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სასპეციალიზაციო საგანი: სამშენებლო კონსტრუქციები 
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saxeli da gvari:   
 

 

 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                     



 

                             testi #1 

 

      foladisa da armaturis erTobliv muSaobas rkinabetonis 

konstruqciebSi ganapirobebs: 

a) gamyarebisas betonsa da foladis armaturas Soris warmoqmnili 

mniSvnelovani SeWidulobis Zalebi; betoni icavs armaturas koroziisagan; 

betonsa da armaturas TiTqmis Tanabari temperaturuli xazovani 

gafarToebis koeficienti aqvs; 

b) gamyarebisas betoni magrad Semoekvreba armaturas da icavs mas 

koroziisagan; gare datvirTvebis moqmedeba foladis armaturasa da 

betonSi gansxvavebul deformaciebs iwvevs. 

g) betoni armaturas icavs daJangvisagan, maT gaaCniaT TiTqmis Tanabari 

temperaturuli gafarToebis koeficienti (betons – 0,70‧10-5…... 1,4‧10-5; 

folads – 0,12‧10-5);  
d) gamyarebisas betoni magrad Semoekvreba armaturas da icavs mas 

koroziisagan. 
 

 

testi №2 

defeqtoskopi aris 

 a) mowyobiloba gasazomad 

b) mowyobiloba defeqtebis aRmosaCenad 

 g) moZraobis aRmweri mowyobiloba 

 d) diagnostikis meTodi. 

 

 

 

testi #3 

 
 

  winaswardaZabuli rkinabetonis arsi mdgomareobs: 

a) winaswardaZabuli rkinabetonis konstruqcia, romelSic ZiriTadi 

datvirTvebis modebamde ama Tu im xerxiT betonSi Seqmnilia 

winaswari kumSva, romelic zrdis konstruqciis zidvis unars. 



b) betonis kveTSi naadrevi bzarebis Tavidan acilebis mizniT, 

xelovnurad, armaturis gaWimviT Seqmnilia winaswari mkumSavi Zabvebi, 

yovelive amiT izrdeba kveTis bzarmedegoba, mcirdeba CaRunvebi da 

konstruqciis sakuTari masa; 

g) winaswar daZabul elementze gare datvirTvis modebamde xdeba betonis 

mokumSva. ikumSeba elementis mTeli kveTi an mxolod garkveuli 

nawili. yovelive es xdeba imitom, rom Semcirdes mxolod 

konstruqciis masa.  

d) datvirTvebis modebamde rkinabetonis kveTSi ama Tu im xerxiT xdeba  

betonis mokumSva, rac zrdis konstruqciis muSaobis unars 

bzarmedegobaze.  

 

 

testi #4 

 

 

  რომელი ფორმულით განისაზღვრება სვეტის მოქნილობა: 
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testi #5 

 

 
რომელი ფორმულით ხდება ლითონის კოჭების გაანგარიშება  ნორმალური ძაბვების   

      მიხედვით?  

 



ა) ssR
S

tJ
Q γ≤ ; ბ) N≤Rbt γb d ∑tn; 

გ) cyminn RWМ γ≤  ?  დ) N≤RyАnγсϕ. 

 
 

 

testi #6 

 
                          

24. miuTiTeT algoriTmis tipi 

intA=2: intB=3 

It intA>intB Then 

intX=intA*2  

Else 

intX=intB*2 

End if 

Text 1.Text=str(intX) 

1) ganSladi;  

2) wrfivi; 

3) damxmare; 

      4) cikluri. 

 
 
 
                               

testi #7 

 

 ra gamoTvlebi xorcieldeba qvemoT moyvanili programis fragmentiT? 

s = 0 

For x = 2 To 15 Step h 

y = (x ^ 2 + Log(x))* Sin(x) 

If y < 0 And y > = -5 Then s = s + y 

Next x 

 

a) y = (x
2
 + In x)* Sin x funqciis mniSvnelobebi  



b) [2;5] monakveTze h=0.5 bijiT gamoTvlili y = (x
2
 + In x)* Sin x funqciis 

uaryofiTi mniSvnelobebi 

g) [2;5] monakveTze h=0.5 bijiT gamoTvlili y = (x2 + In x)* Sin x funqciis 

uaryofiTi mniSvnelobebis jami 

d) [2;5] monakveTze h=0.5 bijiT gamoTvlili y = (x
2
 + In x)* Sin x funqciis im 

uaryofiTi mniSvnelobebis jami, romlebic moTavsebulia [-5;0) SualedSi.  

