
ინტელექტი - II ტური 

მე-2 კლასი 

 

ვერბალური ნაწილი: 

1. დაალაგე მოცემული სიტყვები ანბანური თანმიმდევრობით: მაკრატელი, ფანქარი, კალამი, 

რვეული, წიგნი: 

ა) მაკრატელი, ფანქარი, კალამი, რვეული, წიგნი. 

ბ) კალამი, მაკრატელი, რვეული, ფანქარი, წიგნი. 

გ) კალამი, მაკრატელი, რვეული, წიგნი, ფანქარი. 

დ) წიგნი, ფანქარი, რვეული, კალამი, მაკრატელი. 

 

2. დაალაგე მოცემული ასოები ისე, რომ მიიღო სიტყვა და აირჩიე წინადადება, რომელშიც ეს 

სიტყვაა გამოყენებული: ლ  ი   ი   ხ  

ა) ელენემ და სანდრომ ერთმანეთს საჩუქრები აჩუქეს. 

ბ) ხეს ფოთლები გაუყვითლდა და დასცვივდა. 

გ) ნიკას ხილი ძალიან უყვარს. 

დ) ლიმონათი თომამ დალია. 

 

3. მოცემულია სიტყვათა წყვილი: გაბრაზდა : გაცოფდა.   

შეარჩიეთ ანალოგიური წყვილი: 

ა) გაუხარდა : გაბრაზდა 

ბ) ბრაზი : ცეცხლი  

გ) ქარი ამოვარდა : გაწვიმდა 

დ) შესცივდა : გაიყინა 

 

 

 

ლოგიკა: 

4. ჩამოთვლილთაგან რომელია ზედმეტი? 

ა) მარწყვი  ბ) ლიმონათი  გ) წვენი  დ) ლუდი  

 

5. გუშინ წინ იყო 29 ოქტომბერი. რა დღე იქნება ხვალ? 

ა)    31 ოქტომბერი ბ)    1 ნოემბერი  გ)    30 ოქტომბერი დ)    2 ნოემბერი 

6. ნინომ, მარიმ და ლილემ ოლიმპიადა წერეს. რომელმა დაასრულა წერა ყველაზე ადრე, თუ 

ვიცით, რომ: 

- ნინოს უფრო მეტი დრო დასჭირდა, ვიდრე ლილეს 

- მარის ყველაზე მეტი დრო დასჭირდა გოგოებს შორის 

ა) ნინომ 

ბ) მარიმ 

გ) ლილემ 

დ) ვერ დავადგენთ 

 

 

 

ვიზუალური აღქმა 

 



7. აირჩიეთ რა უნდა ეხატოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად: 

 
ა) ბ) გ) დ) 

 

 

8. აირჩიეთ რა უნდა ეხატოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად: 

 
ა) ბ) გ) დ) 

 

9. რომელი ნაწილია ამოჭრილი სურათიდან? 

 
ა) ბ) გ) დ) 

 

 

 

 

 



 

ინტელექტი - II ტური 

მე-3 კლასი 

 

ვერბალური ნაწილი: 

 

1. დაალაგე მოცემული ასოები ისე, რომ მიიღო სიტყვა და აირჩიე წინადადება, რომელშიც ეს 

სიტყვაა გამოყენებული: რ ი ბ ა წ  

ა) ონისეს წარბი არ შეურხევია. 

ბ) შემოდგომის ფერები ყველაზე ლამაზია. 

გ) მოხუცმა რამდენიმე ყვავილი შეიძინა. 

დ) ბაწარი ძალიან გრძელი აღმოჩნდა. 

 

2. მოცემულია სიტყვათა წყვილი: თვალი : მხედველობა.   

შეარჩიეთ ანალოგიური წყვილი: 

ა) ენა : გემრიელი 

ბ) ყური : ჩუმი 

გ) თოვლი : სიცივე 

დ) ცხვირი : ყნოსვა 

 

 

3. აირჩიეთ ისეთი სიტყვები, რომლებიც ამ წინადადებას სწორად და აზრიანად შეავსებს: გიორგის 

ტკბილეული ________ უყვარს, ამიტომ ___________ მიირთმევს ხოლმე. 

ა)  საერთოდ არ / ხშირად 

ბ)  საერთოდ არ  / ყოველთვის 

გ)  ძალიან / საერთოდ არ 

დ)  ძალიან / ხშირად 

 

 

ლოგიკა: 

 

4. ჩამოთვლილთაგან რომელია ზედმეტი? 

ა) ლეკვი  ბ) კნუტი  გ) ლომი  დ) კვიცი 

 

5. მაზეგ იქნება  3 ნოემბერი. რა დღე ყოფილა გუშინ? 

