
კინგსის ინტელექტის ოლიმპიადა 2020 / I ტური 

მე-2 კლასი 

ანალოგები 

1. მოძებნე ანალოგიური წყვილი: ლეკვი:ძაღლი 

ა. არწივი:წიწილა     ბ. კნუტი:კატა    გ. იხვი:გედი 

2. მოძებნე ანალოგიური წყვილი: ფრინველი : ფრთა 

ა. კურდღელი : ყური ბ. ცხენი : კუდი გ. ადამიანი : ფეხი 

3. რომელ მათგანს შეუძლია ფრენა?  

  ა. ბეღურა    ბ. ირემი    გ. პინგვინი 

ზოგადი განათლება 
4. რომელი ცხოველი მიირთმევს თივას? 

ა. ცხენი ბ. ძაღლი გ. ვეფხვი 

5. რომელი მეფის სახელს უკავშირდება ქალაქ თბილისის დაარსება? 

ა. დავით აღმაშენებელი ბ. ფარნავაზ მეფე გ. ვახტანგ გორგასალი 

ლოგიკა 

6. რომელია მეტი?  შემოხაზეთ ა თუ მეტია A, შემოხაზეთ ბ თუ მეტია B და შემოხაზეთ გ თუ 

A=B 

A = ცხრამეტისა და ექვსის სხვაობა 
B = ცხრისა და ოთხის ჯამი 

ა    ბ    გ 

7. რიგში 5 ყვავილია: ყაყაჩო, გვირილა, იასამანი, ვარდი, მიმოზა. რომელი ყვავილია 
იასამნის მარჯვნივ? 

ა. ვარდი ბ. გვირილა გ. ყაყაჩო 

სივრცითი მიმართებები 

8. რომელია ზედმეტი? 

   

 ა           ბ           გ 

9. რა ფიგურა უნდა ჩავსვათ კითხვის ნიშნის ნაცვლად? 

 

ა.      ბ.      გ.   

10. რომელია ზედმეტი? 



 

   ა           ბ             გ  

 

 

 



კინგსის ინტელექტის ოლიმპიადა 2020 / I ტური 

მე-3 კლასი 

ანალოგიები  

1. მოძებნე ანალოგიური წყვილი: გაანათა:ნათელი 

ა. შეეშინდა:შიში      ბ. გააღო:ღია       გ. სიკეთე:გააკეთა 
2. მოძებნე ანალოგიური წყვილი: დიდი : უდიდესი 

ა. ღრმა : უღრმესი    ბ. უხეში : ნაზი     გ. ბნელი : საღამო 

ზოგადი განათლება 

3. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ ცხოვრობს სოროში? 

ა. დელფინი    ბ. მელია      გ. თხუნელა 
4. რომელია საფრანგეთის დედაქალაქი? 

 ა. მოსკოვი   ბ. ლონდონი  გ. პარიზი 

ლოგიკა 

5. რომელია მეტი?  შემოხაზეთ ა თუ მეტია A, შემოხაზეთ ბ თუ მეტია B და შემოხაზეთ გ თუ 

A=B 

A = 13-სა და 7-ის სხვაობაზე 9-ით მეტი რიცხვი 

B = 17 

ა  ბ  გ 

6. ელენეს, გიორგის და სალომეს უყვართ ნაყინი. ერთ ბავშვს უყვარს მარწყვის, მეორეს - 

შოკოლადის, მესამეს - ვანილის. ელენეს უყვარს შოკოლადის, სალომე კი არ უყვარს 

მარწყვის ნაყინი. რომელია სწორი? 

ა. გიორგის უყვარს შოკოლოდის ნაყინი; სალომეს - მარწყვის. 

ბ. გიორგის უყვარს მარწყვის ნაყინი, სალომეს- ვანილის 

გ. სალომეს უყვარს მარწყვის ნაყინი; გიორგის - ვანილის ნაყინი. 

7. თუკი დღეს ხუთშაბათია, რა დღე იქნება 6 დღის შემდეგ? 

