
მეხუთე კლასი 

საოლიმპიადე კითხვები 

                                                      ისტორია 

 

 

1) რომელი მითოლოგიური გმირი იყო მიჯაჭვული კავკასიონზე  ?  

ა)   ამირანი  

ბ)  ჰერაკლე   

             გ)  ჰადესი  

 

2) როდის აღინიშნება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე?  

ა) 26 მაისს   

ბ)  30  ივნისს   

გ)  25  იანვარს   

 

     

3)  რა ერქვა  საქართველოს  ქალ  მეფეს, რომლის  მმართველობის პერიოდსაც  ოქროს 

ხანას  უწოდებენ  ?    

            ა) მარიამი  

            ბ)  თინათინი 

            გ) თამარი   

 

4) საქართველოში გავრცელებულია ტრადიცია. ხალხს  სჯერა,  რომ ახალ წელს,  12 

საათზე  მათ ოჯახში მოსული პირველი  ფეხბედნიერი ადამიანი, მათ ხვავსა და ბარაქას 

მოუტანს. რა ჰქვია ამ ტრადიციას?  

          ა)  მეველეობა  

          ბ)  მეკვლეობა  

          გ)  ლამპრობა 

       



5) რა ჰქვია ქრისტიანების მთავარ  წიგნს?  

          ა)   ბიბლია   ბ)  ყურანი  გ)  თორა    

 

6) ვინ არის ვეფხისტყაოსნის ავტორი?  

          ა)  აკაკი წერეთელი   ბ)  შოთა რუსთაველი   გ)  ილია ჭავჭავაძე    

         

 

7)  რა სახელები დაარქვეს  მეცნიერებმა  დმანისის   ტერიტორიაზე აღმოჩენილ უძველეს 

ადამიანებს?   

           ა)   თინათინი და თამაზი   

           ბ)  თამარი და გიორგი  

            გ) მზია და ზეზვა  

       

 

8)  რა  ჰქვია  ბერძნულ მითოლოგიაში ჭექა-ქუხილის ღმერთს, რომელიც მთელ მსოფლიოს 

განაგებს ?    

ა)  ზევსი 

ბ)  არესი 

გ)  ჰადესი 

 

9)  ვინ დაწერა დედა  ენა ?   

                          ა)  ილია ჭავჭავაძემ  

                          ბ)  იაკობ გოგებაშვილმა  

გ)   აკაკი წერეთელმა   

 

10)  სახარების მიხედვით, რომელმა მოწაფემ  უღალატა  იესოს?  

ა)  თომამ 

ბ)  პეტრემ   

გ)  იუდამ 

               



 

11)   რომელია სწორი?  

        ა)   ამერიკელმა  ასტრონავტებმა ისტორიაში პირველად დადგეს ფეხი მზეზე 

        ბ)  ამერიკელმა ასტრონავტებმა ისტორიაში პირველად დადგეს ფეხი მთვარეზე  

        გ)  ამერიკელმა ასტრონავტებმა ისტორიაში პირველად შეძლეს  გალაქტიკაში არსებულ        

          ყველა პლანეტაზე ფეხის დადგმა 

 

12)    სად მდებარეობს სვეტიცხოვლის მონასტერი?   

        ა)   მარტვილში  

        ბ)  ხაშურში 

        გ)   მცხეთაში 

       

13)  რა ჰქვია  მუსლიმების    სალოცავ ადგილს?  

ა)  ეკლესია  

ბ)  მეჩეთი  

             გ)  სინაგოგა   

              

 

14)   ვინ იყო  ჰეროდოტე   

ა)  ბერძენი ისტორიკოსი   

             ბ)  ჩინელი ვაჭარი 

             გ) რუსი ასტრონომი  

 

15)   ვინ  არის გამოსახული საქართველოს  გერბზე ?    

ა)   წმინდა ნინო 

ბ)   წმინდა გიორგი 

             გ)  წმინდა  ნიკოლოზი 

 

16)  ისტორია   ბერძნული სიტყვაა და  ნიშნავს  ....... 

 ა) ცეკვას   



 ბ) ხატვას    

 გ)  თხრობას 

 

 

 17)  ეთნოგრაფია შეისწავლის:  

 

  ა)  მიწისქვეშ არსებული ძველი კულტურის ნაშთებს  

  ბ)  ცხოველთა სამყაროს   

  გ)   სხვადასხვა ხალხის წარმომავლობას, მათ მიერ შექმნილ ტრადიციებს, წეს-ჩვეულებებს 

და ცხოვრების წესს    

 

18)  რომელ დღესასწაულთან არის დაკავშირებული ალილოს მსვლელობის ტრადიცია 

საქართველოში?    