ა)    30 ოქტომბერი ბ)    2 ნოემბერი გ)    31 ოქტომბერი დ)    1 ნოემბერი 

 

 

6. ზურას, ლაშას და გიორგის ჰყავთ საყვარელი სუპერგმირები, თითოეულს თითო: სუპერმენი, 

ადამიანი ობობა და რკინის კაცი. ვიცით, რომ 

- გიორგის საყვარელი სუპერგმირი ადამიანი ობობაა 

- ლაშას არ უყვარს სუპერმენი  

რომელია ზურას საყვარელი სუპერგმირი? 

ა) ადამიანი ობობა ბ) სუპერმენი გ) რკინის კაცი დ) ვერ დავადგენთ 

 

 



 

ვიზუალური აღქმა 

 

7. აირჩიეთ რა უნდა ეხატოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად: 

 
ა) ბ) გ) დ) 

 

8. აირჩიეთ რა უნდა ეხატოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად: 

 
ა) ბ) გ) დ) 

 

9. აირჩიეთ რა უნდა ეხატოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად: 

 
ა) ბ) გ) დ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ინტელექტი - II ტური 

მე-4 კლასი 

 

ვერბალური ნაწილი: 

 

1. დაალაგე მოცემული ასოები ისე, რომ მიიღო სიტყვა და აირჩიე წინადადება, რომელშიც ეს 

სიტყვაა გამოყენებული: გ   თ   ა   ლ   ი   უ   ი  

ა) მამამ სოფელში ფერადი და სურნელოვანი ვარდები დარგო. 

ბ) ხეს ფოთლები გაუყვითლდა და დასცვივდა. 

გ) მანანამ სხვადასხვა ყვავილებისგან მშვენიერი თაიგული გააკეთა. 

დ) დედამ მეზობელს გულითადი მადლობა გადაუხადა. 

 

2. მოცემულია სიტყვათა წყვილი: ნამუსი : უნამუსო.   

შეარჩიეთ ანალოგიური წყვილი: 

ა) ფერი : უფერო   ბ) კალამი : ფანქარი 

გ) ჩუმი : ხმა   დ) ლამაზი : უშნო 

 

3. მოცემულია სიტყვათა წყვილი:  სპილო : სპლიყვი  

შეარჩიეთ ანალოგიური წყვილი: 

ა) ბახალა : ყვავი 

ბ) ვეფხვი : ბოკვერი 

გ) ჭენება : კვიცი 

დ) ჩიტი : ჩიტუნა 

 

 

 

ლოგიკა: 

4. ჩამოთვლილთაგან რომელია ზედმეტი? 

ა) სატვირთო მანქანა  ბ) მსუბუქი ავტომობილი  

გ) თვითმფრინავი  დ) ფურგონი 

 

5. გუშინ წინ იყო ხუთშაბათი. რა დღე იქნება მაზეგ? 

ა)    სამშაბათი  ბ)    ორშაბათი  გ)    შაბათი დ)   კვირა 

 

 

6. ნია, სოფო, ნიკო, თომა და სანდრო 8-სართულიანი სახლის სხვადასხვა სართულზე ცხოვრობენ. 

ცნობილია, რომ 

- ნიკოს გარდა ყველა ლუწ სართულზე ცხოვრობს 

- თომა ცხოვრობს ნიაზე დაბლა, მაგრამ სოფოზე მაღლა 

- სანდრო ცხოვრობს მე-8 სართულზე 

რომელ სართულზე ცხოვრობს თომა? 

ა) მეორე  ბ) მეოთხე გ) მეექვსე დ) პირველი 

 

 

 



ვიზუალური აღქმა 

 

 

7. აირჩიეთ რა უნდა ეხატოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად: 

 
ა) ბ) გ) დ) 

 

 

8. რა უნდა ეხატოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად: 

 
ა) ბ) გ) დ) 

 

9. რომელი ნაწილია ამოჭრილი სურათიდან? 

 
ა) ბ) გ) დ) 



ინტელექტი - II ტური 

მე-5 კლასი 

 

ვერბალური ნაწილი: 

1. დაალაგე მოცემული სიტყვები ანბანური თანმიმდევრობით: ცხენი, თევზი, ვეფხვი, მამალი, 

ვირი, მაიმუნი, თხა. 

ა) ვეფხვი, ვირი, თევზი, თხა, მაიმუნი, მამალი, ცხენი. 

ბ) ვირი, ვეფხვი, თხა, თევზი, მამალი, მაიმუნი, ცხენი. 

გ) ვეფხვი, ვირი, თევზი, თხა, ცხენი, მაიმუნი, მამალი. 

დ) ცხენი, მამალი, მაიმუნი, თხა, თევზი, ვეფხვი, ვირი. 

 

 

2. მოცემულია სიტყვათა წყვილი: აზია : ინდოეთი.  