 

 

 

 

testi #8 

 

          
  ra aris konstruqciis cecxlmedegoba? 

a) konstruqciis SesaZlebloba xanZris pirobebSi SeinarCunos zidvis 

unari,  agreTve winaaRmdegoba gauwios gamWoli  xvrelebis (Riobebis) 

warmoqmnas da masalis kritikul temperaturamde gacxelebas; 

b) drois is monakveTi, romlis ganmavlobaSi konstruqcia ar kargavs   

  Tavis saeqspluatacio Tvisebebs; 

g) drois monakveTi cecxlis moqmedebis dawyebidan, vidre ar dadgeba   

  konstruqciisaTvis erT-erTi zRvruli mdgomareoba; 

d) konstruqciis unari winaaRmdegoba gauwios cecxlis gavrcelebas,   

  damokidebulia masalis wvadobis xarisxze. 

 

 

testi #9 

 

მთლიანკედლიანი ლითონის სვეტები გაანგარიშება ხდება, როგორც: 

  

ა) გაჭიმული ან შეკუმშული ელემენტების; 

ბ)  შეკუმშული ელემენტების მდგრადობის უზრუნველყოფის გათვალისწინებით; 

გ) ღუნვადი ელემენტების მდგრადობის უზრუნველყოფის გათვალისწინებით; 

დ) ნორმალურ ძაბვებზე, მღუნავ მომენტებზე?  

 

 

 



                             testi #10  

 

 
 armaturis nakeTobebis qsovisas Rerovani armaturis pirgadadeba 

dasaSvebia: 

a) 10 ÷ 20d 

b) 20 ÷ 25d 

g) 45 ÷ 55d 

d) 30 ÷ 40d 

 

                               

 

                testi #11 

 

 

    konstruqciis gaangariSeba zRvrul mdgomareobaTa meTodis mixedviT  

  I jgufis mixedviT niSnavs: 

a) konstruqciebisa da misi elementebis gaangariSebas sixisteze da   

   mdgradobaze; 

b) konstruqciebisa da misi elementebis gaangariSebas zidvis unaris   

   mixedviT; 

g) konstruqciebisa da misi elementebis gaangariSebas daRlilobasa da   

   mdgradobaze; 

d) konstruqciebisa da misi elementebis gaangariSebas sixistesa da   

   gamZleobaze. 

 

 

 

 

 

 

testi #12 

 

            მთლიანკვეთიანი  ღეროს  მოქნილობა  გამოითვლება  ფორმულით: 

 ა)  
r

M
=λ    გ)  

0l

ϕ
λ =   



 ბ)   
R

A
=λ  დ)  

r

l0=λ  

 

testi #13 

 
kramitis burulebis mowyoba dasaSvebia saxuravebze qanobiT: 

a) 60 ...… 80 % 

b) 40 ...… 55 % 

g) 25 ...… 35 % 

d) 10 ...… 20 % 

 

 

testi #14 

 

ra tipis ximinjebs ukeTdeba gafarToebuli qusli? 

a) Cayursuli tipis ximinjebs; 

b) nateni tipis ximinjebs; 

g) ximinjebis eleqtroosmosiT Casobisas; 

d) Casaxraxni tipis ximinjebs; 

                            
      

testi #15 

 

katastrofa aris: 

  a) avaria 

  b) rRveva 

  g) konstruqciis elementebis mwyobridan gamosvla 

  d) dangreva, movlena tragikuli SedegebiT 

 

testi #16 

 

                

romel gruntSi gamoiyeneba cementaciis meTodi fuZis gasaZliereblad? 

a) Tixnarebi; 



b) Tixebi; 

g) kenWarebi; 

d) torfiani gruntebi. 

 

testi #17 

 

simtkiceze gaangariSebas safuZvlad udevs Semdegi wina pirobebi: 

a) kveTis daZabuli mdgomareoba Seesabameba rRvevis stadias, 

daZabulobis saangariSo sqema gamartivebulia – SekumSuli zonis 

betonis mkumSavi Zabvebis epiura marTkuTxaa, xolo Zabvebis sidide 

tolia betonis saangariSo Rb  wonaRobisa RerZul kumSvaze. kveTi 

wonasworobaSia (∑x=0; ∑y=0; ∑z=0). 

b) kveTi wonasworobaSia (∑x=0; ∑y=0) saangariSo sqema 

gamartivebulia. 

g) rRvevis stadiaze kveTi wonasworobaSia ∑x=0 da  ∑yM=0, gaWimuli 

da SekumSuli zonis S da S grZivi muSa armaturis Zabvebis sidide 

tolia Rs da Rsc.  