ა. ხუთშაბათი    ბ. პარასკევი     გ. ოთხშაბათი 

სივრცითი მიმართებები 

8. რომელია ზედმეტი? 

 

       ა          ბ           გ 

9. რა ფიგურა უნდა ჩავსვათ კითხვის ნიშნის ნაცვლად? 

 

ა.          ბ.         გ.  

10. რომელია გამოტოვებული ფრაგმენტი? 



 

            ა                   ბ                   გ 

 

 

 

 

 



კინგსის ინტელექტის ოლიმპიადა 2020 / I ტური 

მე-4 კლასი 

ანალოგები 

1. მოძებნე ანალოგიური წყვილი: რძე:მაწონი 

ა.ყურძენი:ღვინო     ბ. ყველი:ხაჭო        გ. წყალი:ხმელეთი 

2. მოძებნე ანალოგიური წყვილი: დათვი : ცხოველი 

ა. ფუტკარი : თაფლი   ბ. მტრედი : ფრინველი    გ. მწერი : კატა 

ზოგადი განათლება 

3. სად გვხვდება პირამიდები? 

ა. ეგვიპტეში  ბ. ინგლისში   გ. იაპონაში 

4. რომელი სივრცული ფიგურის მსგავსი ფორმა აქვს დედამიწას? 

ა. კუბის       ბ. სფეროს     გ. პირამიდის 

5. რომელი არ არის მარადმწვანე მცენარე? 

 ა. ნაძვი   ბ. ფიჭვი   გ. მუხა 

ლოგიკა 

6. რომელია მეტი?  შემოხაზეთ ა თუ მეტია A, შემოხაზეთ ბ თუ მეტია B და შემოხაზეთ გ თუ 

A=B 

A = უდიდესი რიცხვი, რომელიც 39-ზე მეტია და 47-ზე ნაკლები 

B = 46 

ა   ბ   გ 

7. მატარებელში 4 ვაგონია. გადააქვთ: ბანანი, მსხალი, ვაშლი და ატამი. ვიცით, რომ ვაშლი 

პირველი ვაგონით გადააქვთ. მსხლის მომდევნო ვაგონში ატამია. ვაშლის გვერდით არაა 

ბანანის ვაგონი. რომელი ხილი რომელ ვაგონშია? 

ა. I – ვაშლი; II - მსხალი; III-ატამი; IV - ბანანი. 

ბ. I - ვაშლი; II - ბანანი; III - ატამი; IV - მსხალი. 

გ. I - ბანანი; II - ვაშლი; III - მსხალი; IV - ატამი. 

სივრცითი მიმართებები 

8. რომელია ზედმეტი? 

 

     ა               ბ             გ 

9. რა ფიგურა უნდა ჩავსვათ კითხვის ნიშნის ნაცვლად? 

 

ა.        ბ.         გ.  

10. რომელი ფიგურაა გამოტოვებული? 



 

    ა               ბ             გ 
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მე-5 კლასი 

ანალოგები 

1. მოძებნე ანალოგიური წყვილი: პულტი:ტელევიზორი 

ა. კომპიუტერი:კლავიატურა     ბ. ფოთოლი:ხე   გ.საჭე:ავტომობილი 

2. მოძებნე ანალოგიური წყვილი: შადრევანი : წყალი 

ა. ვულკანი :ლავა ბ. მდინარე : დინება გ. ბილიკი : გზა 

ზოგადი განათლება 

3. კუნძული მადაგასკარი მდებარეობს: 

ა. აფრიკასთან    ბ. ჩრდილოეთ ამერიკასთან    გ. ავსტრალიასთან 

4. ნინოს დაბადების დღე 31 რიცხვში აქვს. რომელ თვეში შეიძლება ჰქონდეს ნინოს 

დაბადების დღე? 