შეარჩიეთ ანალოგიური წყვილი: 

ა) თბილისი : რუსთავი  ბ) ამერიკა : ავსტრალია 

გ) ევროპა : გერმანია  დ) ზღვა : ოკეანე 

 

 

3. აირჩიეთ ისეთი სიტყვები, რომლებიც ამ წინადადებას სწორად და აზრიანად შეავსებს: 

ანასტასიას ________ უყვარს დრამატული ფილმები, _________ მათ __________ უყურებს ხოლმე.  

ა)  არ / ამიტომ / ხშირად 

ბ)  ძალიან / ამიტომ / ხშირად 

გ)  არ / მაგრამ / არ 

დ)  ძალიან / მაგრამ / სულ 

 

 

ლოგიკა: 

4. თანაბარი მუშაობით 5 მუშა 5 საათში 5 დეტალს ამზადებს. რამდენი მუშა დაამზადებს ასეთივე 

მუშაობით 100 დეტალს 100 საათში? 

ა) 200  ბ) 100  გ) 5  დ) 10 

 

5. ზეგინდელი დღე 10 ნოემბრამდე 1 კვირით ადრეა. რა დღე იყო გუშინ? 

ა)    31 ოტომბერი ბ)    2 ნოემბერი გ)    3 ნოემბერი დ)   10 ნოემბერი 

 

 

6. ლუკა, დემე, ნია და სალომე ბათუმში სხვადასხვა ტრანსპორტით მიდიან: მატარებლით, მსუბუქი 

ავტომობილით, სამარშრუტო ავტობუსით ან მინივენით. დაადგინეთ, ვინ მიდის ბათუმში 

მინივენით, თუ ვიცით, რომ 

- დემე ან მატარებლით მიდის, ან სამარშრუტო ავტობუსით 

- ნია არ მიდის მინივენით 

- სალომე მიდის მსუბუქი ავტომობილით 

ა) ვერ დავადგენთ  ბ) ლუკა  გ) დემე  დ) სალომე 

 

 

 

ვიზუალური აღქმა 



 

7. აირჩიეთ რა უნდა ეხატოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად: 

 
ა) ბ) გ) დ) 

 

8. აირჩიეთ რა უნდა ეხატოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად: 

 
ა) ბ) გ) დ) 

 

9. რა უნდა ეხატოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად: 

 
ა) ბ) გ) დ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ინტელექტი - II ტური 

მე-6 კლასი 

 

ვერბალური ნაწილი: 

1. დაალაგე მოცემული სიტყვები ანბანური თანმიმდევრობით: ფუნთუშა, ფუმფულა, ფერადი, 

ფიქრი, ფოთოლი, ბალახი, სივრცე 

ა) ბალახი, სივრცე, ფერადი, ფიქრი, ფოთოლი, ფუნთუშა, ფუმფულა. 

ბ) ფერადი, ფიქრი, ფოთოლი, ფუმფულა, ფუნთუშა. 

გ) ბალახი, სივრცე, ფიქრი, ფერადი, ფოთოლი, ფუმფულა, ფუნთუშა. 

დ) ბალახი, სივრცე, ფერადი, ფიქრი, ფოთოლი, ფუმფულა, ფუნთუშა. 

 

 

2. მოცემულია სიტყვათა წყვილი: ტელეფონი : ეკრანი  

შეარჩიეთ ანალოგიური წყვილი: 

ა) კლავიატურა : კლავიში ბ) ტელევიზორი : რადიო 

გ) ლეპტოპი : მაუსი  დ) ბნელი : ნათელი 

 

 

3. მოცემულია წყვილი:   წვიმა : თქეში.  შეურჩიეთ ანალოგიური წყვილი შემდეგ 

სიტყვას: ფერი :  

ა)  ელფერი  

ბ)  უფერო 

გ)  თოვლი 

დ)  ლურჯი 

 

 

ლოგიკა: 

4. რა ციფრით მთავრდება გამოსახულების მნიშვნელობა: 12*13*14*15*16 =  

ა) 6-ით  ბ) 5 - ით გ) 0 - ით დ) 4 - ით 

 

5. ჩამოთვლილებიდან რომელია ზედმეტი? 

ა) გრიპი  ბ) ვირუსი გ) წითურა დ) კორონა 

 

 

 

6. მორის ერთხელ გადახერხვას სჭირდება წუთ-ნახევარი. რა დრო დასჭირდება 5-მეტრიანი მორის 

1-მეტრიან ნაჭრებად დახერხვას? 

ა) 7 წუთ-ნახევარი  ბ) 2წუთ-ნახევარი   

გ) 6წთ    დ) 5წთ 

 

 

 

ვიზუალური აღქმა 

 

7. აირჩიეთ რა უნდა ეხატოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად: 



 
ა) ბ) გ) დ) 

 

 

8. აირჩიეთ რა უნდა ეხატოს კითხვის ნიშნის ნაცვლად: 

 
ა) ბ) გ) დ) 

 

 

9. რომელი ნაწილია ამოჭრილი სურათიდან? 

 
ა) ბ) გ) დ) 

 

 

 

 



 

 

 

 


