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საგანმანათლებლო პროგრამა: „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია“ 
  

 

                                    

1.  რას ეწოდება ენერგიის წყარო? 

ა)   ენერგიის წყარო ეწოდება იმ ადგილს საიდანაც გადმოედინება ენერგია; 

ბ)   ენერგიის წყარო ეწოდება ცხელ სხეულებს (მაგალითად მზეს); 

გ)   ენერგიის წყარო ეწოდება ნივთიერებას, სხეულს,  სხეულთა სისტემას ან  

           თავისთავად მიმდინარე ბუნებრივ ფიზიკურ მოვლენას, რომლიდანაც  

           გარკვეულ პირობებში შეიძლება მოხდეს ამა თუ იმ სახის ენერგიის მიღება და  

           გამოყენება; 

დ)   ენერგიის წყარო ეწოდება დედამიწის წიაღში არსებულ სხვადასხვა სათბობს. 

 

2. რას უწოდებენ ენერგეტიკულ რესურსებს? 

ა)  ენერგეტიკულ რესურსებს უწოდებენ ენერგიის ყველა წყაროებს;  

ბ)  ენერგეტიკულ რესურსებს უწოდებენ ყველა, როგორც შეზღუდულად, ასევე  

          შეუზღუდავად გარდაქმნადი სახის ენერგიების ბუნებრივ წყაროებს, რომელთა  

          ენერგიასაც იყენებს კაცობრიობა თანამედროვე ეტაპზე; 

გ)  ენერგეტიკულ რესურსებს უწოდებენ ენერგიის იმ წყაროებს, რომლებიც  

           დედამიწის წიაღისეულიდან მოიპოვება;  

დ)  ენერგეტიკულ რესურსებს უწოდებენ მდინარეებისა და ქარის ენერგიას. 

 

3. რომელი ფაქტორების გავლენით იცვლება დედამიწის ზედაპირზე დაცემული   

    მზის პირდაპირი რადიაცია? 

ა)   დაცემის კუთხე, წელიწადის დრო, საათი; 

ბ)   გეოგრაფიული განედი, ამინდი,  ატმოსფერული წნევა; 

გ)  მანძილი მზესა და დედამიწას შორის, ატმოსფეროში არსებული მტვერის  

          კონცენტრაცია, ატმოსფეროში არსებული სამატომიანი გაზების კონცენტრაცია; 

დ)  სიმაღლე ზღვის დონიდან, დაცემის კუთხე, ქარის არსებობა. 

 

4. მზის რა ტიპის კოლექტორია ნახაზზე წარმოდგენილი?  

 

ა)    ცილინდრული კოლექტორი; 

ბ)    ბრტყელი კოლექტორი; 

გ)    პარაბოლური კოლექტორი; 

დ)   მაფოკუსირებელი კოლექტორი. 
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5.  წყლის როგორი ცირკულაციაა განხორციელებული ნახაზზე წარმოდგენილ სქემაში? 

 

ა)   ამ სქემაში ცირკულაცია არ არის; 

ბ)   ხელოვნური ცირკულაცია; 

გ)  ბუნებრივი ცირკულაცია; 

დ)  შერეული ცირკულაცია. 

 

6. რისი  სქემაა  წარმოდგენილი ნახაზზე? 

 
ა)  მზის თბოსადგურის; 

ბ)  მზის წყალგამათბობელის; 

გ)  მზის ელექტროსადგურის; 

დ)  მზის წისქვილის. 

 

7. ჩამოთვლილებიდან  შემოხაზეთ  მხოლოდ ჭეშმარიტი დებულებები. 

ა)  გეოთერმიული წყლები კლასიფიცირდება წნევის მიხედვით; 

ბ)  გეოთერმიული წყლები კლასიფიცირდება ტემპერატურის მიხედვით; 

გ)  გეოთერმიული წყლები კლასიფიცირდება ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით; 

დ)  გეოთერმიული წყლები კლასიფიცირდება სუნის მიხედვით; 

ე)  გეოთერმიული წყლები კლასიფიცირდება მინერალიზაციის ხარისხის მიხედვით; 

ვ)  გეოთერმიული წყლები კლასიფიცირდება გაზის შემადგენლობის მიხედვით. 

