სამაგისტრო საგამოცდო ბილეთი
საგანი ”სატყეო საქმე და ხის დამუშავების ტექნოლოგია”
ვარიანტი 1

1. დენდროლოგია და მისი განმარტება
ა) მოძღვრება მერქნიან მცენარეებზე
ბ) მოძღვრება ტყის ხელოვნურად გაშენებაზე
გ) მოძღვრება ნიადაგის ეროზიაზე
დ) მოძღვრება ტყის ქიმიურ დაცვაზე
2. რომელ ფაქტორს მიეკუთვნება სინათლე და სითბო
ა) ედაფურ (ნიადაგურ) ფაქტორს
ბ)ზოოლოგიურ ფაქტორს
გ) ოროგრაფიულ (რელიეფურ) ფაქტორს
დ) კლიმატურ ფაქტორს
3. ტყის სიხშირე არის:
ა) ტყეში მცენარეთა ერთმანეთისაგან მოშორებით დგომა
ბ) ტყეში ხეთადგომის სიმჭიდროვე
გ) ქვეტყის და ხემცენარეების ერთადდგომის სიმჭიდროვე
დ) ცოცხალი საფარისა და ქვეტყის ურთიერთქმედება
4. ზღვის დონიდან სიმაღლე მიეკუთვნება:
ა) ედაფურ (ნიადაგურ) ფაქტორს
ბ)ოროგრაფიულ (რელიეფურ) ფაქტორს
გ) ზოოლოგიურ ფაქტორს
დ) კლიმატურ ფაქტორს
5.გვარი ნაძვი შედის:

ა) ფიჭვისებრთა ოჯახში
ბ) კიპარისებრთა ოჯახში
გ) წიფლისებრთა ოჯახში
დ) ჯორისძუისებრთა ოჯახში

6. უთხოვარი შედის:
ა) რცხილის გვარში
ბ) ბიოტას გვარში
გ) უთხმელის გვარში
დ) თხმელის გვარში
7. კორომი ნიშნავს:
ა) ტყის ნაწილს,რომელიც თავისთავად ერთგვაროვანია და განსხვავდება
ტყის სხვა ნაწილებისაგან
ბ) ქვეტყის ერთობლიობას
გ) ქვეტყის და ცოცხალი საფარის ერთობლიობას
დ) ცოცხალი საფარის ერთობლიობას
8. დეფლიაცია ნიშნავს:
ა) წყლის მიერ ეროზიას
ბ) სამხედრო ეროზიას
გ) უძველეს ეროზიას
დ) ქარის მიერ ეროზიას
9. ძირითადი დაცვითი ტყის ზოლების ფუნქციაა
ა) გაბატონებული ქარების უარყოფითი გავლენის აღკვეთა
ბ) არაგაბატონებული ქარების უარყოფითი გავლენის აღკვეთა

გ) სუსტი ქარების უარყოფითი გავლენის აღკვეთა
დ) ნიადაგის დაცვა წყლისმიერი ეროზიებისაგან
10.ეროზია ნიშნავს:
ა) ნიადაგის საფარის აღდგენას
ბ) ნიადაგური საფარის დაშლას
გ) მცენარის ფესვების ლპობას
დ) ნიადაგის განაყოფიერებას

11. ცოცხალი საფარი არის:
ა) ბუჩქოვანი საფარი
ბ) ბალახოვანი საფარი
გ) ხე-მცენარეების ერთობლიობა
დ) მერქნიანი და ბუჩქოვანი მცენარეების ერთობლიობა
12. ნიადაგური საფარის სისქე მცირდება
ა) ზღვის დონიდან სიმაღლის მატებასთან ერთად
ბ) მზის პირდაპირი რადიაციის ზემოქმედებით
გ) ფერდობის დაქანების სიმკვეთრის ზრდის მიხედვით
დ) ფიტოსანიტარული მდგომარეობის შეცვლის შედეგად
13. ტყის კულტურები წარმოადგენს:
ა) მერქნიანი სახეობების ხელოვნურ ნარგაობას
ბ) ხელოვნურად გაშენებულ ბალახოვან საფარს
გ) ნიადაგის ეროზიის შედეგად დარჩენილ მცენარეულობას
დ) ხის კენკროვანი მცენარეების ერთობლიობას
14. romeli anatomiuri elementebisagan Sedgeba xis wliuri Sre:

a) wiwvebisa da foTlebisagan;
b) WurWlebisa da fisis savali milebisagan;
g) adreula da gviana merqnisagan;
d) teqsturisa da qerqisagan;

