კინგსის ქართული ენის ოლიმპიადის I ტური
მე-5 კლასი

I სავარჯიშო. ყურადღებით წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს: ( 30 ქულა )

კაცი და გნოლი
ერთმა კაცმა გნოლი შეიპყრო და დაკვლა მოუნდომა. გნოლი კაცს შეეხვეწა: ოღონდ მე ნუ დამკლავ
და სხვა გნოლებს დაგიჭერ და მოგიყვანო.
___ სწორედ მაგიტომ უფრო დაგკლავ, შენი ტოლ-ამხანაგების გაყიდვა რომ გსურს, __ უთხრა კაცმა.
1. გნოლი არის:
ა. ფრინველი
ბ. სათამაშო
გ. ხილი
2. ნაწარმოების პერსონაჟები არიან:
ა. ტოლ-ამხანაგები
ბ. გნოლი
გ. კაცი და გნოლი
3. ვინ შეიპყრო გნოლი?
ა. ბავშვმა
ბ. მეგობარმა
გ. კაცმა
4. რა განიზრახა კაცმა?
ა. გნოლის გათავისუფლება.
ბ. გნოლისათვის მეგობრების მიყვანა.
გ. გნოლის დაკვლა.
5. რომელი პერსონაჟი ამობობს: ,, მე ნუ დამკლავ და სხვა გნოლებს დაგიჭერ და მოგიყვან.“
ა. კაცი
ბ. გნოლი
გ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი
6. რამ გააბრაზა კაცი?
ა. გნოლმა თავისი მეგობრებიც რომ გაიმეტა.
ბ. გნოლმა რომ გამოლაპარაკება გაუბედა.
გ. სხვა გნოლების დაჭერა რომ ვერ მოახერხა.
7. რომელია სწორად დაწერილი სიტყვა?
ა. ტოლ-ამხანაგების
ბ. ტოლამხანაგების
გ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი
8. იგავ-არაკის მიხედვით, გნოლი არის:
ა. მშიშარა
ბ. კეთილი
გ. ჭკვიანი
9. რომელი ანდაზა შეესაბამება ნაწარმოებს?
ა. ,,ტყუილს მოკლე ფეხი აქვსო“.
ბ. ,,სხვისი ორმოს მთხრელმა, საკუთარი ორმო გამოთხარაო.“
გ. ,,კარგი შვილი დედის გულის ვარდიაო.“
10. რის შესახებ არ არის საუბარი ტექსტში?
ა. მეგობრობის.
ბ. სამშობლოს სიყვარულის.
გ. ბოროტების.

II სავარჯიშო. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: (10 ქულა)
11. ,,ოქტომბერი“ ანუ
ა. ღვინობისთვე
ბ. გიორგობისთვე
გ. იგრიკა
12. დაასრულეთ ანდაზა:
,,აქლემის ქურდი და ნემსის ქურდი ___________ .“
ა. არცერთი ქურდი არ არისო.
ბ. დაიჭირესო.
გ. ორივე ქურდიაო.
13. ,,ეს ცალფეხა მეგობარი აბა, გამოიცან:
სიცხეა თუ ავდარია,
თავს მადგას და მიცავს.“
გამოცანის პასუხია:
ა. საათი
ბ. ქოლგა
გ. მეგობარი
14. ჩამოთვლილთაგან ვინ იქადაგა ქრისტიანობა საქართველოში?
ა. დავით აღმაშენებელმა
ბ. წმინდა ნინომ
გ. თამარ მეფემ
15. რომელ ქართველ გმირს წაუსვეს ტანზე თაფლი, რათა იგი ბზიკებს დაეკბინათ.
ა. ვახტანგ გორგასალს
ბ. იოთამ ზედგენიძეს
გ. ცოტნე დადიანს