 

8. რისი  სქემაა  წარმოდგენილი  ნახაზზე? 



      

      ა)    გეოთერმული  ელექტროსადგურის; 

ბ)   გეოთერმული  თბომომარაგების სისტემის; 

გ)   გეოთერმული  წყალმომარაგების სისტემის; 

დ)  გეოთერმიული ცხელი წყლის მომარაგების სისტემის. 

          

8.  ჩამოთვლილებიდან  შემოხაზეთ  მხოლოდ ჭეშმარიტი დებულებები. 

ა)  ქარის  ენერგეტიკული  დანადგარები კლასიფიცირდება ქარის სიჩქარის  

          მიხედვით; 

ბ)  ქარის  ენერგეტიკული  დანადგარები კლასიფიცირდება დამამზადებელი  

          ქვეყნების მიხედვით; 

გ)  ქარის  ენერგეტიკული  დანადგარები კლასიფიცირდება კოშკის სიმაღლის  

           მიხედვით; 

დ)  ქარის  ენერგეტიკული  დანადგარები კლასიფიცირდება ქარის ბორბლის   

           დიამეტრისა  და  სიმძლავრის მიხედვით. 

 

9. რისი  სქემაა  წარმოდგენილი  ნახაზზე? 

 
ა)  ქარის  წისქვილის;    

ბ)  ქარის  ენერგეტიკული  დანადგარის; 

გ)  მაღალი ძაბვის ანძის; 

დ)  ფიჭური კავშირგაბმულობის კოშკურის.  



          

10. რა არის გამოსახული ქვემოთ წარმოდგენილ ნახაზზე? 

     

      ა)  ამინდის  განმსაზღვრელი  მიზეზები; 

ბ)  დაბალპოტენციური  სითბოს  წყაროები; 

გ)  სამეურნეო  ფერმის  ჭრილი; 

დ)  წყლის ცირკულაცია ბუნებაში. 

 

11.  ეკონომიკური მოდელის ძირითადი მიზანია: 

ა)   სწორად და გასაგებად აღწეროს ეკონომიკური პროცესი, რომლის მართვაც სჭირდება    

              საზოგადოებას; 

ბ)  საგადასახადო წნეხის გაზრდა ქვეყნის ბიუჯეტის გადიდების მიზნით; 

გ)  სრულყოფილად ასახოს მეწარმის შემოსავალ-გასავლის სტრუქტურა და იძლეოდეს  

             მოგების გაზრდის გზებს. 

 

12.   საბაზრო მოთხოვნა და მიწოდება განსაზღვრავს: 

ა)   მომხმარებლის სურვილს, შეიძინოს რაც შეიძლება მეტი საქონელი; 

ბ)   ბაზარზე არსებული თითოეული საქონლის წარმოების მოცულობას და ამ საქონლის  

              გასაყიდ ფასს; 

გ)   მეწარმის ფინანსურ შესაძლებლობას წარმოების გასაფართოებლად. 

 

13.   ბაზრები კონკურენციულია იმ შემთხვევაში: 

ა)   თუ ისინი ერთობლივად განსაზღვრავენ საქონელზე იდენტურ ფასებს; 

ბ) თუ ისისნი განსხვავებულ საქონელს ყიდიან; 

გ)  თუ მათი რიცხვი ბევრია და საქონელიც მრავალფეროვანია, ამასთან თითოებული  

            გამყიდველი მოქმედებს დამოუკიდებლად. 

