კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადის I ტური
მე-3 კლასი

I სავარჯოშო. ყურადღებით წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს: ( 30 ქულა )
ვირი და ლომი
ერთხელ ვირი ბალახს ძოვდა, იქვე მამალი იკენკებოდა. ანაზდად ვირს ლომი მიუახლოვდა.
მამალმა ეს რომ დაინახა, რაც ძალი და ღონე ჰქონდა დაიყივლა. ლომი მამლის ყივილზე დაფრთხა და
გაიქცა.
ვირმა იფიქრა, ლომს ჩემი შეეშინდაო და გამოუდგა. კარგა შორს მისდია. მამალის ყივილი უკვე
აღარ ისმოდა. მაშინ ლომმა უკან მოიხედა და ვირი დაინახა. მივარდა და იქვე დაგლიჯა. უბედურმა
დიდყურამ ესღა წამოიყროყინა:
__ ვაი ჩემს უბედურ და ჩერჩეტ თავს, ჩემი წინაპრებიდან არავის უომია და ნეტავ მე რაღა
მეომებოდა?

1. რა არის ნაწარმოების სათაური?
ა. ლომი და მამალი
ბ. ლომი
2. ,, ნისკარტით მარცვლის აკრეფა, “ იგივეა, რაც:
ა. აკენკვა
ბ. ყივილი
3. რას ნიშნავს წინადადებაში ხაზგასული სიტყვა?
,, ანაზდად ვირს ლომი მიუახლოვდა.“
ა. უეცრად
ბ. მაშინვე
4. რა სურდა ლომს?
ა. ვირის შეჭმა.
ბ. მამალის ყივილის მოსმენა.
გ. შორ მანძილზე სირბილი.

5. როგორ გესმით ,,გამოუდგა“?
,, ვირმა იფიქრა, ლომს ჩემი შეეშინდაო და გამოუდგა.“
ა. გადასანსლა
ბ. დაედევნა
6. რა იგულისხმება ხაზგასმულ სიტყვაში:
,, უბედურმა დიდყურამ ესღა წამოიყროყინა.“
ა. ლომი
ბ. ვირი
7. რას ნანობდა ვირი?
ა. მამალი რომ დაეხმარა.
ბ. ლომს რომ გამოუდგა.
გ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.
8. ნაწარმოების მიხედვით, ვირი არის:
ა. გონიერი
ბ. ზარმაცი

გ. ვირი და ლომი
გ. კაკანი

გ. დაუყოვნებლად

გ. გაასწრო

გ. მამალი

გ. წინდაუხედავი

9. ნაწარმოების მიხედვით, მამალი არის:
ა. კეთილი
ბ. მსუნაგი
გ. უყურადღებო
10. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა:
,,ლომი გარეული ცხოველია, ვირი კი ______ ცხოველი.“
ა. გარეული
ბ. შინაური
გ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი

II სავარჯიშო. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: (10 ქულა)
11. რომელია ანდაზა:
ა. ,,ჟოლოს წვენიდან ჟინჟღლი ჟონავს.“
ბ. ,,ერთსა კაცსა ბლისკინელსა ბლის კალათით ბლის ხიდზედა ბალი გააქვს და გამოაქვს.“
გ. ,,არამკითხე მოამბეო, მიტყიპე და მიაგდეო.“
12. რომელი არ არის ქართული ხალხური ზღაპარი?
ა. ,,რწყილი და ჭიანჭველა“

ბ. ,,მელია და მწყერჩიტა“

გ. ,,ბემბი“

13. რომელი ზღაპრის გმირია გამოსახული სურათზე?
ა. ნაცარქექია

ბ. წიქარა

გ. კომბლე
14. რა წაიღო ნაცარქექიამ სახლიდან?
ა. ნაცარი, სადგისი, ყველი.
ბ. სადგისი, წყალი, ფქვილი.
გ. ყველი, სადგისი, წიგნები.
15. ზღაპრის რომელ გმირს სჭირდება ფეტვი მეგობრის დასახმარებლად?
ა. რწყილს

ბ. მელას

გ. მონადირეს