 

ა)  შობის   

ბ) აღდგომის  

გ) გიორგობის 

  

 

19) რომელი საუკუნეა 555  წელი?  

 

   ა)  მეექვსე  

   ბ)  მეცხრე   

   გ)   მეხუთე  

 

20)   სად მდებარეობს ქაშუეთის ეკლესია?  

 

ა)   თბილისში  

ბ)  სოხუმში   

გ)  ზუგდიდში   



 

 



მეექვსე  კლასი 

საოლიმპიადე კითხვები 

                                                      ისტორია 

 

1)  საქართველოს ეროვნული საგანძური დაკარგვას გადაარჩინა და საქართველოს 

დაუბრუნა  ...... 

             ა)   ექვთიმე თაყაიშვილმა   

             ბ)   აკაკი წერეთელმა  

გ)   იაკობ გოგებაშვილმა 

 

2) რა არის გერბი?  

ა)  გამოსახულება (დროშებზე, ბეჭედზე, ფულზე)რომელიც მიკუთვნებული აქვს 

ქალაქს, სახელმწიფოს, სამეფოს  დ ა.შ    

ბ)  ძველებური ფული   

გ)  სასახლის სახელწოდება   

 

3) რა ერქვა ასურელ მამას, რომელმაც ზედაზნის მონასტერი დაარსა?  

 ა)   გურამი 

              ბ)   იოანე  

              გ)  ავთანდილი 

 

4)  სად აღმოაჩინეს საქართველოში  დინოზავრის ნაკვალევი, რომელიც მეცნიერების 

მტკიცებით  50-60 მილიონი წლის წინანდელია?   

ა)  წყალტუბოში   

  ბ)  ზუგდიდში  

გ)   გაგრაში  

 

5) რომელი საუკუნეა 1709 წელი?  

 ა)  მეთვრამეტე 



 ბ)  მეოცე     

 გ)  მეთხუთმეტე 

 

6) რამდენი წელია ერთ  საუკუნეში?  

   ა)  ასი   

   ბ)  ორასი  

   გ)  ორმოცდაათი 

    

 

7) ვინ იყო არგონავტების მითიდან ცნობილი  კოლხეთის მეფის აიეტის ასული?   

         ა)   ათენა   

         ბ)   აფროდიტე  

         გ)  მედეა 

          

 

 

8)  რას ეძახდნენ კახეთში ღვინის შესანახ და დასაყენებელ განსაკუთრებულ ნაგებობას ? 

       ა)  მარანს     

             ბ)  დარანს       

       გ) კინჩხას  

 

9)  რომელ ქალაქშია აღმართული ერეკლე მეფის ძეგლი?  

      ა) თელავში  

      ბ)  გურჯაანში 

       გ) ყვარელში   

     

 

10)  თბილისის  დაარსებაზე არსებული ლეგენდის მიხედვით, რომელ ფრინველს 

დაედევნა    ვახტანგ გორგასლის მიმინო?  

    ა)    ხოხობს  



    ბ) ბულბულს  

    გ)  ქათამს  

 

11)  ვინ იყო ნიკო ფიროსმანი?   

ა)  მხატვარი  

ბ)   პოეტი   

გ)   მომღერალი 

 

12) რისთვის   ჩავიდნენ არგონავტები კოლხეთში?  

  ა)   უკვდავების წყლის   მოსაპოვებლად  

  ბ)   ოქროს საწმისის  მოსაპოვებლად 

  გ)    ვერცხლის თასის    მოსაპოვებლად 

 

13) რომელ  წელს მოხდა შინდისის ბრძოლა, სადაც 17 ქართველი  მეომარი  რუსულ 

ჯართან  ბრძოლაში  გმირულად დაიღუპა ?  

 ა)  2015 წელს    

 ბ)  2008 წელს  

 გ)   1956  წელს  

 

14) ამ ქალაქში  აკაკი წერეთლის  ინიციატივით მანგანუმის საბადოს გამოკვლევა დაიწყო.  

აქ   არსებული მანგანუმი მსოფლიოში არსებული მანგანუმის თითქმის ნახევარია. 

რომელ  ქალაქზეა საუბარი?  

  ა)  ზუგდიდზე 

        ბ)   ფოთზე  

        გ)  ჭიათურაზე 

         

 

 

15) საქართველოში არსებული რომელი ტაძარია ფოტოზე გამოსახული?  



         
 ა) სვეტიცხოველი 

        ბ) სამება  
        გ) ქაშუეთი 

 

16) ვის ეძახდნენ იმერეთში ნაქართლს?  

 

ა)  კაცს, რომელსაც ქართლელი ცოლი ჰყავდა  
ბ)  კაცს, რომელიც ქართლში დადიოდა სამუშაოდ  

გ)  კაცს, რომელსაც  ქართლური კერძების დამზადება ეხერხებოდა. 
       