 



14.  ბაზრის წონასწორობა ისეთი მდგომარეობაა: 

ა) როცა წონასწორობის ფასი ისეთი ფასია, რომელიც ორივე მხარეს მყიდველებსაც და  

             გამყიდველებსაც აწყობს; 

ბ)  როცა ამ ფასით მომხმარებელი არის კმაყოფილი; 

გ)  რომელიც გვიჩვენებს, თუ რა გავლენას ახდენს ფასის ცვლილება მოთხოვნის  

             ცვლილებაზე. 

 

15.  ეკონომიკურ საქმიანობაში მონოპოლისტური მდგომარეობა გამოიყენება: 

ა) როცა მწარმოებელი ბაზარზე შედის მასობრივი, ან სერიული საქონლით; 

ბ) ფასების ზრდისა და მაქსიმალური (მონოპოლისტური _ მოგების მისაღებად; 

გ) დაბალი გასაყიდი ფასებით ბაზარზე კონკურენტების ჩამოსაშორებლად. 

 

16.  როგორ იმართება შრომის ბაზარი? 

ა) შრომის ბაზრის მდგომარეობა პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკურ და  

             სოციალურ მდგომარეობასთან; 

ბ) შრომის ფასსა და სამუშაო ძალის მოთხოვნა-მიწოდების კანონის მოქმედებით; 

გ) სამთავრობო ანტიკრიზისული ღონისძიებებით. 

 

17.  რა თვისებების მატარებელი უნდა იყოს ფული? 

ა) ფულით უნდა განსაზღვროს მომხმარებელმა თავისი შესაძლებლობები; 

ბ) ფული უნდა იყოს ყველანაირი საქონლის, ღირებულების განმსაზღვრელი. თავად  

             უნდა იყოს მაქსიმალური ღირებულების მქონე; 

გ) იგი ადვილად უნდა აღრიცხავდეს როგორც მოქალაქეების პირად შემოსავლებს, ასევე  

              მეწარმეთა შემოსავლებს. 

 

18.  წარმოების ძირითადი ფაქტორებია: 

ა) მიწის რენტა, სარგებელი, ხელფასი და მეწარმეობითი შემოსავალი (მოგება); 

ბ) მიწა, შრომა, კაპიტალი და მეწარმეობითი უნარი, რომლებიც უშუალოდ  

             ზემოქმედებენ წარმოებასა ეკონომიკურ ზრდაზე; 

გ)  მოთხოვნა-მიწოდება და ფასი წარმოების საშუალებათა ბაზარზე, პროდუქტებისა და  

             მომსახურების განაწილება. 

 

19.  ფასის ფუნქციებია: 

ა) რეალიზაციის ზრდა, ბაზრის წილის მაქსიმიზება, უზარალო არსებობის  

             უზრუნველყოფა; 

ბ) საბაზრო მეაქანიზმების ფუნქციონირების ეფექტიანობა; 

გ)  გამზომი, სააღრიცხვო, შეიძლება იყოს აგრეთვე ანალიზის, პროგნოზირებისა და  

             დაგეგმვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. 
 

20.  მარკეტინგის ფუნქციები: 

ა)  საბაზრო შესაძლებლობათა ანალიზი, მიზნობრივი ბაზრების შერჩევა, მარკეტინგის  

             კომპლექსისშემუშავება, ბაზრის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება; 

ბ)  ფირმების განვითარება, წარმოების სტრატეგიებზე დაყრდნობით.დამწყები ფირმების                 

             სტაბილურობა: 



გ)  ფირმის ეკონომიური მდგრადობის შეფასება,ბიზნეს-გეგმის დამუშავება,  

             განვითარების  შესაძლებლობათა გაანალიზება. 

 
21. denis, Zabvis da simZlavris sazomi erTeulebia: 

a) amperi, jouli, vati; 

b) volti, vati, omi; 
g) amperi, volti, vati. 
 