ა. დეკემბერში         ბ. თებერვალში         გ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

5. რომელი არ მიეკუთვნება ძაღლის ჯიშს: 

ა. ნაგაზი           ბ. ბულდოგი            გ. ყურშა 

ლოგიკა 

6. რომელია მეტი?  შემოხაზეთ ა თუ მეტია A, შემოხაზეთ ბ თუ მეტია B და შემოხაზეთ გ თუ 

A=B 

A = უმცირესი ორნიშნა რიცხვის 4-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი 

B = 3 

ა  ბ გ 

7. სპექტაკლის ერთი მოქმედების ხანგრძლივობა ნახევარი საათია. სულ ორი მოქმედებაა, 

ხოლო შესვენება 15-წუთიანია. რომელ საათზე დასრულდება სპექტაკლი, თუ ის ზუსტად 

6 საათზე დაიწყო? 

ა. 8 საათზე         ბ. 8-ის ნახევარზე        გ. 8-ის 15 წუთზე 

სივრცითი მიმართებები 

8. რომელია ზედმეტი? 

 

       ა             ბ            გ 

9. რა ფიგურა უნდა ჩავსვათ კითხვის ნიშნის ნაცვლად? 

 

ა.       ბ.        გ.   

10. რომელი ფიგურაა გამოტოვებული?    



    

ა             ბ              გ 
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მე-6 კლასი 

ანალოგები 

1. მოძებნე ანალოგიური წყვილი: ცდა:ექსპერიმენტი 

ა. აქსიომა:თეორემა     ბ.ვარაუდი:ჰიპოთეზა        გ. დაშვება:დასკვნა 
2. მოძებნე ანალოგიური წყვილი: ლექსი : სტროფი 

ა. მოთხრობა : აბზაცი ბ. ლექსიკონი : ასო-ბგერა გ. სათაური : პოემა 

ზოგადი განათლება 

3. რუკაზე ფერები აღნიშნავს: 

ა. ლურჯი - წყალი; ყავისფერი - დაბლობი; მწვანე - მთა. 

ბ. ლურჯი - წყალი; ყავისფერი - მთა; მწვანე - დაბლობი. 

გ. ყვითელი - უდაბნო; მწვანე - მთა; ლურჯი - წყალი. 

4. 2017 წლის 1-ლი იანვარი კვირაა. რა დღე იქნება 2018 წლის 1-ლი იანვარი? 

ა. სამშაბათი       ბ. ორშაბათი        გ. კვირა 
5. ჩამოთვლილთაგან რომელი განეკუთვნება ყურძნის ჯიშს? 

ა. გულაბი      ბ. საფერავი      გ. გოლდენი 

ლოგიკა 

6. ტექნიკის მაღაზიაში მივიდნენ: გიგა, მაქსი, თეო, ნინო. მათ იყიდეს: მიქსერი, 

ტელევიზორი, უთო და ფოტოაპარატი. ცნობილია, რომ, თეოს უყვარს ნამცხვრების ცხობა, 

ნინოს არ უყიდია უთო, გიგამ პულტიც შეიძინა. რომელმა რა ნივთი იყიდა? 

ა. ნინო - უთო; თეო - მიქსერი; გიგა - ტელევიზორი; მაქსი - ფოტოაპარატი. 

ბ. თეო - მიქსერი; გიგა - ფოტოაპარატი; ნინო - ტელევიზორი; მაქსი - უთო. 

გ. თეო - მიქსერი; ნინო - ფოტოაპარატი; გიგა - ტელევიზორი; მაქსი - უთო. 

7. რომელია მეტი?  შემოხაზეთ ა თუ მეტია A, შემოხაზეთ ბ თუ მეტია B და შემოხაზეთ გ თუ  

A=B 

A = უდიდესი ორნიშნა რიცხვის 8-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი 

B = 1 

ა   ბ   გ 

სივრცითი მიმართებები 

8.  

 
          ა               ბ                  გ   

9. რომელია ზედმეტი? 

 
        ა            ბ               გ 



10. რა ფიგურა უნდა ჩავსვათ კითხვის ნიშნის ნაცვლად? 

 

ა.       ბ.      გ.  

 

 


