ქართული უნივერსიტეტი
მოსწავლეთა IX პირად-გუნდური საგნობრივი ოლიმპიადა

ინგლისური ენა - III კლასი
მონაწილის გვარი, სახელი, ტელეფონი

__

სკოლა, კლასი

__

თანაგუნდელის გვარი, სახელი

__

მასწავლებლის გვარი, სახელი

__

დავალება 1. წაიკითხეთ ტექსტი და მის ქვემოთ მოცემული 4 წინადადება. თითოეულს
გვერდზე მიუწერეთ T- თუ წინადადება სწორია ან F - თუ წინადადება არასწორია.

Little Mary lives in town. The town is big and nice. Mary is seven. She goes to
school. She is a good pupil. She can read well. She has many friends. They like to
go to the park. The park is nice and green. Mary and her friends take a lot of food
to thе park. They like to eat apples and cakes. They like to drink milk and orange
juice.
1.Mary lives in a little town. ____
2.Mary is a pupil. ____
3.Mary can't read. ____
4.Mary and her friends like to go to the park. ____
__/4 ქულა

დავალება 2. ჩაწერეთ much ან many

…...... meat, …...... apples, .....… sweets,
…...... juice …...... cheese, …...... corn,
......… friends, …...... tea, …...... potatoes.
__/9 ქულა

დავალება 3. ცარიელ ადგილებში ჩაწერეთ ზმნა to have ( have, has) .

1) I ________ got a big ball.
2) We ________ got five green pens.
1

3) My dog ________got a big ball.
4) Ann ________ got a red hat.
5) They ________ got three pets.
__/5 ქულა

დავალება 4. წინადადებაში სიტყვები დაალაგეთ სწორი თანმიმდევრობით:

1. like, Tom, milk, doesn't_____________________________________
2. you, are, smart? ____________________________________________
3. like, I, and, juice, cakes. _____________________________________
4. he, does, Why, spring, like. ___________________________________
5. lives, Who, the, in, forest ? __________________________________
__/ 10 ქულა

დავალება 5. მოცემული წინადადებები დაწერეთ უარყოფით ფორმაში.

1. Sarah has got a yellow bag.___________________________________
2. His daddy is a coach. ______________________________________
3. Tom's eyes are grey. ________________________________________
4. Ann likes playing computer games._____________________________
5. I am ten. __________________________________________________
__/5 ქულა

დავალება 6. კითხვებს ქვემოთ მიუწერეთ პასუხები, რომ გამოვიდეს დიალოგი.

- How are you?
-___________________________
- Where are you from?
-___________________________
- Have you got a pet?
- __________________________
__/3 ქულა

დავალება 6. არსებითი სახელები გადაიყვანეთ მრავლობით რიცხვში და
გადათარგმნეთ:
მხოლობითი რიცხვი

მრავლობითი რიცხვი

თარგმანი
2

1. elbow
2 chin
3 teacher
4. stick
5. horse
6. mouse
7. frog
8. parrot
9. mouth
10. policeman
__/ 10 ქულა

დავალება 7. გადათარგმნეთ ინგლისურად.
1. ეს ქუდი შენია.
2. როდის არის შენი დაბადების დღე?
3. - წიგნის წაკითხვას აპირებ?
-დიახ.
4. რატომ იცინის ტომი?
5. თავაზიანი უნდა იყო.
__/10 ქულა

სულ__/56ქულა

3