22. cvladi denis wredSi aqtiur-induqtiuri datvirTvisas, rogor  
        damokidebulebaSi arian Zabvisa da denis veqtorebi?      

a) denis da Zabvis veqtorebs Soris Zvris kuTxe 0-is tolia; 
b) denis veqtori winswrebadia Zabvis veqtoris mimarT da Zvris kuTxe ar 

aris damokidebuli wredis parametrebze; 
g) denis veqtori CamorCeba Zabvis veqtors da Zvris kuTxe damokidebulia   

   wredis parametrebze. 
 
23. samfaziani sistemis varskvlavuri SeerTebisas xazuri da fazuri denebi: 

a) tolia; 

b) xazuri metia;                   
g) fazuri metia. 
 

24. eleqtrul wredSi rezonansul movlenebs adgili aqvs misi elementebis 

a) rezistorebis mimdevrobiTi, paraleluri an Sereulი SeerTebisas; 
b) induqciuri koWebisa da kondensatorebis mimdevrobiTi, paraleluri an   
   Sereuli SeerTebisas; 
g) induqciuri koWebisa da rezistorebis mimdevrobiTi, paraleluri an  
   Sereuli SeerTebisas; 
d) kondensatorebisa da rezistorebis mimdevrobiTi, paraleluri an  

   Sereuli SeerTebisas. 
 

25. samkuTxedad SeerTebuli simetriuli samfaza mimRebi CarTulia samfaza  

     qselSi ZabviT 220V. რას უდრის xazuri deni, Tu mimRebis fazis sruli  
     winaRobaa 11 omi. 

a)  20a; 
b)  60a; 
g)  34.6a; 
d)  11.56a. 

 
26. varskvlavad SeerTebuli simetriuli samfaza mimRebi CarTulia samfaza  
    qselSi xazuri ZabviT 380V. mimRebis fazis winaRobaa 22 omi. gamoTvaleT  
    xazuri deni. 

a)  17.3 A; 

b)  10A; 

g)  0A; 

d)  7.3A.  
 

27. eleqtruli wredis StoSi denis myisa mniSvneloba )sin243( ti ω+= A. am  

      StoSi CarTuli eleqtromagnituri sistemis ampermetri aCvenebs: 



a)  7A; 

b)  5A; 

g)  3A; 

d)  4A. 
 

28 eleqtruli wredis StoSi denis myisa mniSvneloba )sin43( ti ω+= A. am StoSi  

      CarTuli magnitoeleqtruli sistemis ampermetri aCvenebs: 

a) 7A;  

b) 5A; 

g) 3A; 

d)  6A. 
 

29. koWa aqtiuri winaRobiT R  da induqciurobiT L  CamrTvelis saSualebiT  

       uerTdeba mudmivi Zabvis wyaros ZabviT 0V . koWaSi gardamavali denis  

       gamosaxuleba iqneba: 

a) 
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− t
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R
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R

V
i 10 ; 

b) 
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R
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−

= 0 ; 

g) 
t

R

L

e
R

V
i 0= .  

 

30. C  tevadobis kondensatori R winaRobis gavliT erTdeba mudmivi Zabvis  

       wyarosTan ZabviT 0V . kondensatoris damuxtvis denis gamosaxuleba iqneba: 

a) RC

t

eVi
−

= 0
;  

b) RC

t

e
R

V
i

−

= 0 ; 

g) 
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−
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V
i 10 . 

 
31. rogori nominaluri brunTa ricxvi unda hqondes sinqronul generators, Tu  
      misi rotoris wyvilpolusTa ricxvia 8? 

ა)   250 br/wT;   

ბ)   375 br/wT;    

გ)   425 br/wT;    

დ)  500 br/wT. 
 
32. rogoria sistemis dReRamuri datvirTvis grafikis Sevsebis koeficienti, Tu  

      maqsimaluri datvirTva Pmaqs=1500 mgvt da momxmareblis dReRamuri moxmareba   

      WdR=25200 mgvtsT? 

ა)   0,60;   

ბ)   0,65;   

გ)   0,70;   

დ)  0,75. 



