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EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRUZIŃSKIEGO  

NA POZIOMIE B1   TEST PRZYKŁADOWY 
 

odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi 

numer 1  

odpowiedzi na pytania do testów 1.2, 3.2 i 4 wpisuj na kartę odpowiedzi 

 numer 2 

Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. 

Egzamin trwa 120 minut.  

Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj je uważnie  

zanim przystąpisz do rozwiązywania zadań testowych. 

 

INSTRUKCJA TESTOWA  

Otrzymałaś/-eś książeczkę testową oraz dwie karty odpowiedzi. 

ROZWIĄZUJ TESTY 1.1 (pytania 1 - 5), 1.2 (pytania 6 - 10), 2.1 (pytania 11 – 15),  

2.2 (pytania 16 – 20), 2.3 (pytania 21 – 25),  3.1 (pytania 26 -35 ) NA KARCIE 

ODPOWIEDZI NUMER 1 W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 

 Do każdego pytania podane są dwie, trzy lub sześć odpowiedzi do wyboru, oznaczone 

literami a, b, c, d, e, f. 

 Wybieraj za każdym razem jedną prawidłową odpowiedź . 

 Możesz wykorzystywać książeczkę testową do zaznaczania odpowiedzi „na brudno”. 

 Na kartę odpowiedzi nanieś ostateczną wersję, zaznaczając dokładnie wybraną przez 

siebie literę. 

 

ROZWIĄZUJ TESTY 3.2 (pytania 36- 45)  ORAZ TEST 4 NA KARCIE  

 Wszystkie odpowiedzi wpisuj DŁUGOPISEM na karcie odpowiedzi.  

 Niniejszą książeczkę testową możesz wykorzystać do rozwiązywania testu „na 

brudno”. 

 Test 4 możesz napisać „na brudno” na odwrocie strony tytułowej lub na  pustych 

stronach książeczki testowej.   

 Pisz wyraźnie! Nieczytelne pismo nie będzie brane pod uwagę! 

 

Pamiętaj o takim zaplanowaniu czasu, aby wystarczyło go na wpisanie wszystkich 

odpowiedzi na karty odpowiedzi.  
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Test 1: Rozumieniu ze słuchu, pytania 1 – 10 (20 pkt.) 

1.1. Pytania 1 – 5 (10 pkt.) 

Usłyszysz dwukrotnie krótką rozmowę z francuskim gościem. Poniżej znajdziesz 5 pytań 

dotyczących tego wywiadu. Przed wysłuchaniem zapoznaj się pytaniami. Następnie do 

każdego pytania wybierz jedną z trzech podanych możliwości i zaznacz na karcie 

odpowiedzi odpowiednią literę obok właściwego numeru pytania. 

 

 

1. visTan Sedga saubari? 
 

a) frang mecnierTan 

b) qarTvel mweralTan 

c) studentebTan 

 

2. visTan erTad midis bernari mcxeTaSi? 
 

a) nacnobebTan  

b) ninosTan erTad  

c) ucxoel studentebTan erTad 

 

3. sad cxovroben ucxoeli studentebi? 
 

a) avlabarSi 

b) vakeSi, veraze, saburTaloze  

c) mTawmindaze 

 

4. ris Sesaxeb wers wigns nino? 
 

a) gelaTis monasterze 

b) mcxeTis arqiteqturaze 

c) quTaisze  

 

5. rodis iyo frangi mecnieri pirvelad saqarTveloSi? 
 

a) SarSan, gazafxulze  

b) sami wlis win, zamTarSi 

c) Semodgomaze 
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1.2.Pytania 6 – 10 (10 pkt.) 

 

Usłyszysz teraz dwukrotnie fragment programu radiowego „Historia miasta Tbilisi”. 

Poniżej znajdują się  stwierdzenia go dotyczące. Zapoznaj się z nimi przed 

wysłuchaniem. Nastepnie zdecyduj, które informacje są PRAWDZIWE (A), a które 

FAŁSZYWE (B). Zaznacz swoje odpowiedzi na karcie odpowiedzi obok właściwego 

numeru pytania. 