 

         

17)  რომელ ქალაქში დაარსდა პირველად ქართული უნივერსიტეტი?  

 

 ა) თბილისში  

 ბ)  სოხუმში  

 გ) ჭიათურაში  

  

 

18) ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა: ხშირად, მტერთან შეტაკებისას ქართველი მეომრები  

         ქართული .....   ილეთებს იყენებდნენ.  ქართლის ყველა სოფელში დღესაც ნახავთ ამ     

          სახეობაში შეჯიბრს, რომელიც  ნახერხზე, წელგამართული და ჩოხებით მიმდინარეობს.  

        

      ა) ჭიდაობის   

      ბ)  ჩოგბურთის  

      გ)  კალათბურთის  

       

 

19) ვინ იყო ვახუშტი ბაგრატიონი ?  



     

      ა)  მხატვარი და მომღერალი 

      ბ) ისტორიკოსი და გეოგრაფი  

      გ)  მოცეკვავე და მსახიობი 

 

20) ვინ არის ფოტოზე გამოსახული?   

 

   
 

ა)  აკაკი წერეთელი 

ბ) იაკობ გოგებაშვილი 

გ) ილია ჭავჭავაძე  

 

 

      

    

 



მეშვიდე  კლასი 

საოლიმპიადე კითხვები 

                                                      ისტორია 

 

 

1)  რით შევიდა  საქართველოს ისტორიაში 1918  წლის 26 მაისი?  

        ა)   ამ დღეს საქართველო რუსეთმა დაიპყრო   

 ბ)   ამ დღეს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა   

 გ)  ამ დღეს საქართველომ თურქეთთან ომი დაასრულა   

 

 

2) რომელმა ქართველმა მეფემ შექმნა  ქართული ანბანი?                                                                                 

ა) ერეკლე მეორემ     

ბ)  ფარნავაზ მეფემ   

გ)  თამარ მეფემ 

 

3) ვინ დაადგინა მცხეთაში გაცის და  გაიმის მსახურება?  

ა)   აზომ  

ბ)  ქუჯიმ 

გ)  სამარამ 

 

4)  რომელმა ქართველმა მეფემ  მოიწვია რუის-ურბნისის კრება?  

ა)   ფარსმან ქველმა          

ბ)  დავით აღმაშენებელმა  

გ)  რუსუდან მეფემ  

 

5) როდის მოხდა დიდგორის ბრძოლა?  

ა)   1121 წლის 12 აგვისტოს   

ბ)  1123 წლის  15 აგვისტოს 



გ) 1246 წლის 13 აპრილს  

 

 

6) რომელია სწორი  თანმიმდევრობა?  

ა)  პალეოლითი ნეოლითი მეზოლითი 

ბ)  პალეოლითი მეზოლითი ნეოლითი  

გ)  პალეოლითი ნეოლითი  მეზოლითი 

 

7) რას ნიშნავს სპარსულად გორგასალი?  

ა)  მგლისთავას   

ბ)   ღმერთს  

გ)   მეომარს  

 

8)  საქართველოს  რომელ კუთხეშია შემორჩენილი  ლელობურთის თამაში?   

 ა)  გურიაში  

 ბ)  რაჭაში  

 გ)   კახეთში  

 

9) რომელი ქალაქია  სამცხე-ჯავახეთის  პოლიტიკური, კულტურული და ეკონომიკური ცენტრი?  

 ა)  სიღნაღი  

 ბ)   ახალციხე 

 გ)  სამტრედია  

 

10)  ქართულ მითოლოგიაში ვინ არის ნადირობის ქალღმერთი?  

ა)  დალი  

ბ)   თინათინი 

გ)  ასმათი  

 

11)   სად მდებარეობდა    მუშტაიდის ბაღი?    

ა)  ზუგდიდში     



ბ)   თბილისში  

გ)  ფოთში  

 

12)  რომელი სახელმწიფოს შემადგენლობაშია  საქართველოს  ძველი ტერიტორია  ჰერეთი?  

ა)   აზერბაიჯანის  

ბ)  ბელორუსიის    

გ)  მონღოლეთის  

 

13)  სამცხე-ჯავახეთში  კათოლიკურ  სარწმუნოებაზე გადასულ ქართველებს, ევროპელებისგან 

მიღებული ახალი რწმენის გამო, დანარჩენმა  ქართველებმა   ...............   შეარქვეს.  

    ა)  ინგლისელები   

    ბ)   იტალიელები  

    გ)  ფრანგები  

  

 

14) კავკასიონის ქედზე გადის:  

ა)  რუსეთ ჩინეთის საზღვარი  

ბ)   რუსეთ საქართველოს საზღვარი 

გ)   საქართველო უკრაინის საზღვარი   

 

15)  რა არის კერპი?  