15. tenis ra saxeebi gvxvdeba merqanSi:

a)
b)
g)
d)

bmuli da Tavisufali;
sorbciuli da desorbciuli;
celuzoluri da mikrofibliuri
wonasworuli da perforaciuli

16. Zeli ewodeba daxerxil masalas, romlis

a) sigane orjer metia sisqeze
b) sigane orjer naklebia sisqeze;
g) sigane da sisqe naklebia 100 mm-ze;
d) sigane da sisqe metia 100 mm-ze;

17. ficari ewodeba daxerxil masalas, romlis

a) sigane da sisqe tolia;
b) sigane orjer metia sisqeze;
g) sigane orjer naklebia sisqeze;
d) sigrZe ar AaRemateba 3m-s.

18. morebis daSliTi daxerxvisas miiReba:

a) mxolod Zeli;
b) mxolod Camoganili ficari;
g) Camoganili da Camouganavi ficari;

d) mxolod Camouganavi ficari;

19. morebis daZelva daSliTi xerxvisas miiReba:

a) mxolod Zeli;
b) Zeli da Camouganavi ficrebi;
g) Zeli, Camoganili da Camouganavi ficrebi;
d) mxolod Camoganili ficrebi;
20. xe-tyis damzadebaze rogor pirobebSi
ganivgadasatani morsaTrevi sabagiro danadgari:

gamoiyeneba

a) vakeze ganlagebul tyekafebze;
b) 20 gradusze naklebi daxrilobis ferdobebze;
g) 20 gradusze meti daxrilobis ferdobebze;
d) Waobian adgilebSi ganlagebul tyekafebze.

yvelaze

metad
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1. წყლისმიერი საწინააღმდეგო დაცვითი ზოლები შენდება
ა) არაგაბატონებული ქარების მართობულად
ბ) გაბატონებული ქარების მიმართულების პარალელურად
გ) ეროზირებული ფერდობის დაქანების მართობულად
დ) აჟურული ტყის ზოლის მართობულად
2. წყლისმიერ ეროზიას იწვევს:
ა) წყლის ზედაპირული ჩამონადენი
ბ) ნიადაგზე ქარის უარყოფითი გავლენა
გ) ხშირი მცენარეული საფარი
დ) ნიადაგის მაღალი ფორიანობა

3. ფორმის მიხედვით კორომი არის (დაასახელეთ):
ა) ორი სახის
ბ) ოთხი სახის
გ) ერთი სახის
დ) ხუთი სახის
4. პრესლერის ბუღით ვიგებთ:

ა) კორომის სიხშირეს
ბ) ხის ხნოვანებას
გ) ხის სიმაღლეს
დ) ხის დიამეტრს
5. შემადგენლობის მიხედვით კორომები იყოფა (დაასახელეთ):
ა) ორ ნაწილად
ბ) ხუთ ნაწილად
გ) სამ ნაწილად
დ) თორმეტ ნაწილად
6. რომელი ჭრის დროს ვითვისებთ ბოლო წლის შემატებას
ა) ჯგუფურ - ამორჩევითი ჭრისას
ბ) პირწმინდა ჭრებისას
გ) ნებით - ამორჩევითი ჭრებისას
დ) უნებურ - ამორჩევითი ჭრებისას
7. საქართველოს აბორიგენი სახეობაა:
ა) მარადმწვანე კიპაროსი
ბ) აღმოსავლეთის ნაძვი
გ) დასავლეთის ტუია
დ) ჭაობის კიპაროსი
8. ადაფიური ნიშნავს:

ა) ნიადაგურ ფაქტორს
ბ) კლიმატურ ფაქტორს
გ) ოროგრაფიულ ფაქტორს

დ) ბალახეულ ფაქტორს
9. კლიმატური ფაქტორები შედის:
ა) ფიტოსანიტარულ ფაქტორთა ჯგუფში
ბ) ეკოლოგიურ ფაქტორთა ჯგუფში
გ) ანთროპოგენურ ფაქტორთა ჯგუფში
დ) ოროგრაფიულ ფაქტორთა ჯგუფში
10. ენდოტიოზი წარმოადგენს
ა) წაბლის კიბოს
ბ) თელის დაავადებას
გ) უთხოვრის დაავადებას
დ) ცოცხალი საფარის დაავადებას
11. ყავთაღი (ფანჯარა) შეიძლება იყოს:
ა) ბუნებრივი და ხელოვნური
ბ) მხოლოდ ხელოვნური
გ) მხოლოდ ბუნებრივი
დ) ასეთი ტერმინი არ არსებობს
12. ანტეროპოგენური (ადამიანური) ფაქტორი ტყეზე ახდენს (დაასაბუთეთ)
ა) მხოლოდ დადებით გავლენას
ბ) მხოლოდ უარყოფით გავლენას
გ) როგორც დადებით ისე უარყოფით გავლენას
დ) არ ახდენს არავითარ გავლენას.
13. ტყის კულტურები წარმოადგენს:
ა) მერქნიანი სახეობების ხელოვნურ ნარგაობას
ბ) ხელოვნურად გაშენებულ ბალახოვან საფარს

გ) ნიადაგის ეროზიის შედეგად დარჩენილ მცენარეულობას
დ) ხის კენკროვანი მცენარეების ერთობლიობას

14. morebis daSliTi daxerxvisas miiReba:

a) mxolod Zeli;
b) mxolod Camoganili ficari;
g) Camoganili da Camouganavi ficari;
d) mxolod Camouganavi ficari;

15. morebis daZelva daSliTi xerxvisas miiReba:
a) mxolod Zeli;
b) Zeli da Camouganavi ficrebi;
g) Zeli, Camoganili da Camouganavi ficrebi;
d) mxolod Camoganili ficrebi;

16. Zeli ewodeba daxerxil masalas, romlis

a) sigane orjer metia sisqeze
b) sigane orjer naklebia sisqeze;
g) sigane da sisqe naklebia 100 mm-ze;
d) sigane da sisqe metia 100 mm-ze;

17. ficari ewodeba daxerxil masalas, romlis

a) sigane da sisqe tolia;
b) sigane orjer metia sisqeze;
g) sigane orjer naklebia sisqeze;
d) sigrZe ar AaRemateba 3m-s.
18. mTian pirobebSi gamoyenebuli xe-tyis damamzadebeli yvelaze ekologiurad
uvnebeli teqnikuri saSualeba.

a) muxluxa traqtori;
b) Tvliani traqtori;
g) sabagiro danadgari;
d) cocxali gamwevi Zala;
19. yvelaze metad razea damokidebuli morsaTrevi TviTmtvirTavi agregatis
dinamikuri mdgomareoba.

a) agregatis wonaze;
b) agregatis gabaritebze;
g) agregatis simZimis centris mdebareobaze;
d) savali gzis mdgomareobaze;

20. yvelaze
morTrevaze.

metad

razea

damokidebuli

traqtoris

wevis

Zalis

a) haeris winaaRmdegobaze;
b) tvirTis wonaze;
g) tvirTis gabaritebze;
d) savali gzis mdgomareobaze;

მაგისტრატურა

2013 წ.

საგამოცდო ტესტები საგანში ”სატყეო საქმე და ხის დამუშავების ტექნოლოგია”