 

6. wminda ninos jvari inaxeba sionis eklesiaSi   Prawda (A) / Fałsz (B)  

7. vazi qarTvelebisaTvis Sromis, Zlierebisa da silamazis simboloa 

Prawda (A) / Fałsz (B) 

8. saqarTveloSi samasi jiSis vazi xarobs   Prawda (A) / Fałsz (B) 

9. qarTuli Rvinoebi saerTaSoriso gamofenebze vercxlis medlebs 

imsaxureben   Prawda (A) / Fałsz (B) 

10. im adgils, sadac Rvinos inaxaven marani hqvia   Prawda (A) / Fałsz (B) 

 

 

Test 2: Czytanie pytania 11 – 25 (30 pkt.) 

 

2. 1. Pytania 11 – 15 (10 pkt.) 

Przeczytaj krótkie teksty i dopasuj do nich tytuły oznaczone literami A-F. Jedna z nich 

jest podana dodatkowo i nie pasuje. Zaznacz swoje odpowiedzi na karcie odpowiedzi 

obok właściwego numeru pytania. 
 
 
11. poloneTis erovnuli muzeumi sxvadasxva asakis damTvaliereblebs 

giwvevT mravalferovan, mudmivmoqmed da droebiT eqspoziciebze. Tqven 

SegiZliaT ixiloT sxvadasxva periodis arqeologiuri, eTnografiuli, 

ferweruli da foto-gamofenebi. 

 

12. axali saswavlo wlis dawyebisTanave giwvevT inglisuri enis 

Seswavlis kursebze. axali saswavlo meTodi dafuZnebulia swavlebis 

Tanamedrove midgomebsa da teqnologiebze. moswavleebs eZlevaT 

SesaZlebloba safuZvlianad Seiswavlon inglisuri ena. 
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13. ukrainis teritoriaze ukve daiwyo fineTidan baltiis zRvis gavliT 

gadmonacvlebuli civi, xolo dasavleTidan daSvebuli Tbili haeris 

masebis urTierTqmedeba, ramac naleqebi da mTaSi Tova gamoiwvia. 

zvavsaSiSroebis gamo saavtomobilo gzebi Caiketa. xval, dRis meore 

naxevridan, wvima TandaTan TovlSi gadava.  
 

14. saRamos, aranairi saqmis gamo ar gadadoT megobrebTan Sexvedra. 

mxiaruleba, saintereso adamianebis gacnoba da axali ambebi geliT.  

 

15. dauviwyari mogzauroba saberZneTSi. eqskursia aTenSi. unikaluri 

samonastro kompleqsebi. turis Rirebuleba ganisazRvreba turistis 

mier arCeuli servisiT. Tu gsurT naxoT saberZneTi Cven gvaqvs 

saukeTeso pirobebi, saukeTeso fasad.  

 

 

A) poloneTis erovnuli muzeumi giwvevT 

B) turistuli biuro giwvevT samogzaurod 

C) gancxadeba inglisuri enis Seswavlis msurvelTaTvis 

D) dRis horoskopi 

E) amindis prognozi 
 

F) sazafxulo fasdakleba   

 
 

 (teqstebi qarTuli Jurnal-gazeTebidan)  
 

 

2.2. Pytania 16 – 20 (10 pkt.) 

Przeczytaj uważnie poniższy list i odpowiedz na pytania, wybierając właściwą 

odpowiedź spośród trzech podanych możliwości. Swój wybór zaznacz na karcie 

odpowiedzi obok właściwego numeru pytania. 
 

 
 

nino,  

swored rom erTi wlis winaT viyavi pirvelad baTumSi. 

bavSvobidan mindoda saqarTveloSi mogzauroba. pirvelad rac davinaxe 

baTumSi es iyo ulamazesi zRva da uamravi turisti qalaqSi. baTums 

amSvenebda lamazi saxlebi da viwro quCebi. qalaqSi yvela jerze 
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raRac axali gxvdeba. magaliTad, taqsistma SeiZleba giTxras, rom misi 

karis mezobeli warmoSobiT polonelia, Tan baTumi iseTi qalaqia, rom 

siaxles grZnob, magram, imis SegrZnebac ar qreba, rom yvelaferi isea, 

rogorc iyo. ucxoeli aq ucxoelia, magram, mTlad ucxoelic ar aris. 

wels baTumSi evropeli turistebis siWarbe iyo. baTumi iseT 

moulodnelobebs Seicavs, iseTi sainteresoa, rom mTeli am ambis 

aRwera SeuZlebelia. Cemze didi STabeWdileba baTumis botanikurma 

baRma moaxdina. baTumSi adre bevri sxvadasxva erovnebis xalxi 

saxldeboda. qalaqic esaa. ai, „ali da ninos” monumenti, romelic 

erovnebaTaSoris siyvarulis, urTierTgagebisa da mSvidobis simboloa. 

gonios romauli cixe, romelic pirveli saukunis samocdaaTian 

wlebSia agebuli umSvenieresia. Zalian damainteresa saqarTvelos 

istoriam. rom Camoval yvelafers dawvrilebiT mogiyvebi.  