 

ა)   რაიმე გამოსახულება ან სიმბოლო, რომელსაც  აღმერთებენ   

ბ)   თბილისის ძველი მოსახლეობის სახელწოდება 

გ)  ძველი  ქართული ფულის  სახელწოდება  

 

16) ვინ არიან ბიძინა ჩოლოყაშვილი და  ელიზბარ  ქსნის  ერისთავი  ?  

  

 ა)  2008 წლის  რუსეთ-საქართველოს ომის გმირები 

 ბ) ბახტრიონის აჯანყების მეთაურები  



 გ) ქართველი მწერლები 

  

 

17)  ვინ არიან მეცხრამეტე საუკუნიდან    საქართველოში გადმოსახლებული დუხობორები და 

მალაკნები?   

ა)  რუსები, რომლებსაც მართლმადიდებლურისგან  განსხვავებული ქრისტიანული რწმენა 

აქვთ   

ბ)  ქართველები, რომლებიც ქართულად აღარ საუბრობენ 

გ)   სომხები, რომლებმაც მართლმადიდებლური სარწმუნოება მიიღეს.   

 

18) ვინ იყო ალექსანდრე დიუმა 

 

ა) რუსი მომღერალი 

ბ)  ფრანგი მწერალი  

გ) ბერძენი რეჟისორი 

 

19)  რა არის ვარძია ?    

 

ა)  ერეკლე მეორეს სასახლე    

ბ)  კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო ანსამბლი    

გ)   თბილისის გარეუბანი  

 

20)  ჩამოთვლილთაგან, რომელი არაა ქართული ანბანი სახელწოდება   ?  

ა)  ნუსხური    

ბ)   მხედრული 

გ)  ცერული 

 

 

 



მერვე   კლასი 

საოლიმპიადე კითხვები 

                                                      ისტორია 

 

1) რა ერქვა ადამიანის თავისა და მწოლიარე ლომის  სხეულის მქონე ფანტასტიკურ არსებას 

ძველ ეგვიპტეში?  

  

ა) სფინქსი    ბ) ზევსი    გ) არესი 

 

2) რა ჰქვია მმართველობის ფორმას, როდესაც  ძალაუფლება ხალხს ეკუთვნის?  

ა) დემოკრატია  

ბ) დიქტატურა 

გ) ტირანია   

 

3) მსოფლიოს შვიდი საოცრებიდან რომელია დღემდე შემორჩენილი ? 

ა) როდოსის კოლოსი       ბ) ალექსანდრიის შუქურა     გ) ეგვიპტის პირამიდები 

 

4) ვის შორის მიმდინარეობდა ბრძოლა, რომელშიც 300 სპარტელი დაიღუპა?  

ა)  ბერძნებსა და ჩინელებს  შორის    ბ) რუსებსა და ბერძნებს შორის     გ) ბერძნებსა და 

სპარსელებს შორის  

 

5) ვინ იყო სპარტაკი?  

ა) მონათა აჯანყების ხელმძღვანელი       ბ)  რომის იმპერატორი      გ) საქართველოს 

მეფე  



 

6) ვინ შექმნა მაკედონიური ფალანგა?  

ა) ფილიპე მეორემ    ბ) დარიოს მესამემ     გ)  კიროს მეორემ   

 

7) ლეგენდის მიხედვით რომელი ქალაქი დაარსა  რომულუსმა  ?  

ა) რომი      ბ) ათენი       გ) სპარტა   

 

 

8)  რომელია სწორი მოსაზრება  

ა) პირველი ლითონი რომელიც ადამიანმა აღმოაჩინა ბრინჯაო იყო 

ბ) პირველი ლითონი რომელიც ადამიანმა აღმოაჩინა სპილენძი იყო    

გ)  არცერთი არაა სწორი 

 

9)  ეგრისი არის:  

ა) დასავლეთ საქართველოს სახელწოდება ძველ წყაროებში  

ბ)  ჩინეთის სახელწოდება ქართულ წყაროებში  

გ)  საბერძნეთის სახელწოდება ქართულ წყაროებში  

       

         

 

10)  რომელ სახელმწიფოებს შორის მიმდინარეობდა პუნიკური ომები?  

          ა) რომსა და საქართველოს       ბ) რომსა და კართაგენს      გ) საქართველოსა და რუსეთს 

 

11) სად მეფობდა  დარიოს პირველი?  