 

33. karg amindSi sahaero xazze saerTo gvirgvinis gamoricxvis pirobiT  
      eleqtruli velis muSa daZabuloba gvirgvinis sawyisi daZabulobis ramden  
      procentze meti ar unda iyos? 

ა)  70%;  

ბ)  80%;  

გ)  90%;   

დ)  100%. 
 
34. risi tolia 110 kv Zabvis sahaero xazis naturaluri simZlavre, Tu misi  

      talRuri winaRoba Zc=484 omi? 

ა)   20 mgvt;   

ბ)   25 mgvt;  

გ)   30 mgvt; 

დ)  35 mgvt. 
 
35. rogor Seicvleba aqtiuri simZlavris danakargi eleqtrogadacemis xazis  
      aqtiur winaRobaSi, Tu misi sigrZe gaizrdeba 2-jer, xolo nominaluri Zabva  
      gaizrdeba, aseve,  2-jer? 

ა)   ar Seicvleba;  

ბ)  Semcirdeba 2-jer;  

გ)  Semcirdeba 4-jer;   

დ)  gaizrdeba 2-jer. 

 
36. CamoTvlili SemTxvevebidan romeli maTgani gamoiwvevs sixSiris Semcirebas  
      eleqtrosistemaSi?  

ა)  aqtiuri datvirTvis Semcireba; 

ბ)  aqtiuri generaciis Semcireba; 

გ)  importis gazrda; 

დ)  eqsportis Semcireba. 
 
37. eleqtrosistemaSi aqtiuri simZlavris deficitisas sakmarisi cxeli  
      rezervis mqone qvemoT CamoTvlili generatorebidan romeli ufro met  

      damatebiT datvirTvas aiRebs, Tu maTi nominaluri simZlavre Pn da turbinis  
      brunTa ricxvis regulatoris maxasiaTebelTa daxrilobis K koeficientebia: 

a)  Pn=100 mgvt,  K=15; 
b)   Pn=120 mgvt,  K=12;   
g)  Pn=150 mgvt,  K=8;   
d)  Pn=50 mgvt,  K=25. 

 
38. maRali Zabvis xazSi Zabvis danakargis gazrdaze romeli faqtori ufro met  
      gavlenas axdens? 

a)  aqtiuri datvirTvis 2-jer gazrda; 
b)  reaqtiuli datvirTvis 2-jer gazrda; 
g)  xazis sigrZis 2-jer gazrda; 
d)  nominaluri Zabvis 2-jer gazrda.  

 



39. ramdenjer Seicvleba aqtiuri simZlavris danakargi xazis aqtiur  
      winaRobaSi, Tu momxmareblis simZlavris koeficienti 0,75-dan 0,9-mde  
      gaizrdeba? 

a)  1,24-jer Semcirdeba; 
b)  1,44-jer Semcirdeba; 
g)  1,24-jer gaizrdeba; 
d)  1,44-jer gaizrdeba. 

 
40. eleqtrogadacemis xazis nominaluri Zabvis 2-jer gazrdisas ramdenjer  
      SeiZleba xazis sigrZis gazrda im pirobiT, rom mis aqtiur winaRobaSi  
       aqtiuri simZlavris danakargi ar Seicvalos? 

a)  2-jer; 
b)  4-jer; 
g)  6-jer; 
d)  8-jer. 

 

41. ცვლადი დენის სამფაზა ელექტრულ მანქანებში მბრუნავი მაგნიტური ველის  

      მიღების პირობები: 

ა)   გრაგნილები სივრცეში დაძრულია ერთმანეთისაგან 3600-ით,  

             დენები დროში დაძრულია ერთმანეთისაგან 1200-ით; 

ბ)   გრაგნილები სივრცეში დაძრულია ერთმანეთისაგან 1200-ით,    

             დენები დროში დაძრულია ერთმანეთისაგან 1200-ით; 

გ)   გრაგნილები სივრცეში დაძრულია ერთმანეთისაგან 1200-ით,  

              დენები დროში დაძრულია ერთმანეთისაგან  2400-ით. 

