
            ინგლისური ენის ცოდნის დონის განმსაზრვრელი ტესტის (CERTUS)  
                                                       ნიმუშები  
                          Sample questions for the CERTUS test in English  

 
 

Reading and Use of English 
 

(ტესტის ეს ნაწილი შედგება ხუთი სხვადასხვა ენობრივი დონის (სირთულის) 100 საკითხისაგან.  ეს 
დონეებია: A1-ელემენტარული /საბაზისო. A2-საშუალოზე დაბალი, B1-საშუალო, B2-საშუალოზე 
მაღალი, C1 - მაღალი, ნიმუშად  მოცემულია მხოლოდ ზოგიერთი სირთულის საკითხები.)    
 
Read the sentences and mark the correct answer.  
 

1.  When Mari at last arrived at the concert hall, the concert ……. 
 A. is already finished.   C. had already finished. 
 B. has already finished.  D. already finished. 

     
  2.  The Conference rooms …….. right now, so we have to wait a few minutes. 
 A. are being cleaned   C. are cleaned 
 B. are cleaning   D. were cleaned 

 
3.  They did …… me a job, but I turned it down. 
 A. suggest C. present 
 B. offer  D. ask 
 

   4.  You are still very excited. You need to …… before you start your presentation.    
 A. calm at            C. calm up 
 B. calm for       D. calm down 
           
                    
Read the texts and mark the correct answers. 
 
5.  

  Mary lives in the south of Britain. She is the first year student of the Arts University which is in the same 
town where she lives. Mary wants to become an actress. She wants to have this profession because her 
grandmother was a famous actress and she wants to be like him. The university she studies at is an old 
university. It was built two centuries ago. Mary likes the building as well as the professors there.  

  
 Mary wants to be an actress because  
 
  A. she likes the professors  C. her grandmother was an actress 
  B. she lives near the university  D. she likes the university  
 
6. 
Greece is a great place to visit, and there are plenty of attractions there. The weather is usually pleasant, 
and there is not much rain in summer, although there is some in winter. There isn’t much snow in winter, 
except in the north, which is mountainous and colder than other parts of the country. If you like 
swimming, there are many beautiful beaches. Outside Athens, the capital, there is no pollution – the air 
and the water are very clean.  
 
 



 The northern part of Greece  
 
  A. is colder than its other parts      C. is polluted  
  B. has clean air          D. has no mountains        
 
  7. 

                  Is such a thing as responsible tourism? According to Dr Linda West of the University of South                    
Carolina, responsible tourism is one which generates economic benefits for the host community whilst 
minimizing any environmental and cultural impact. In other words, it engenders respect between local 
people and tourists, and involves both in decision making. Dr West insists however, that responsible 
tourism is not to be confused with worthy or dull tourism. Even if your trip takes you to the Third 
World, you needn’t let the problem of world poverty spoil your meal in a local restaurant. 

              
                 Linda West stresses that even responsible tourism 
 
                    A. may not bring economic benefits to all areas. 
                    B. should be a source of enjoyment for tourists. 
                    C. will have a negative impact on the host culture. 
                    D. will lead to the exploitation of poorer communities. 
 

 
Key (Reading and Use of English):  1. C    2. A    3. B    4. D    5. C    6. A    7. B    
 
             Speaking  
 
(ტესტის ეს ნაწილი შედგება ხუთი სხვადასხვა ენობრივი დონის (A1- C1) 5 შეკითხვისაგან.  ნიმუშად 
მოცემულია ყველა სირთულის შეკითხვა.)  
 
Candidates are asked 5 questions, which they are able to hear as well as see on the computer screen.  
 
Question 1: Personal question;  Speaking time ½ min. 

  Where do you live? Is it a big city or a small town? Do you like the place you live in? 
 
 Question 2:  Personal question / Short talk on a familiar topic;  Speaking time ½ min. 

   Speak about the flat or the house you live in. Is it small or large? How many rooms are there?  

Question 3: Description; Speaking time 1 min. 
Describe the school you went to (or go to). Where was it? Was it a big building or a small one?  
 
Question 4: expressing opinion; Speaking time 1 min. 
Do you think that working from home can be as effective as working in the office? Why or why not? 
 
Question 5: Discussion/Argumentation; Speaking time 2 mins. 
Some people think that Europe is the best place to travel. Do you agree or disagree? Give arguments. 
 
 
                             
         
 



      Writing 
 
Read the essay topic and write 230-250 words. 
 
Some people think that children should follow their parents’ profession. Do you agree or 
disagree? Give your own opinion. Include examples and arguments.  
 
You have 45 minutes for the task. 

 
 

                წერის დავალების შეფასების ზოგადი კრიტერიუმები 
                  
C1  Advanced  
ნაწერი ძალიან კარგია. დავალების მოთხოვნას პასუხობს სრულად. არგუმენტები და 
მაგალითები მკაფიო და ამომწურავია; გამოყენებულია მდიდარი ლექსიკა და 
მრავალფეროვანი გრამატიკული სტრუქტურები.  
 
B2  Post-intermediate 
ნაწერი კარგია. პასუხობს დავალების მოთხოვნას, თუმცა ზოგ შემთხვევაში ინფორმაცია 
სრული არ არის; არგუმენტები კარგია, თუმცა, ამომწურავი არ არის.  ლექსიკა კარგია. 
გრამატიკული სტრუქტურები საშუალო სირთულისა.  
 
B1  Intermediate 
ნაწერი საშუალო დონისაა. დავალების მოთხოვნას პასუხობს ნაწილობრივ. ინფორმაცია 
უმეტესწილად სრული არ არის; argumentebi ზოგადი ხასიათისაა; ლექსიკა და გრამატიკა 
ერთფეროვანია. მართლწერის შეცდომები თვალშისაცემია.  
 
A2  Pre-intermediate 
ნაწერი საშუალოზე დაბალი დონისაა. საკითხი გაკვრით არის განხილული; დებულებები 
მეორდება. ინფორმაცია მწირიდა, ზოგ შემთხვევაში, შეუსაბამოა. ლექსიკა მარტივია, 
გრამატიკული შეცდომები ხშირია. მართლწერის შეცდომებს სისტემური ხასიათი აქვს.  
სიტყვების რაოდენობა აუცილებელზე ნაკლებია. 
 
A1  Elementary 
ნაწერი სუსტია. დაწერილია რამოდენიმე წინადადება. ლექსიკა  მეტად მარტივი, 
ერთფეროვანი და/ან შეუსაბამოა. გამოყენებულია მეტად მარტივი და ერთფეროვანი 
წინადადებები.  აზრის გაგება უმეტერს შემთხვევაში ჭირს.  
 
 
ლაპარაკის და წერის დავალებების შეფასება მოხდება 4 კრიტერიუმიანი შეფასების სქემებით. 
შეფასების სქემები გამოქვეყნდება.                              
 
 
 

  
 