 

 

testi #18 

 

Runvadi elementebis gangariSeba zRvrul mdgomareobaTa meTodiT niSnavs: 

a) ganivi kveTis Semowmebas mdgradobaze da sixisteze; 

b) ganivi kveTis Semowmebas simtkiceze da sixisteze; 

g) ganivi kveTis Semowmebas zidvis unarze, eqspluataciisaTvis  

  vargisobasa da sixisteze; 

d) ganivi kveTis Semowmebas mxolod dayvanil Zabvebze. 

                                 

 

 
 

testi #19 

 
 



    ხის  მერქნის  ფიზიკური  თვისებებიდან  სამშენებლო  საქმეში  ყველაზე  უფრო  

მნიშვნელოვანია: 

 

ა) ტენიანობა, სიმტკიცე  და  წონა; 

ბ) თბოგამტარობა, მდგრადობა  და  ტემპერატურული  გაფართოება;  

 გ) ტენიანობა, თბოგამტარობა და  ტემპერატურული  გაფართოება;  

დ) ტემპერატურული  გაფართოება  და  მერქნის  დეფორმაცია 

 

 

 

 

testi #20 

 
 

        სამშენებლო წესებით და ნორმებით ლითონის კოჭებისათვის  ჩაღუნვის ზღვრული  

რომელი მნიშვნელობაა  დადგენილი: 

 

ა) fпр = h÷ 2,5 h; ბ) fпр = (1/150÷1/400) l; 

 

გ) fпр = l÷ 2,5 l; დ) fпр = (1/250÷1/600) l ? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



samagistro testebi  
 
 

II varianti  
 
 
 
 
 

saxeli da gvari: 
 

 
 
 
 

testi #1 
 

პირველი  ჯგუფის  ზღვრული  მდგომარეობა  რომ  არ  დაგვიდგეს ხის 

კონსტრუქციებს  უნდა  შესრულდეს  შემდეგი  ორი  პირობა: 

 

 ა) ≤σ Rსანგ. ; ≤τ Rახლ.;  

 ბ)    ≤σ f  ;                                 ≤τ L  ;  

 გ) 
l

f
≤ 






l

f
ზღვრ.;                        ≤τ f ; 

 დ) ≤σ Pსანგ.;                                ≤τ gნ . 

 
 

testi #2 
 

1. ხის კონსტრუქციების  მეორე  ჯგუფის  ზღვრული  მდგომარეობის  დროს  გაანგარიშება  

ხდება: 

             ა) სიმტკიცესა  და  მდგრადობაზე;                      გ) დეფორმაციაზე;                                              

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                     



             ბ) თელვაზე  და  ახლეჩაზე;                                   დ) გაჭიმვაზე  და  კუმშვაზე; 

 

 
 
 

testi #3 
 

foladis armaturა ეწოდება: 

a) foladis Reroebis erTobliobas, romelic gamoiyeneba mxolod betonis 

SekumSuli zonis gasaZliereblad da winaswari Zabvebis Sesaqmnelad 

armatura ewodeba; 

b) foladis Reroebs an foladis elementebisagan Seqmnil mTel konstruqcia-

karkass, romelic lagdeba betonSi misi statikuri muSaobis Sesabamisad, 

ZiriTadad SekumSul zonaSi, armatura ewodeba. 

g) foladis garkveuli Reroebisa an elementebisagan Seqmnil mTel 

konstruqcias-karkass, romelic lagdeba betonis kveTSi da gare 

datvirTvebis moqmedebisas eweva SeTanxmebul statikur muSaobas da 

gamoiyeneba betonis gaWimuli zonis gasaZliereblad, magram lagdeba 

betonis SekumSul zonaSic, armatura ewodeba. 

დ) foladis elementebisagan Seqmnil mTel konstruqcia-karkass, romelic 

lagdeba ყალიბში misi statikuri muSaobis Sesabamisad, ZiriTadad SekumSul 

zonaSi, armatura ewodeba. 

 
 

testi #4 
 

   ხის  ელემენტებზე  დატვირთვის  მოქმედების  მიმართულების  მიხედვით,  

არჩევენ  თელვის  შემდეგ  სახეებს: 
 

ა) თელვას  ბოჭკოების  გასწვრივ, ბოჭკოების  მიმართ  განივად  და          

   ბოჭკოების  მიმართულებისადმი  რაღაც  α  კუთხით; 

 ბ) თელვას  კუთხის  გარეშე;  

 გ) თელვას  ბოჭკოების  მიმართ  გრძივად; 

 დ) თელვას  ბოჭკოების  გაჭყლეტის  გარეშე. 
 