Seni giorgi  

 (teqsti qarTuli Jurnal-gazeTebidan)  

 

 

16. romeli qveynis istoriiT dainteresda giorgi? 

a) saqarTvelos istoriiT 

b) poloneTis 

c) aRmosavleT evropis 

 

17. sad mogzaurobs giorgi? 

a) baTumSi, zRvis sanapiroze 

b) TbilisSi 

c) quTaisSi 

 

18. romeli qveynebidan igrZnoboda turistebis siWarbe? 

a) evropidan 

b) iaponiidan 

c) yazaxeTidan 

 

19. ram moaxdina baTumSi giorgize didi STabeWdileba? 

a) zRvam 
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b) botanikurma baRma 

c) Tanamedrove arqiteqturam 
 

20. romel saukuneSi aigo romaelebis mier gonios cixe? 

a) meoTxe saukuneSi 

b) TariRi ucnobia 

c)  pirveli saukunis samocdaaTian wlebSi 

 

2.3. Pytania 21 – 25 (10 pkt.) 

Przeczytaj tekst i zdecyduj, które stwierdzenia go dotyczące są prawdziwe (A), fałszywe 

(B), lub brak informacji w tekście  (C). Zaznacz swoje odpowiedzi na karcie  odpowiedzi 

obok właściwego numeru pytania. 
 

elene da maia quTaisidan arian. isini seqtembridan baTumSi, 

universitetSi iwyeben swavlas da binas eZeben. saxlSi mosul elenes 

es werili daxvda karebSi: elene, mamaCemi dRes diliT elaparaka Tavis 

qobuleTel mamidaSvils: qeTevani marto cxovrobs oTxoTaxian binaSi 

da Tanaxmaa erTi oTaxi dagviTmos Cven. marTalia, bina qobuleTSia da 

Sorsaa universitetidan, magram qobuleTi axlosaa baTumTan da 

SegviZlia avtobusiT viaroT, an marSrutkiTac. samagierod qiras ar 

gadavixdiT da iafi dagvijdeba studenturi cxovreba. aba, uTxari Sens 

mSoblebs da damireke, roca saxlSi moxval.  

  Ggkocni, Seni maia 

 
 

 

21. ninikos mamas qobuleTSi hyavs mamidaSvili.  Prawda (A) / Fałsz (B) / Brak 

informacji (C)  

 

22. qeTevani erT oTaxs uTmobs elenes da maias.  Prawda (A) / Fałsz (B) / Brak 

informacji (C)  

 

23. universiteti qobuleTidan Sorsaa. Prawda (A)/Fałsz (B) / Brak informacji (C)  

 

24. gogoebi universitetSi matarebliT ivlian. Prawda (A) / Fałsz (B)  

Brak informacji (C) 

 

25. elenem saxlSi dapatiJa mariami. Prawda (A) / Fałsz (B) / Brak informacji (C) 
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Test 3: Użycie języka  pytania 26 – 45  (30 pkt.) 

3.1. Pytania 26 – 35  (10 pkt.)  

Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie uzupełnij brakujące miejsca wybierając 

za każdym razem jedną z trzech możliwości (A, B, C) podanych pod tekstem. Na karcie 

odpowiedzi zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez Ciebie możliwości obok 

właściwego numeru pytania.  
 