1. დენდროლოგია და მისი განმარტება
ა) მოძღვრება მერქნიან მცენარეებზე
ბ) მოძღვრება ტყის ხელოვნურად გაშენებაზე

sidide

გ) მოძღვრება ნიადაგის ეროზიაზე
დ) მოძღვრება ტყის ქიმიურ დაცვაზე
2. რომელ ფაქტორს მიეკუთვნება სინათლე და სითბო
ა) ედაფურ (ნიადაგურ) ფაქტორს
ბ)ზოოლოგიურ ფაქტორს
გ) ოროგრაფიულ (რელიეფურ) ფაქტორს
დ) კლიმატურ ფაქტორს
3. ტყის სიხშირე არის:
ა) ტყეში მცენარეთა ერთმანეთისაგან მოშორებით დგომა
ბ) ტყეში ხეთადგომის სიმჭიდროვე
გ) ქვეტყის და ხემცენარეების ერთადდგომის სიმჭიდროვე
დ) ცოცხალი საფარისა და ქვეტყის ურთიერთქმედება
4. ზღვის დონიდან სიმაღლე მიეკუთვნება:
ა) ედაფურ (ნიადაგურ) ფაქტორს
ბ)ოროგრაფიულ (რელიეფურ) ფაქტორს
გ) ზოოლოგიურ ფაქტორს
დ) კლიმატურ ფაქტორს
5.გვარი ნაძვი შედის:
ა) ფიჭვისებრთა ოჯახში
ბ) კიპარისებრთა ოჯახში
გ) წიფლისებრთა ოჯახში
დ) ჯორისძუისებრთა ოჯახში

6. უთხოვარი შედის:
ა) რცხილის გვარში

ბ) ბიოტას გვარში
გ) უთხმელის გვარში
დ) თხმელის გვარში
7. კორომი ნიშნავს:
ა) ტყის ნაწილს,რომელიც თავისთავად ერთგვაროვანია და განსხვავდება
ტყის სხვა ნაწილებისაგან
ბ) ქვეტყის ერთობლიობას
გ) ქვეტყის და ცოცხალი საფარის ერთობლიობას
დ) ცოცხალი საფარის ერთობლიობას
8. დეფლიაცია ნიშნავს:
ა) წყლის მიერ ეროზიას
ბ) სამხედრო ეროზიას
გ) უძველეს ეროზიას
დ) ქარის მიერ ეროზიას
9. ძირითადი დაცვითი ტყის ზოლების ფუნქციაა
ა) გაბატონებული ქარების უარყოფითი გავლენის აღკვეთა
ბ) არაგაბატონებული ქარების უარყოფითი გავლენის აღკვეთა
გ) სუსტი ქარების უარყოფითი გავლენის აღკვეთა
დ) ნიადაგის დაცვა წყლისმიერი ეროზიებისაგან
10.ეროზია ნიშნავს:
ა) ნიადაგის საფარის აღდგენას
ბ) ნიადაგური საფარის დაშლას
გ) მცენარის ფესვების ლპობას
დ) ნიადაგის განაყოფიერებას

11. ცოცხალი საფარი არის:
ა) ბუჩქოვანი საფარი
ბ) ბალახოვანი საფარი
გ) ხე-მცენარეების ერთობლიობა
დ) მერქნიანი და ბუჩქოვანი მცენარეების ერთობლიობა
12. ნიადაგური საფარის სისქე მცირდება
ა) ზღვის დონიდან სიმაღლის მატებასთან ერთად
ბ) მზის პირდაპირი რადიაციის ზემოქმედებით
გ) ფერდობის დაქანების სიმკვეთრის ზრდის მიხედვით
დ) ფიტოსანიტარული მდგომარეობის შეცვლის შედეგად
13. ტყის კულტურები წარმოადგენს:
ა) მერქნიანი სახეობების ხელოვნურ ნარგაობას
ბ) ხელოვნურად გაშენებულ ბალახოვან საფარს
გ) ნიადაგის ეროზიის შედეგად დარჩენილ მცენარეულობას
დ) ხის კენკროვანი მცენარეების ერთობლიობას
14. წყლისმიერი საწინააღმდეგო დაცვითი ზოლები შენდება
ა) არაგაბატონებული ქარების მართობულად
ბ) გაბატონებული ქარების მიმართულების პარალელურად
გ) ეროზირებული ფერდობის დაქანების მართობულად
დ) აჟურული ტყის ზოლის მართობულად
15. წყლისმიერ ეროზიას იწვევს:
ა) წყლის ზედაპირული ჩამონადენი
ბ) ნიადაგზე ქარის უარყოფითი გავლენა