 



testi #5 

 

 ჭდობით  შეერთება  მუშაობს: 

ა) ძირითადად  კუმშვაზე  და  ძალვას  ერთი  ელემენტიდან  მეორეზე  

გადასცემს  უშუალოდ  დაყრდნობით  სპეციალური  მაკავშირებლის  გარეშე;             

ბ) კუმშვაზე  და  თელვაზე  და  შესაერთებელი  ელემენტების      

    ურთიერთძვრას   ეწინააღმდეგება; 

გ ) თელვაზე  და  ახლეჩაზე; 

დ) ღუნვაზე  მუშაობს  და  შესაერთებელი  ელემენტების  ურთიერთძვრას   

   ეწინააღმდეგება. 
 

 

   

testi #6 
 

 ramdeni sakuTrivi ricxvi aqvs n-uri rigis simetriul kvadratul 

matricas? 

a) n4;   b) n;   g) n2;   d) 2n5+1.    

 

 
testi #7 

 
 konstruqciis elementebis gaangariSebisas, iTvaliswineben ra armaturis  
simtkiciTi maxasiaTeblebis arasruli gamoyenebis SesaZleblobas, ris 
meSveobiT amcireben an zogierT SemTxvevaSi adideben armaturis saangariSo 
winaRobas: 
 
a) masalis araerTgvarovnobis koeficientze gamravlebiT; 

b) masalis pirobiTi denadobis zRvris sididiT dadgenili Sesworebis   

   mixedviT; 

g) konstruqciis ganivi kveTis farTobSi Zabvebis araTanabari   

   ganawilebis gaTvaliswinebiT; 

    d) konstruqciis elementebis muSaobis pirobebis Sesabamisi koefici-    

   entze  gamravlebiT. 

 

testi #8 
 

 moiyvaneT formula rogor arian damokidebulni matricis sakuTrivi 

ricxvi da sakuTrivi veqtori?  



a) 
2

x xA = λ
r r

   b) 
2 2

x xA = λ
r r

    g) 
2

x xA = − λ
r r

    d) x xA = λ
r r

 

 
 

testi #9 
 

 
rigelidan svetze mosuli mudmivi datvirTva Sedgeba: 

ა)  mxolod saxuravisa da rigelis wonisagan; 

ბ)  rigelis wonisagan da Tovlis safaris wonisagan, rogorc droebiTi    

      datvirTva; 

g) saxuravisa da rigelis wonisagan da ganisazRvreba konstruqciuli   

   sqemis mixedviT da droebiTi Tovlis datvirTvisagan, romliს woნაც  

   iangariSeba mSeneblobis adgilisa da saxuravis profilიs mixedviT. 

დ) rigelis wonisagan da Tovlis safaris wonisagan, rogorc droebiTi  

      datvirTva; 

 
 

testi #10 

 
G    aucilebeblia  Tu ara, garecentralur kumSvaze momuSave rkinabetonis 

elementebis gaangariSebisas, SemTxveviTi sawyisi eqscentrisitetis 

gaTvaliswineba da Tu aucilebelia ra SemTxvevaSi? 

ა)  ar aris aucilebebli; 

ბ) aucilebeblia yvela SemTxvevaSi; 

გ) aucilebelia, Tu namdvili eqscentrisiteti SemTxveviTs ar aRemate- 

   ba; 

d) aucilebelia Tu namdvili eqscentrisiteti SemTxveviTze orjer   

   naklebia. 

 
testi #11 

 
     katastrofa aris 
 a) avaria 



 b) rRveva 

 g) konstruqciis elementebis mwyobridan gamosvla 

 d) dangreva, movlena tragikuli SedegebiT                   

 
 

testi #12 
 

ultrabgeriTi kontroli dafuZnebulia 

  a) sinaTlis sxivis gavrcelebaze 

 b) eleqtro da magnituri talRebis gavrcelebaze 

·g) meqanikuri talRebis gavrcelebaze 

 d) γ -gamosxivebaze. 

 

testi #13 
 

miwis samuSaoTa warmoebisas risTvis gamoiyeneba silikatizaciis 

meTodi? 

a) gruntis wylis donis dasawevad; 

b) gruntis Termuli gamagrebisaTvis TixnarebSi; 

g) qviSiani da liosisebr gruntebis gamagrebisaTvis; 

d) napralovani kldovani gruntebis gamagrebisaTvis. 

