი?
ა) მესამე სუბიქტური პირის; ბ) მესამე ირიბობიექტური პირის;
გ) მესამე პირდაპირობიექტური პირის;
20. რისი ნიშანია ზმნაში ვჭრი ბოლოსართი „ი“ ?
ა) პირის;

ბ) გვარის;

გ) თემის;
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21. რა ჰქვია ორი სიტყვის ისეთ შეწყობას ერთმანეთთან, როცა ერთი მათგანი მეორისაგან მოითხოვს
სასურველი ბრუნვის ან რიცხვის ფორმას?
ა) შეთანხმება;
ბ) მართვა;
გ) მირთვა;
22. სინტაქსური ურთიერთობის რომელი სახე გვაქვს წყვილში- „ლეღვის მურაბა“?
ა) შეთანხმება;
ბ) მართვა;
გ) მირთვა;
23. სინტაქსური ურთიერთობის რომელი სახე გვაქვს წყვილში - „უცებ აცივდა“?
ა) შეთანხმება;
ბ) მირთვა;
გ) მართვა;
24. სინტაქსური ურთიერთობის რომელი სახე გვაქვს წყვილში- „ლამაზო ქალო“?
ა) შეთანხმება;
ბ) მართვა;
გ) მირთვა;
25. რას ჰქვია რთული წინადადება?
ა) რთულია წინადადება, რომელიც შედგება ორი ან მეტი მარტივი თუ შერწყმული წინადადებისაგან.“
ბ) რთულია წინადადება, თუ იგი ორი ან ორზე მეტი მარტივი წინადადებისაგან შედგება.
გ) რთულია წინადადება, თუ მასში მხოლოდ ერთგვარი წევრებია;
26. რომელია ერთგვარგანსაზღვრებიანი შერწყმული წინადადება?
ა) ანი და სალომე ბიძაშვილები არიან.
ბ) ერთგული , თვინიერი მსახური იყო მეფისა;
გ) ეზოებში, გზებზე მეწყერს დიდძალი ტალახი შემოეზიდა.
27. რომელია რთული წინადადება?
ა) ყველაფერი დაისწავლა, რადგან ბეჯითი იყო.
ბ) ბაიას ყოველთვის ლამაზ კაბებს უკერავდა.
გ) სულ წუხდა შვილებსა და შვილიშვილებზე.
28. რომელ წინადადებაშია დასმული მართებულად სასვენი ნიშნები?
ა) „ძაღლმა იგრძნო უახლოვდებოდა საშიშროება, ამიტომ გაიქცა.“
ბ) - ძაღლი ჩემი შვილისაა, დღეიდან ჩემი შვილისაა! - ამბობდა დედა.
გ) - არ ვიცი, უპასუხა დედამ და შვილის თავი მკერდზე მიიკრა.
29. რომელ წინადადებაშია სწორად დასმული სასვენი ნიშანი?
ა) „შენ, მამაჩემო, რად დარდობ, რამ დაგისველა თვალები?“
ბ) „ჰეი ბავშვობის დღეებო, დაბრუნდებოდეთ ნეტავი!“
გ) „ვერ დაივიწყებ ვინც გიყვარს, შეყვარებული დარჩები...“
30. როგორი სახისაა დამოკიდებული წინადადება : „ეზოსკენ რომ გადაუხვიეს, უკვე ბნელოდა.“
ა) განსაზრვრებითი დამოკიდებული;
ბ) გარემოებითი დამოკიდებული;
გ) დამატებითი დამოკიდებული;
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31. ვინ არის ავტორი ლექსისა ,,ჩემო კარგო ქვეყანავ“?
ა) ილია ჭავჭავაძე;
ბ) ალექსანდრე ჭავჭავაძე;
გ) ვაჟა-ფშაველა;
32. ვინ არის ავტორი ლექსისა ,,ხატის წინ“?
ა) ვაჟა-ფშაველა;
ბ) ნიკოლოზ ბარათაშვილი;
გ) აკაკი წერეთელი;
33. შემოხაზეთ მოცემული ფრაზეოლოგიზმის მართებული მნიშვნელობა: ,,ენა მუცელში ჩაუვარდა“ ანუ
ა) ბევრი ილაპარაკა;
ბ) უცებ ავად გახდა;
გ) გაჩუმდა;
34. რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა დავით გურამიშვილი?
ა) მე-17 ს.-ში;
ბ) მე-18 ს.-ში;
გ) მე-18 და მე-19 საუკუნეთა მიჯნაზე;
35. როგორი რითმა ტაეპში:
„აახმაურე სამშობლო,
კარისკარ ჩამოიარე;
ზოგს პურ-მარილზე შეესწარ
და ზოგს უხვევდი იარებს.“
ა) ჯვარედინი;
ბ) ინტერვალიანი;
გ) პარალელური;