გ) ხშირი მცენარეული საფარი
დ) ნიადაგის მაღალი ფორიანობა

16. ფორმის მიხედვით კორომი არის (დაასახელეთ):
ა) ორი სახის
ბ) ოთხი სახის
გ) ერთი სახის
დ) ხუთი სახის
17. პრესლერის ბუღით ვიგებთ:
ა) კორომის სიხშირეს
ბ) ხის ხნოვანებას
გ) ხის სიმაღლეს
დ) ხის დიამეტრს
18. შემადგენლობის მიხედვით კორომები იყოფა (დაასახელეთ):
ა) ორ ნაწილად
ბ) ხუთ ნაწილად
გ) სამ ნაწილად
დ) თორმეტ ნაწილად
19. რომელი ჭრის დროს ვითვისებთ ბოლო წლის შემატებას
ა) ჯგუფურ - ამორჩევითი ჭრისას
ბ) პირწმინდა ჭრებისას
გ) ნებით - ამორჩევითი ჭრებისას
დ) უნებურ - ამორჩევითი ჭრებისას

20. საქართველოს აბორიგენი სახეობაა:
ა) მარადმწვანე კიპაროსი
ბ) აღმოსავლეთის ნაძვი
გ) დასავლეთის ტუია
დ) ჭაობის კიპაროსი
21. ადაფიური ნიშნავს:

ა) ნიადაგურ ფაქტორს
ბ) კლიმატურ ფაქტორს
გ) ოროგრაფიულ ფაქტორს
დ) ბალახეულ ფაქტორს
22. კლიმატური ფაქტორები შედის:
ა) ფიტოსანიტარულ ფაქტორთა ჯგუფში
ბ) ეკოლოგიურ ფაქტორთა ჯგუფში
გ) ანთროპოგენურ ფაქტორთა ჯგუფში
დ) ოროგრაფიულ ფაქტორთა ჯგუფში
23. ენდოტიოზი წარმოადგენს
ა) წაბლის კიბოს
ბ) თელის დაავადებას
გ) უთხოვრის დაავადებას
დ) ცოცხალი საფარის დაავადებას
24. ყავთაღი (ფანჯარა) შეიძლება იყოს:
ა) ბუნებრივი და ხელოვნური
ბ) მხოლოდ ხელოვნური

გ) მხოლოდ ბუნებრივი
დ) ასეთი ტერმინი არ არსებობს
25. ანტეროპოგენური (ადამიანური) ფაქტორი ტყეზე ახდენს (დაასაბუთეთ)
ა) მხოლოდ დადებით გავლენას
ბ) მხოლოდ უარყოფით გავლენას
გ) როგორც დადებით ისე უარყოფით გავლენას
დ) არ ახდენს არავითარ გავლენას.

26. romeli anatomiuri elementebisagan Sedgeba xis wliuri Sre:
a) wiwvebisa da foTlebisagan;
b) WurWlebisa da fisis savali milebisagan;
g) adreula da gviana merqnisagan;
d) teqsturisa da qerqisagan;

27. tenis ra saxeebi gvxvdeba merqanSi:

a)
b)
g)
d)

bmuli da Tavisufali;
sorbciuli da desorbciuli;
celuzoluri da mikrofibliuri
wonasworuli da perforaciuli

28. Zeli ewodeba daxerxil masalas, romlis

c) sigane orjer metia sisqeze
d) sigane orjer naklebia sisqeze;
g) sigane da sisqe naklebia 100 mm-ze;
d) sigane da sisqe metia 100 mm-ze;

29. ficari ewodeba daxerxil masalas, romlis

c) sigane da sisqe tolia;
d) sigane orjer metia sisqeze;
g) sigane orjer naklebia sisqeze;
d) sigrZe ar AaRemateba 3m-s.

30. saSrob kameraSi romeli detalebi miekuTvneba gamxurebels:

a) eJeqciuri danadgarebi;
b) ventiliatorebi
g) kaloriferebi
d) Semwov-gamwovi arxebi

31. saSrob kameraSi romeli detalebi miekuTvneba sacirkulacios:

a) damtenianebeli milebi;
b) ventilatorebi;
g) kaloriferebi
d) gverdiTi ekranebi.

