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ქართული უნივერსიტეტი 

მოსწავლეთა IX პირად-გუნდური საგნობრივი ოლიმპიადა 

ინგლისური ენა - IV კლასი 

მონაწილის გვარი, სახელი, ტელეფონი  __ 

სკოლა, კლასი  __ 

თანაგუნდელის გვარი, სახელი  __ 

მასწავლებლის გვარი, სახელი  __ 

 

დავალება 1. წაიკითხეთ ტექსტი და ბოლოს მოცემულ ცხრილში აღნიშნეთ, ტექსტის 

შინაარსიდან გამომდინარე, რომელ წინადადებას ეთანხმებით და რომელს არა.    

Miss Lark’s Andrew 

Andrew was a nice small dog. He lived like a prince. He slept in his bed; he had 

chocolate every day. Miss Lark loved him! But he didn’t like his life. He wanted to 

be a usual dog. 

Andrew had a friend. It was a terrible dog. 

One day Miss Lark couldn`t see Andrew. “Andrew! Where are you?” 

Then she saw her pet. Andrew was coming to her and near him a terrible dog 

was walking. 

“Oh, you are OK!” said Miss Lark. “But that terrible dog! Go away!” 

But the dog didn`t go. “Go away!” said Miss Lark. “And you, Andrew, come 

into the house!” 

Andrew did not.  “You are not coming? Only with your friend? That can`t be.” 

Andrew barked and turned away. 

“What are you saying? Your friend must sleep in bed too? Andrew, how can 

you?” 

Andrew got up. So did the other dog. “Very well, Andrew. He can sleep in bed. 

A terrible dog!” 

 I agree I disagree 

1. Andrew was a nice small dog.   

2. Andrew didn`t eat chocolate.   

3. Miss Lark didn`t like Andrew.   

4. Andrew had a friend – a usual street dog.   
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__/7 ქულა 

დავალება 2. წინადადებებში ცარიელი ადგილები შეავსეთ ფრჩხილებში მოცემული 

ზმნების სწორი ფორმით.  

1) My friend _________ (to live) in London. 

2) ______you ___________ (to want) to go for a walk? 

3) His sister _________ (to have) breakfast now. 

4) Ann and Nick __________ (to read) books in the afternoon. 

5) We _________ (to do) morning exercises. 

6) He ___________ (to work) at school. 

__/6 ქულა 

დავალება  3.  სიტყვები დაალაგეთ სწორი თანმიმდებრობით და ქვემოთ სრულად 

დაწერეთ წინადადება.   

1) likes, in, to, newspaper, the, read, mother, a, evening, my; 

________________________________________________________________ 

2) computer, Saturdays, on, games, my, plays, sister; 

________________________________________________________________ 

3) you, hands, eat, do, wash, you, your, before? 

________________________________________________________________ 

4) after, like, football, we, lessons, to, play; 

________________________________________________________________ 

5) bed, I, make, the, in, don’t, my, morning. 

________________________________________________________________ 

__/10 ქულა 

დავალება 4. ერთმანეთთან დააკავშირეთ მარცხენა და მარჯვენა სვეტებში მოცემული 

5. Miss Lark didn`t like Andrew`s friend.   

6. Andrew and his friend wanted to live in the house.   

7. Miss Lark was happy to have the two dogs in her house.   
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სიტყვები.  

What do we read? Why do we read? 

1) Newspaper 

2) letters 

3) dictionaries 

4) books 

5) cook-books 

6) magazines 

7) menus 

a) to learn news 

b) to buy things 

c) to translate 

d) to eat 

e) to cook food 

f) to be clever 

g) to get new information 

 

პასუხები აქ ჩაწერეთ: 1 ___, 2 ___, 3 ___, 4 ___, 5 ____, 6 ____, 7 _____. 

__/7 ქულა 

 

დავალება 5. სწორად შეარჩიეთ და ჩასვით ნაცვალსახელები. შემოხაზეთ სწორი 

ვარიანტი. 

1) ________ soup is very tasty.           5) What is ___ favorite book? 

   a) It;   b) This;   c) These. a) he;   b) him;   c) his. 

2) Where is ___ new bag?                                  6) ___ mother is a doctor. 

   a) your;   b) you;   c) he. a) He;   b) She;   c) Her. 

3) This is ___ kitten.                                           7) Can you see ___ men? 

   a) we;   b) our;   c) it.                                          a) they;   b) them;   c) these. 

4) ___ has got a new car.                                    8) Is that ___ bike? 

   a) Them;   b) They;   c) He. a) you;   b) it;   c) your. 

__/8ქულა 

 

დავალება 6. გადათარგმნეთ ინგლისურად. 

1. მერი გოგონაა. ის ლამაზია. 

2. ეს წითელი ვარდებია. 
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3. ჩემს ოთახში არ ცივა. თბილა.  

4. მისტერ გრინს სამი შვილი ჰყავს. ისინი მოსწავლეები არიან.  

5. ჩვენ ბევრი ვაშლი გვაქვს, თქვენ ცოტა. 

6. კარის უკან დიდი შავი ძაღლია. 

7. როგორი ამინდია? 

8. მამა გაზეთს კითხულობს. 

9. ნელის უფრო კარგი წიგნები აქვს, ვიდრე მერის. 

10. აფრიკა ყველაზე ცხელი კონტინენტია. 

__/20 ქულა 

 

სულ__/58 ქულა 