 

42. ფართო მოხმარების ასინქრონული მანქანები როტორის კონსტრუქციის მიხედვით    

      იყოფა: 

ა)   ამპლიტუდურ როტორიანი და მოკლედ შერთულ როტორიანი; 

ბ)   ფაზურ როტორიანი და ერთფაზა როტორიანი; 

გ)   ფაზურ როტორიანი და მოკლედ შერთულ როტორიანი. 

 
43. გენერატორულ რეჟიმში ასინქრონული მანქანის სრიალი  S იცვლება შემდეგ  

      ზღვრებში: 

ა)    -1 ≤  S  ≤  +1; 

ბ)   -1 ≤  S   ≤ +∞; 

გ)   -∞  ≤  S  ≤ 0. 

 
44. ასინქრონული მანქანების ბრუნვათა რიცხვის რეგულირება შესაძლებელია: 

ა)   სიხშირისა და პოლუსთა რიცხვის ცვლილებით; 

ბ)  გრაგნილების გამტარების კვეთის ცვლილებით; 

გ)  დენის ფაზის ცვლილებით. 

 

45. ქოლგისებური ტიპის ჰიდროგენერატორში საქუსლე განლაგებულია: 

ა)   როტორში; 

ბ)   როტორის ზემოთ; 

გ)   როტორის ქვემოთ. 

 



46.  სინქრონული გენერატორების ქსელთან პარალელური მუშაობის პირობები: 

ა)    გენერატორის ძაბვა უნდა იყოს ნაკლები ქსელის ძაბვაზე; 

ბ)    გენერატორის სიხშირე მეტი უნდა იყოს ქსელის სიხშირეზე; 

გ)    გენერატორის ძაბვა და ქსელის ძაბვა უნდა იყოს ერთმანეთის ტოლი;    

              გენერატორის სიხშირე და ქსელის სიხშირე უნდა იყოს ერთმანეთის ტოლი;   

              გენერატორის ფაზების მიმდევრობა უნდა ემთხვეოდეს ქსელის ფაზების  

              მიმდევრობას. 

 

47. სინქრონული მანქანის ძაბვის რეგულირება ხდება: 

ა)   აგზნების დენის რეგულირებით; 

ბ)   ტურბინის ბრუნვათა რიცხვის რეგულირებით; 

გ)   სტატორის დენის რეგულირებით. 

 

48. ტრანსფორმატორის მოკლე შერთვის  ძაბვა განსაზღვრავს: 

ა)   ტრანსფორმატორის გადატვირთვის უნარიანობას; 

ბ)   ტრანსფორმატორის წინაღმდეგობას; 

გ)   ტრანსფორმატორის ძაბვის რეგულირების დიაპაზონს. 

  

49. მოქმედი სტანდარტით მიღებულია  სამფაზა ტრანსფორმატორის შემდეგი  

     შეერთების ჯგუფები: 

ა)   მესამე და მეხუთე; 

ბ)   პირველი და მეშვიდე; 

გ)  მეთერთმეტე და მეთორმეტე (ნული). 

 

50. ავტოტრანსფორმატორი ჩვეულებრივი ტრანსფორმატორისაგან განსხვავდება: 

ა)   გაცივების სისტემით; 

ბ)   გრაგნილებს შორის მაგნიტური კავშირის გარდა აქვს ელექტრული კავშირიც; 

გ)   ტრანსფორმირება ხდება ავტომატურად. 

  

51.  რომელ რეჟიმში მუშაობისას ცივდება ძრავა გარემოს ტემპერატურამდე ? 

ა)  ხანგრძლივ რეჟიმიში მუშაობისას; 

ბ)  ხანმოკლე რეჟიმიში მუშაობისას; 

გ)  განმეორებითი ხანმოკლე რეჟიმიში მუშაობისას. 