32. ras ewodeba kameruli Srobis meTodi

a) Srobis agentis mdgomareobis ganrigs TakaraSi Sesvlisas;
b) fsiqometris mSrali da sveli Termometrebis maCveneblebis aTvlas;
g) kameraSi 100-ze maRali temperaturis miRwevas;
d) Siga Zabvebis sididis gazomvas;
33. ramden safexuriania perioduli qmedebis Tanamedrove reJimebi:

a) 1 safexuriani;

b) 2 safexuriani;
g) 3 safexuriani;
d) 4 safexuriani;

34. Wris siCqare aris

a) mWreli iaraRis moZraobis siCqare miwodebis traeqtoriaze;
b) drois erTeulSi saWrisis mWreli piris an dasamuSavebeli
obieqtis Sesabamisi wertilis gadaadgileba Wris traeqtoriaze.
g) dasamuSavebeli obieqtis gadaadgilebis siCqare;
d) saWrisis nebismieri wertilis moZraobis siCqare;

35. diskuri xerxiT xerxvis saxeebia:

a) ganivi da grZiv-ganivi;
b) grZivi da grZiv-ganivi;
g) grZivi, ganivi da Sereuli;
d) Sereuli;

36. grZivi gaxerxvisaTvis mrgvali xerxebis kbilebs aqvT Semdegi sami profili

a) swori, texili da amozneqili ukana waxnagi;
b) swori da amozneqili ukana waxnagi;
g) mxolod amozneqili ukana waxnagi;
d) swori da texili ukana waxnagi;

37. lenturi xerxebi daniSnulia:

a) mrudwiruli, sworxazovani da wiboze daxerxvisaTvis;

b) mxolod filebis mrudwiruli daxerxvisaTvis;
g) masalebis sworxazovani daxerxvisaTvis;
d) mxolod sworxazovani daxerxvisaTvis;

38. xis damuSavebaSi gamoyenebuli frezebi iyofa or jgufad:

a) Camosacmeli da kidura;
b) sqeli da Txeli;
g) mTliani da awyobili;
d) grZivi da ganivi danawevrebis

39. lentaxerxiani Carxebi daniSnulia:

a) mxolod
merqnis
burbuSelis
filebis
mrudwiruli
danawevrebisaTvis;
b) wiboze daxerxvisaTvis;
g) morebis, brtyeli masalebis mrudwiruli,sworxazovani da wiboze
dasaxerxad;
d) mxolod didi diametris morebis dasaxerxad;

40. sarandi Carxebis muSa organoa:

a) mrgvali da lenturi xerxebi;
b) daniTi Tavi;
g) xerxebi;
d) lenturi xerxi;

41. reismusis Carxi daniSnulia:

a) namzadebis grZivi danawevrebisaTvis;
b) gamzadebis ganivi danawevrebisaTvis;
g) namzadebis grZivi da ganivi danawevrebisaTvis;
d) namzadebis sisqeze dakalibrebisaTvis;

42. muSa Spindelebis raodenobis mixedviT safrezi Carxebia:

a) mxolod erT Spindeliani
b) erTSpindeliani da orSpindeliani
g) mxolod mravalSpindeliani
d) mxolod orSpindeliani

43. morebis daSliTi daxerxvisas miiReba:

c) mxolod Zeli;
d) mxolod Camoganili ficari;
g) Camoganili da Camouganavi ficari;
d) mxolod Camouganavi ficari;

44. morebis daZelva daSliTi xerxvisas miiReba:

c) mxolod Zeli;
d) Zeli da Camouganavi ficrebi;
g) Zeli, Camoganili da Camouganavi ficrebi;
d) mxolod Camoganili ficrebi;

45. merqnis nakeTobebs ar miekuTvneba

a) kar-fanjrebi;

b) tara;
g) aveji;
d) sazeinklo magida;

46. detalebis damuSavebis sizusteze ar moqmedebs:

a) mWreli iaraRis sizuste;
b) Carxis sizuste;
g) samarjvis sizuste;
d) merqnis qimiuri Semadgenloba;