 

testi #14 
 

ლითონის კონსტრუქციების  ზღვრულ მდგომარეობათა მეთოდით გაანგარიშების დროს 

მეორე ჯგუფის ზღვრულ მდგომარეობაში მოიაზრება: 

 

ა) კონსტრუქციის ნორმალური ექსპლუატაციის გაძნელება (ამ შემთხვევაში, იგი რაიმე   

    შეზღუდვის ან რიგგარეშე შეკეთების გარეშე ვერ აკმაყოფილებს სათანადო ნორმებით   

     დადგენილ ტექნოლოგიურ ან საყოფაცხოვრებო მოთხოვნებს) ასე მაგალითად:  

    გადაადგილებები, ჯდენა, რხევები, რომლებიც აძნელებემ კონსტრუქციის 

ექსპლუატაციას. 

ბ) ნებისმიერი ხასიათის რღვევა (პლასტიკური, მყიფე, ბლანტი, დაღლილობითი),  



     მდგრადობის ფორმის საერთო და მდებარეობის მდგრადობის დაკარგვა;  

გ)  გეომეტრიულად ცვლად სისტემაში გადასვლა ან კონფიგურაციის ხარისხობრივი 

შეცვლა;  

დ) მდგომარეობა, როდესაც მასალის დენადობის, შეერთებებში ძვრების, ცოცვადობის,   

     დაუშვებელი ნარჩენი ან სრული გადაადგილებების ან ბზარების ზომაზე მეტად 

გახსნის  

     შედეგად აუცილებელი ხდება კონსტრუქციის ექსპლუატაციის შეწყვეტა. 

 

 
 

testi #15 

 
kramitis burulebis mowyoba dasaSvebia saxuravebze qanobiT: 

a) 60 ...… 80 %; 

b) 40 ...… 55 %; 

g) 25 ...… 35 %; 

d) 10 ...… 20 %. 

 
testi #16 

 
romel gruntSi gamoiyeneba cementaciis meTodi fuZis gasaZliereblad? 

c) Tixnarebi; 

d) Tixebi; 

g) kenWarebi; 

d) torfiani gruntebi. 

 
 

 

testi #17 
 

romel zRvrebSi icvleba Tixebis filtraciis koeficienti? 
a) 20÷50 sm/wm; 
b) 20÷20 sm/wm; 



g) 1÷20 sm/wm; 

d) 10-2 ÷10-6 sm/wm. 

 

 

testi #18 

 
11. ganivi CarCo statikurad urkvevi sistemaa, romlis gaangariSeba 

gulisxmobs CarCos elementebSi: 

a)  M, Q,N Zalvebis gansaზRvras datvirTvebis ZiriTadi da gansakuTrebuli 

Sexamebisas; 

b) Zalvebis gansazRvrisas datvirTvebis mxolod ZiriTadi Sexamebisas; 

გ) Zalvebis gansazRvras datvirTvebis gansakuTrebuli Sexamebisas. 

დ) ძაბვების განსაზღვრას დატვირთვების განსაკუთრებული შეხამებისას მხოლოდ. 

 

 
testi #19 

 
 რომელ ნახაზზეა წარმოდგენილი კუთხური ნაკერი?  

              ა)                                                          ბ)  

 

 

                              
          გ)                                                           დ) 

 

                                                                  
    



 

 

 
testi #20 

 

  ზღვრულ მდგომარეობათა მეთოდით გაანგარიშებისას,  რომელი კოეფიცინტებით   

     განისაზღვრება ლითონის კონსტრუქციის ელემენტის საანგარიშო კვეთში  ყველაზე    

    ალბათურ ძალვათა საანგარიშო შეხამება ანუ დატვირთვათა ფუნქცია: 

ა)  საიმედოობის კოეფიციენტი დატვირთვათა მიხედვით; საიმედოობის კოეფიციენტი   

      შენობა-ნაგებობის დანიშნულებიდან გამომდინარე პასუხიმგებლობის მიხედვით;   

     შეხამების კოეფიციენტი; 

ბ) საიმედოობის კოეფიციენტი  მასალის მიხედვით,საიმედოობის კოეფიციენტი შენობა-  

     ნაგებობის დანიშნულებიდან გამომდინარე პასუხიმგებლობის მიხედვით; შეხამების  

    კოეფიციენტი; 

გ) საიმედოობის კოეფიციენტი დატვირთვათა მიხედვით; ტემპერატურული 

გაფართოების  

    კოეფიციენტი; შეხამების კოეფიციენტი; 

დ) საიმედოობის კოეფიციენტი დატვირთვათა მიხედვით; საიმედოობის კოეფიციენტი  

    შენობა-ნაგებობის დანიშნულებიდან გამომდინარე პასუხიმგებლობის მიხედვით;  

    მუშაობის პირობების კოეფიციენტი. 

 
 