          ა) სპარსეთში     ბ)  საქართველოში     გ) საფრანგეთში  

 

12) რას  უწოდებენ   ნიშან სიმბოლოებს, რომლითაც ეგვიპტელები წერდნენ      

ა)პეტროგლიფებს   ბ) იეროგლიფებს   გ) ობსიდიანებს  

 

13) სად ჩაეყარა საფუძველი ოლიმპიურ თამაშებს?   



ა) ძველ საბერძნეთში      ბ) რუსეთში        გ)  საქართველოში  

 

14)  რომელია სწორი?  

ა) მემფისი იყო  გაერთიანებული ეგვიპტის დედაქალაქი     ბ) მემფისი იყო 

გაერთიანებული საქართველოს დედაქალაქი        გ)  მემფისი იყო გაერთიანებული რომის  

დედაქალაქი  

 

15) გიენოსი, ფაზისი, პიტიუნტი :  

    ა)იყო ჩინური კოლონიები    ბ)იყო ბერძნული კოლონიები    გ) იყო ფრანგული კოლონიები  

 

16) რა ერქვა ზღვის ღმერთს  ბერძნულ მითოლოგიაში?  

ა) არესი     ბ) პოსეიდონი        გ) ზევსი  

 

17)  რა ერქვა ძველი ხელოსნობის დარგს, რომელიც  მადნიდან ლითონის მიღებას და 

დამუშავებას გულისხმობდა? 

ა)  ირიგაცია    ბ) მეტალურგია        გ) ნავიგაცია 

 

 

18) ბერძნების რწმენით სად ცხოვრობდნენ    ღმერთები?                                                                                         

ა) მიწისქვეშეთში   ბ) არარატის მთაზე    გ)ოლიმპოს მთაზე  

 

19)  ტრიუმფს ძველ რომში ეძახდნენ:   

ა) სამგლოვიარე ცერემონიალს, რომლითაც ბრძოლაში დაღუპულ მეომრებს მიაგებდნენ 

პატივს     ბ) საბრძოლო ცეკვას, რომელსაც ბრძოლის წინ მთელი ჯარი ასრულებდა        გ) 

საზეიმო დახვედრას, რომელსაც ომში დაბრუნებულ სარდალსა და მის ჯარს უწყობდნენ   

 

20)  რომელი ქართველი მეფე იყო ჩასული რომში იმპერატორ ანტიუს პიუსთან. სადაც მის 

საპატივსაცემოდ კაპიტოლიუმში მსხვერპლი შეწირეს, მარსის მოედანზე ჯირითი 

გამართეს და ქანდაკება აღმართეს?  

ა) ვახტანგ გორგასალი   ბ) დავით აღმაშენებელი  გ) ფარსმან ქველი                                                                        



 

 

  

 



მეცხრე   კლასი 

საოლიმპიადე კითხვები 

ისტორია 

 

 

1)  რომელია მართებული მოსაზრება  :  

 ა)  სამივე პუნიკური ომი კართაგენმა მოიგო 

 ბ)  სამივე პუნიკური ომი რომმა  მოიგო  

 გ)  პირველი პუნიკური ომი კართაგენმა მოიგო, ხოლო მეორე და მესამე რომმა  

  

 

2) რომელმა მოციქულმა იქადაგა საქართველოში ქრისტიანობა?  

ა)  პავლემ   

ბ)  ანდრია პირველწოდებულმა   

გ)   პეტრემ  

 

3)  რა ერქვა ქართლის მეფეს, რომელმაც ქრისტიანობა მიიღო  თხოთის მთაზე მომხდარი 

სასწაულის შემდეგ ?  

ა) მირიანი    

ბ) ერეკლე   

გ) ვახტანგი  

 

4) სად არ   ულაშქრია ნაპოლეონს?  

ა)  რუსეთში  

ბ)  ჩინეთში     

გ) ეგვიპტეში  

 

5) რა ერქვათ ოსმალეთის მმართველებს?  

ა) სულთნები      



ბ) ფარაონები  

გ) სატრაპები   

 

6) რომელ ქვეყანაში  მოღვაწეობდა რობესპიერი?  

ა)  რუსეთში 

ბ)  საქართველოში  

გ)  საფრანგეთში  

 

 

7)  რომელი არაა სწორი მოსაზრება:     

ა) ძველი ქვის ხანას პალეოლითი ეწოდება  

ბ)  ძველი ქვის ხანას  ნეოლითი ეწოდება  

გ) ახალი ქვის ხანას ნეოლითი ეწოდება  

  

 

8)  დმანისელი ადამიანი, საქართველოს ტერიტორიაზე გამოჩნდა დაახლოებით:  

ა)  900 000  წლის წინ   

ბ)   1, 8-1,7 მილიონი წლის  წინ    

გ)  200 000  წლის წინ  

 

 

9) დედამთავრულმა გვარმა ( მატრიარქატმა) ადგილი დაუთმო  მამამთავრულ გვარს ანუ :  

ა) მეზოლითს  

ბ) ჰომინიდს  

გ) პატრიარქატს 

 



10)  სად არის აღმოჩენილი სურათზე გამოსახული ბრინჯაოს ხანის    ოქროს   თასი?                    