47. aveji ar SeiZleba iyos:

a) korpusuli;
b) karkasuli;
g) naxevarfabrikatuli;
d) rbili;

48. Sponidan namzadebis misaRebad gamoiyeneben:

a) mrgvalxerxa Carxebs;
b) giliotinas;
g) ormxriv bolomswors;
d) safrez Carxebs;

49. erTi masalidan misi qimiuri an meqanikuri damuSavebis saamwyobo operaciis
gareSe miRebul nakeTobas ewodeba:

a) detali;
b) kvanZi;

g) kompleqti;
d) kompleqsi;

50. burbuSelis filebis dakalibreba ar SeiZleba:

a) dawnexviT;
b) xerxviT;
g) cilindruli da torsuli freziT;
d) cilindruli da torsuli xexviT;

51. Sewebil Sereuli merqnisagan masalebs miekuTvneba:

a) merqnis burbuSelis fila;
b) fanera;
g) merqnis boWkos fila;
d) sadurglo fila;

52. kotris axdis procesSi warmoqmnili kuTxis parametrebidan romeli
warmoiqmneba Sponsaxdeli danis wina waxnagiT da Wris zedapirze gavlebuli
mxebiT:

a) alesvis kuTxe;
b) ukana kuTxe;
g) Wris kuTxe;
d) damatebiTi kuTxe;

53. faneris warmoebaSi Sponis paketebis awyobisas simetriis wesis dacva
gulisxmobs, rom faneris paketSi centraluri sibrtyesTan simetriulad
ganlagebul Sponis furclebs unda hqondeT:

a) sxvadasxva tenianoba;
b) boWkoebis erTnairi mimarTuleba;
g) sxvadasxva sisqe;
d) erTnairi temperature;

54. dawvrilmanebuli merqnisagan Sewebil masalebs warmoadgenen:

a) sadurglo fila
b) merqnis burbuSelis fila;
g) fanera;
d) merqnis Sreuli plastikebi;

55. eqstruziuli meTodiT filebis damzadebis teqnologiuri procesi sibrtyivi
meTodiT damzadebisagan gansxvavdeba
Semdegi teqnologiuri operaciebis
gamoricxviT:

a) merqnis nawilakebis Sroba;
b) paketis formireba da winaswari dawnexa;
g) nafotis damzadeba;
d) merqnis nawilakebis SemakavSirebelTan Sereva.

56. mTian pirobebSi gamoyenebuli xe-tyis damamzadebeli yvelaze ekologiurad
uvnebeli teqnikuri saSualeba.

c) muxluxa traqtori;
d) Tvliani traqtori;
g) sabagiro danadgari;
d) cocxali gamwevi Zala;

57. xe-tyis damzadebaze rogor pirobebSi
ganivgadasatani morsaTrevi sabagiro danadgari:

gamoiyeneba

yvelaze

metad

a) vakeze ganlagebul tyekafebze;
b) 20 gradusze naklebi daxrilobis ferdobebze;
g) 20 gradusze meti daxrilobis ferdobebze;
d) Waobian adgilebSi ganlagebul tyekafebze.

58. yvelaze metad razea damokidebuli morsaTrevi TviTmtvirTavi agregatis
dinamikuri mdgomareoba.

c) agregatis wonaze;
d) agregatis gabaritebze;
g) agregatis simZimis centris mdebareobaze;
d) savali gzis mdgomareobaze;

59. yvelaze
morTrevaze.

metad

razea

damokidebuli

traqtoris

wevis

Zalis

sidide

c) haeris winaaRmdegobaze;
d) tvirTis wonaze;
g) tvirTis gabaritebze;
d) savali gzis mdgomareobaze;

60. Soltebis
uvnebeli

morTrevis

romelia

xerxia

ekologiurad

yvelaze

misaRebi-

a) roca Soltebi mokle misabmeliT mibmulia sawevaraze da mieTreva
miwaze;
b) roca Soltebis nawili devs sawevaraze da nawili mieTreva
miwaze;
g) roca Soltebi mTlianad devs sawevaraze;
d) roca Soltebi kantebiT dakidebulia sawevaraze da wveroebiT
mieTreva miwaze