 TiTqmis yvela qveyanaSi erTi zooparki mainc 26) ____ . zooparkebSi 

Cven sxvadasxva saxeobis cxovelisa da frinvelis naxva 27) ____. rodesac am 

cxovelebs vaTvalierebT, ar 28) ____  imaze, rom maTac surT Tavisufleba. 

iseve rogorc adamianebs, cxovelebsac 29) ____  Tavisi sacxovrebeli garemo, 

sadac isini Tavisuflebas grZnoben da ar arian tyveobaSi. ar SeiZleba 

cxovelebi 30) ____  bunebriv garemos mxolod imitom, rom adamianebisTvis 

zooparkSi maTi Tvaliereba erTgvari garTobaa. maTi naxva SeiZleba 

sxvadasxva nakrZalebSi da dacul teritoriaze, ise, rom Cven ar 

31) ____  Tavisufleba.  cxovelebis dasaWerad adamianebi sxvadasxva gzas  

32) ____.  zogjer am drosac SeiZleba rame 33) ____  cxovels. maT 

transportirebis drosac SeiZleba dauSavdeT rame. maT 34) ____  dro, rom 

Seeguon axal garemo pirobebs. yvelaze rTuli es zooparkis SemTxvevaSia 

albaT, radgan isini 35) ____  Tavisuflebas.  

 
 („zooparki” teqsti qarTuli Jurnal-gazeTebidan)  

 
 

 A B C 

26 arsebobda  arsebobdnen arsebobs 

27 SegiZliaT SegviZlia SeuZliaT 

28 vfiqrobT  fiqrobT fiqroben 

29 maqvs aqvs aqvT 

30 movwyvitoT mowyviton mowyvites 
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31 wagvarTvaT wavarTvaT waarTvan 

32 iyeneben iyenebdnen iyenebs 

33 dauSaves dauSavdebaT dauSavdes  

34 gvWirdeba sWirdebaT dasWirdebaT 

35 hkargaven kargavdnen dakarges 

 

 

 

3. 2. Pytania 36 – 45  (20 pkt.) 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst i uzupełni każdą lukę jednym słowem. Wpisz te słowa 

na karcie odpowiedzi obok właściwego numeru pytania. 
 

 

Cems megobars ana hqvia. ______ (36)  aqvs orsarTuliani saxli. pirvel 

sarTul______ (37) mdebareobs Sesasvleli, samzareulo da sastumro 

oTaxi. meore sarTulze ki saZinebelia da erTi kabineti. 

SemosasvlelSi dgas erTi fexsacmlis da tansacmlis karada. 

samzareulo______(38) TeTri feris gazqura da TeTri feris macivari 

dgas. sasadilo oTaxis SuaSi xis magidaa, romlis irgvliv oTxi skami 

dgas. sastumro oTaxSi ki erTi taxti dgas, marjvniv ki ori savarZeli, 

romlis SuaSi Jurnalis magidaa. taxtis ______ (39) televizoria. 

kedel______ (40) ki WurWlis karadaa. meore sarTulze kib______(41) 

avdivarT. anas oTaxi pirvelia. iq sawoli, tansacmlis karada da 

saweri magidaa. aseTi aveji Zmis oTaxSic ______ (42), magram anas oTaxSi 

kompiuteric dgas da misi avejis feri Ria yavisferia. mSoblebis 

oTaxSi didi sawoli dgas. M______(43) win sarkiani karadaa. sawolis 

gverdebSi tumboebi dgas, romlebzec lampebia. kabinetSi wignebis 

karadebia da Taroebi, erTi saweri magida da savarZeli. anas baRic 

______ (44), sadac bevri xea. iq mTeli ojaxi da Cven, megobrebi, 

SesaniSnav dros vatarebT. Zalian mixaria, rom aseTi lamazia Seni 

saxli. Zalian sasiamovnoa es yvelaferi. Cven dilidan saRamo______(45) 

kvira dRes anasTan baRSi vatarebT. 

 

  („anas saxli”, nana SavTvalaZe, „biliki”, samuSao rveuli, Tb., 2011)  
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Test 4: Pisanie  (40 pkt.) 

 

4.1. Napisz e-mail do kolegi/koleżanki z podziękowaniem za wspólnie spędzone wakacje 

(ok. 70 -– 80 słów). 

Napisz swój tekst w ok. 70 -– 80 słowach na karcie odpowiedzi w oznaczonym miejscu. 

 

 

4.2.  Wyjeżdżasz na urlop i prosisz sąsiada o zaopiekowanie się mieszkaniem/psem. 

Napisz krótką instrukcję (ok. 70 -– 80 słów).  