 

ა)  თრიალეთში  

ბ)  ზუგდიდში  

გ)  ლანჩხუთში  

11) რომელი არ არის დაკავშირებული სელჩუკების სასულთნოსთან?  

ა)  მალიქ შაჰი 

ბ) თორღულ ბეგი 

გ) ჰერაკლე კეისარი 

 

12)  რა ჰქვია ისლამის მიმდევრების მთავარ წიგნს?  

ა) ყურანი  

ბ) თორა  

გ) მაჰაბრატა  

 

13)  1054  წელს ქრისტიანობაში  დიდი განხეთქილება მოხდა და ქრისტიანული  ეკლესია   

საბოლოდ გაიყო :  

ა)  შიიტურად და სუნიტურად   

ბ) კათოლიკურად და მართლმადიდებლურად  

გ)  დიოფიზიტურად და მონოფიზიტურად  

 

14)  ვის წინააღმდეგ იყო მიმართული ევროპელების მიერ შექმნილი საღვთო ლიგა:  

ა) სომხეთის  

ბ) ინდოეთის  

გ) ოსმალეთის  

 

 



 15)  სად მეფობდა ხოსრო ანუშირვანი?  

 

ა) ირანში  

 ბ) საქართველოში  

 გ) საფრანგეთში  

 

16)  ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა. რომაელი სენატორი კატონი ყოველ გამოსვლას ერთი 

წინდადებით ასრულებდა:    .........   უნდა დაინგრეს  

ა) ასურეთი   

ბ)  კართაგენი  

გ) ურარტუ  

  

 

17)  ვინ მართავდა არაბთა სამეფოს?    

ა)  ხალიფა  

ბ)  იმპერატორი  

გ) პრეზიდენტი  

 

 

18) რომელი ბრძოლაა დაკავშირებული  ოსმალეთთან   

ა)  კანეს   ბრძოლა    

ბ)   კოსოვოს ბრძოლა   

გ)   ბოროდინოს    ბრძოლა  

 

19)  ვინ იყო ქუჯი?   

 

ა)  ეგრისის მმართველი  

ბ)  რომის იმპერატორი    

გ) სპარსეთის მეფე.  



 

20) მუჰამედმა გააერთიანა:    

 

ა)  მექა და მედინა    

ბ)  ათენი და სპარტა  

გ)  კონსტანტინოპოლი და რომი 

 

 

 

 

 

 



   

საოლიმპიადე კითხვები 

ისტორია 

                                                       მეათე კლასი 

 

 

1) რომელი ქართველი პოეტის ფრესკა აღმოაჩინეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში?  

ა) აკაკი წერეთლის   

ბ) შოთა რუსთაველის   

გ)  ვაჟა-ფშაველასი  

 

2) ვინ იყო ტიგრან მეორე?  

ა) ეგრისის მეფე       

   ბ)   რუსეთის მეფე  

  გ)  სომხეთის მეფე   

  

 

3) ვის შეარქვა ხალხმა დიდი მოურავი?  

ა)  დავით კურაპალატს  

             ბ)   გიორგი სააკაძეს   

             გ)  ილია ჭავჭავაძეს  

             

 

4)  რომელ ბრძოლაში დაიღუპნენ : ცხრა ძმა ხერხეულიძე?   

ა)   კრწანისის ბრძოლაში   

ბ)  დიდგორის ბრძოლაში   

გ)   მარაბდის ბრძოლაში  

 

5) როდის დაეცა დასავლეთ რომის იმპერია უკანასკნელად?   



   

ა)  476 წელს   

ბ)  1121 წელს   

გ)  999 წელს   

 

6) სად გადაიხვეწა გიორგი სააკაძე საბოლოოდ?  

ა)    ოსმალეთში     

ბ)   ინდოეთში     

    გ)  ჩინეთში    

 

 

7) სად იყო გავრცელებული გლადიატორთა ბრძოლები?  

ა)  ჩინეთში  

ბ) რუსეთში    

გ)  რომში   

 

8) რომელმა ქართველმა მეფემ დაარსა სტამბა?  

ა)  ვახტანგ მეექვსემ  

ბ)  თამარ მეფემ  

გ)  გიორგი პირველმა  

 

     9)   რა ჰქვია გონიერ ადამიანს?  

     ა)  ჰომოაბილისი  

     ბ)  ჰომოსაპიენსი  

     გ)  პიტეკანტროფი 

 

   10)  ამ მეფემ  მთის მოსახლეობისთვის შეადგინა წიგნი ,,ძეგლისდება’’, მოჭრა გიორგაული 

თეთრი,  საქართველოდან გააძევა 10 000-იანი მონღოლური ლაშქარი. რომელ მეფეზეა 

საუბარი?  

      ა) გიორგი   ბრწყინვალეზე  

      ბ)  ლაშა- გიორგიზე  



   

       გ)  დავით კურაპალატზე   

     

 

  11) როგორ მოექცა დავით აღმაშენებელი ლიპარიტ ბაღვაშს?   

                          

ა)   ორი წელი დატყვევებული ჰყავდა, შემდეგ კი საქართველოდან გააძევა 

             ბ)   დაასაჭურისა და შემდეგ თავი მოკვეთა       

             გ)   შეიწყალა და მანდატურთუხუცესის თანამდებობა მისცა.  

              

 

      

  12)  რომელ ქართველ მეფეს არ მოუწია მონღოლების ბატონობის პერიოდში ცხოვრება?  

ა) დავით ნარინს   

ბ)  დემეტრე თავდადებულს    

გ)  ფარნავაზ მეფეს   

  

  13)  რამდენი პუნიკური ომია ცნობილი?  

ა)  3    

ბ)  9   

გ) 10 

 

14)  ვახტანგ გორგასლის  მეფობის დროს  . ქვემო ქართლის    განმგებელმა, ერისთავმა 

ქრისტიანობაზე უარი თქვა და მაზდეანობა მიიღო, ხოლო ქრისტიანული რელიგიის 

მიმდევარი  მეუღლე  სახელად შუშანიკი  სასტიკად აწამა. რა ერქვა ამ  ერისთავს?  

ა)   ვარსქენი  

ბ)   მიქაელი  

გ)   ბაყათარი  

           

 

15)    რომელ ბრძოლას უწოდეს ,, ძლევაი საკვირველი’’ 



   

 ა)  ბასიანის ბრძოლას    

 ბ) კრწანისის  ბრძოლას  

 გ)  დიდგორის  ბრძოლას  

  

         

 

 

 

16)    ვინ არის ფრესკაზე გამოსახული?  

 

    

ა)   ლაშა- გიორგი  

ბ)  ბაგრატ მესამე  

გ) დავით აღმაშენებელი 

 

17)  რა  ერთეულებად დაყვეს მონღოლებმა საქართველო?    

ა)  დუმნებად      

ბ)  საერისთავოებად  

გ)  სატრაპიებად    

 

18)  რომელ ქვეყანას მართავდა რამზეს მეორე?  



   

 ა)  ასურეთს    

 ბ)  ურარტუს  

 გ)  ეგვიპტეს  

  

 

 

19) რომელი ქართველი მეფე მონაწილეობდა ასპინძის ბრძოლაში?  

ა)  დავით კურაპალატი 

ბ) რუსუდან მეფე 

გ)  ერეკლე მეორე 

 

20) რომელ წელს მოხდა საქართველოში აჯანყება საბჭოთა ხელისუფლების  წინააღმდეგ?   

ა)  1924 წელს   

ბ)  1945  წელს  

ბ)   1918 წელს   

 

 

 

 

 

 

 



                                              

                                                მეთერთმეტე-მეთორმეტე    კლასი 

საოლიმპიადე კითხვები 

                                                      ისტორია 

 

 

1)  რა ერქვა  კახეთის   დედოფალს, რომელიც ირანის შაჰის  ბრძანებით აწამეს?  

            ა) თინათინი      ბ) რუსუდანი     გ)   ქეთევანი  

 

2) რას ნიშნავს ენეოლითი?  

           ა)  სპილენძ-ქვის ხანას    ბ)  ბრინჯაოს ხანას გ)  ახალი ქვის ხანას  

          

3)  რა   არის   ისტორიული  კარტოგრაფია?  

       ა)  მეცნიერული დისციპლინა, რომელიც შეისწავლის უძველესი ადამიანების 

ნასახლარებს   

        ბ) მეცნიერული დისციპლინა, რომელიც სწავლობს ისტორიულად არსებულ ძველ           

            კალენდრებს   

        გ) მეცნიერული დისციპლინა, რომელიც   ადგენს  ისტორიულ რუკებს, ატლასებს და                                          

           ამუშავებს მათი შექმნის მეთოდიკას 

 

4)   ვინ არის ფოტოზე გამოსახული?  

   

        ა) ნაპოლეონ ბონაპარტე     გ)  ოტო ფონ ბისმარკი      ბ) იუსტინიანე პირველი 



 

 

5)  სად იყო დემოკრატიული მმართველობა?     