Napisz swój tekst w ok. 70 -– 80 słowach na karcie odpowiedzi w oznaczonym miejscu. 
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Teksty do testu  1 (Rozumienie ze słuchu) 

1.1 

saubari frang stumarTan 
 

nino kandelaki filologia, is cxovrobs TbilisSi wereTlis quCaze. 
mas saxlSi mdidari biblioTeka aqvs. ninos hyavs axali mezobeli, 
frangi istorikosi bernari. 
nino da bernari xSirad saubroben. 
nino: ras kiTxulob axla? 
bernari: me vkiTxulob wigns saqarTvelos uZveles dedaqalaq 
mcxeTaze. qalbatono nino, xom ara gaqvT wigni mcxeTis arqiteqturis 
Sesaxeb? 
nino: ara, samwuxarod, saxlSi ar maqvs. 
bernari: SabaTs me mivdivar mcxeTaSi. iq erTi nacnobi myavs, romelic 
ori wlis win iyo CemTan safrangeTSi. 
nino: marTla? vin aris?   
bernari: franguli enis maswavlebelia. Tbilisis skolaSi muSaobs. 
nino: marto midixarT mcxeTaSi? 
bernari: ara, kidev eqvsi kaci modis 
nino: vin arian? 
bernari: ucxoeli studentebi: ori biWi espaneTidan, erTi italiidan 
da sami gogo poloneTidan 
nino: es studentebi aq ras akeTeben? 
bernari: CemsaviT saqarTvelos istorias swavloben. 
nino: sad cxovroben? 
bernari: espanelebi vakeSi cxovroben, italieli – veraze, polonelebi 
ki – saburTaloze 
nino: mcxeTaSi riTi midixarT? 
bernari: mikroautobusiT: qalbatono nino, SabaTs Tqven ras akeTebT? 
nino: SabaTs me saqarTvelos istoriis muzeumSi vmuSaob. 
bernari: raze? 
nino: wigns vwer gelaTis monasterze 
bernari: gelaTSi rodis midixarT? 
nino: aprilSi, Tqven xom ar gaqvT aprilSi dro? 
bernari: ara, samwuxarod, aprilSi me ukve safrangeTSi viqnebi. 
nino: bernari, Tqven ukve kargad laparakobT qarTulad pirvelad xarT 
saqarTveloSi? 
bernari: ara, meored, pirvelad aq mxolod ori dRe viyavi, magram 
safrangeTSic myavs qarTulis maswavlebeli da masTan mxolod 
qarTulad vlaparakob. 
nino: rodis iyaviT aq pirvelad? 
bernari: sami wlis win, zamTarSi, simpoziumze. aq maSin didi Tovli 
iyo. 
nino: kargia. axla naxvamdis, bernar. 
bernari: kargad brZandebodeT, qalbatono nino. 
 
            (lia abulaZe, andrea ludeni „qarTuli ena”, hamburgi, 2006)  
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1.2.  
 
qarTveli kacis cxovrebaSi vazs udidesi adgili uWiravs. igi 

odiTganve iyo misTvis ara marto sameurneo kultura, aramed 

sasicocxlo Zalisa da energiis momcemi. rogorc cnobilia, wminda 

nino saqarTveloSi vazis jvriT xelSi Semovida. es kargad axsovda 

yvela qarTvels. dRes wminda ninos jvari sionis eklesiaSi inaxeba. 

yovelive es kargad icoda mtermac da, upirveles yovlisa, venaxis 

ganadgurebas cdilobda. ramdenjer gadauwvavT igi, magram mainc ver 

gaunadgurebiaT. vazis kulti da misdami didi siyvaruli gamovlenilia 

qarTveli xalxis folklorSi, mis simRerebSi da im didebuli 

taZrebis kedlebze, romelTac vazis amoCuqurTmebuli xveulebi da 

mtevnebi amSvenebs. vazi qarTvelebisaTvis Sromis, Zlierebisa da 

silamazis simboloa. saqarTveloSi oTxasi jiSis vazi xarobs. 

qarTuli Rvinoebi saerTaSoriso gamofenebze oqros medlebs 

imsaxureben. Rvinis damzadebis teqnologia metad rTulia. Rvinos, 

Cveulebriv, miwaSi Caflul Tixis qvevrebSi inaxaven. am adgils marani 

hqvia. saqarTveloSi aris kldeSi naSeni marani, sadac or milion 

dekalitrze meti Rvino inaxeba. saqarTvelo vazisa da Rvinis qveyanaa.  

 
 („qarTuli vazi da qarTuli Rvino” n. nikolaiSvil, qarTuli ena, 

Tb.ilisi, 2000) 
 

 