ა)   ძველ ეგვიპტეში  

ბ)  ათენში  

             გ)  ასურეთში   

 

6) რა ერქვა რომის უკანასკნელ იმპერატორს?  

            ა)  რომულუსი  

            ბ)  ნერონი     

            გ)  ფარსმანი  

 

7) ვინ  იყო ატილა?  

ა)   ჰუნების ბელადი  

ბ)   ინგლისის მეფე     

გ)    რომის იმპერატორი  

      

8)  რა ჰქვია ბერძნულ მითოლოგიაში მიწისქვეშა სამეფოს მბრძანებელს ?  

                 ა)  ჰადესი   ბ) არესი   გ)  ჰერაკლე 

 

9)   რომელი  რომაელი სარდალი შემოიჭრა ქართლში?   

           ა)     აეციუსი     ბ)  სციპიონ აფრიკელი     გ)   გნეუს პომპეუსი    

 

10) ვინ მოაწყო  წარუმატებელი აჯანყება გიორგი მესამეს წინააღმდეგ?  

ა)  დემნა ბატონიშვილმა    

ბ)  დავით კურაპალატმა    

გ)   ლიპარიტ ბაღვაშმა  

 

11)   სად მეფობდა ნაბუქოდონოსორი?   

                ა)  ბაბილონში   ბ)   საქართველოში    გ)   რუსეთში 



           

 

12)  რით შევიდა ისტორიაში ჟან ფრანსუა შამპოლიონი  

       ა)  ჩინური იეროგლიფების გაშიფვრით  

ბ)  ეგვიპტური იეროგლიფების გაშიფვრით 

გ)  ქართულ ანბანზე დაწერილი ნაშრომებით 

 

13)  რომელია სწორი?  

               ა)  მარტინ ლუთერი იყო გერმანელი ბერი, რომელმაც რეფორმაციას ჩაუყარა 

საფუძველი     

              ბ)  მარტინ ლუთერი იყო  იტალიელი ბერი, რომელმაც ჰუმანიზმს ჩაუყარა 

საფუძველი                   

             გ) მარტინ ლუთერი იყო ბერძენი ბერი, რომელმაც რენენსანსს ჩაუყარა საფუძველი  

14)   რომელ სახელმწიფოს მართავდა იოსებ სტალინი?  

          ა)  ეგვიპტეს   ბ)  საბჭოთა კავშირს  გ)  ინგლისს  

 

      15)  რა მეტსახელი შეარქვეს ქართველებმა მურვან იბნ მუჰამედს?   

       ა)  მურვან ყრუ  ბ)  მურვან შეუბრალებელი    გ)  მურვან ბოროტი   

 

      16)   ვინ  იყო საქართველოს მეფე, მაშინ  როდესაც მონღოლები პირველად შემოიჭრნენ 

საქართველოში?  

                ა)  ბაგრატ მესამე   ბ)  ლაშა-გიორგი გ)   თამარ მეფე  

           

 17)   კოხტასთავის შეთქმულება, რომელიც ქართველებმა მონღოლების წინააღმდეგ 

დაგეგმეს,  ჩაიშალა. მონღოლებმა  ქართველი დიდებულები დაატყვევეს და მზის გულზე 

შიშვლად დაყარეს. იმისთვის  რომ თანამოძმეების სიმართლე დაემტკიცებინა,  დატყვევებას 

გადარჩენილმა  ერთმა  დიდებულმა  ტანისამოსი გაიხადა, მხლებელს  მხრები  შეაკვრევინა 

და სხვა ქართველი დიდებულების გვერდით დაჯდა.  რა ერქვა მას?  

       ა)  იოანე მარუშისძე  

ბ) ცოტნე დადიანი  



გ)  გიორგი მერჩულე  

 

18) რატომ შეარქვეს შუააზიელ დამპყრობელ თემურს ლენგი?  

           ა)  იგი კოჭლი იყო და ლენგი  კოჭლს ნიშნავს     

          ბ)  იგი ცალი თვალით  ბრმა იყო და ლენგი ცალი თვალით ბრმას ნიშნავს   

          გ) იგი  გარეგნულად სრულიად უნაკლო იყო და ლენგი უნაკლოს ნიშნავს.  

 

        19)  რომელია არასწორი  : 

          ა)  ნუმიზმატიკა შეისწავლის მონეტებს    ბ)  ჰერალდიკა შეისწავლის გერბებს    გ)                 

ბონისტიკა შეისწავლის დროშებს 

 

20) ვინ იყო სტრაბონი?  

       ა) ინგლისელი სარდალი  ბ)ბერძენი გეოგრაფი და ისტორიკოსი   გ) ეგვიპტის ფარაონი 

 

 

           

 