 

52.  6-10 კვ ძაბვის ელექტრომომარაგების ქსელები სრულდება: 

ა)  ყრუდ დამიწებული ნეიტრალით; 

ბ)  იზოლირებული ნეიტრალით; 

გ)  მცირე ინდუქტიური წინაღობით დამიწებული ნეიტრალით. 

 

53.  რა მიზნით აიგება  ელექტრული დატვირთვის გრაფიკები ? 

ა)  ელექტრომიმღების მუშაობის რეჟიმების დასადგენად; 

ბ)  ელექტრომიმღების რელეური დაცვების პარამეტრების საანგარიშოდ; 

გ)  ელექტრომიმღების ენერგეტიკული მაჩვენებლების განსასაზღვრად. 

 



54.  ელექტრული დატვირთვების ანგარიშის რომელი მეთოდი ითვალისწინებს  

      ელექტრომიმღებთა რაოდენობას ? 

ა)  მოთხოვნის კოეფიციენტის მეთოდი; 

ბ)  მოწესრიგებული დიაგრამების მეთოდი; 

გ)  ერთეულ პროდუქციაზე მოსული (ხვედრითი) ელექტროენერგიის ხარჯის  

               მეთოდი. 

 

55.   ელექტრომომარაგების რომელი სქემა ხასიათდება მაღალი საიმედოობით ? 

ა)   გამჭოლი მაგისტრალური; 

ბ)   რგოლური; 

გ)   რადიალური. 

 

56.  რამდენია ძაბვის  დასაშვები  კარგვა 0,4 კვ ძაბვის ქსელებში პირველი დონეზე  ? 

ა)   5%; 

ბ)   10%; 

გ)   15%. 

 

57.  როგორი უნდა იყოს ორ  ტრანსფორმატორიან ქვესადგურებში მომუშავე ძალოვანი   

      ტრანსფორმატორების  დატვირთვის  კოეფიციენტი ?   

ა)   kდ ≤1; 

ბ)   kდ ≤0.7; 

გ)   kდ ≤0,5. 

 

58.  რომელ ძრავებს და რა რეჟიმში მუშაობისას გააჩნიათ უარყოფითი რეაქტიული  

       სიმძლავრე ? 

ა)   დაუტვირთავ ასინქრონულ ძრავებს; 

ბ)  დაუტვირთავ და გადააღგზნებულ სინქრონულ ძრავებს; 

დ)  დაუტვირთავ მუდმივი დენის ძრავებს. 

 

59.  რა მეთოდით მოწმდება 6-10კვ ძაბვის საკაბელო ხაზების  კვეთები ?   

 ა)  ძაბვის დასაშვები კარგვის პირობაზე; 

 ბ)  მექანიკური სიმტკიცის პირობაზე; 

 გ)  დასაშვები გახურებისა  და მოსალოდნელი მოკლედშერთვის დენის  

      თერმიული  მდგრადობის პირობებზე. 

 
60.  როგორ შეირჩევა 6-10 კვ ძაბვის ქსელის საკაბელო ხაზების კვეთი ?  

 ა)  დენის ეკონომიკური სიმკვრივის პირობის მიხედვით; 

 ბ)  ძაბვის დასაშვები კარგვის პირობის მიხედვით; 

           გ)  დასაშვები გახურების პირობის მიხედვით. 
 
61. razea damokidebuli np −  gadasasvlelis sakontaqto potencialTa sxvaoba? 

a)  p  da −n tipis SreebSi muxtis ZiriTadi gadamtanebis koncentraciebs  

    Soris Tanafardobasa da temperaturul potencialze; 
b)  p  da −n tipis SreebSi muxtis araZiriTad gadamtanebs Soris  

    Tanafardobaze da temperaturul potencialze; 



g)  p da −n tipis SreebSi mxolod muxtis ZiriTad da araZiriTad  

    gadamtanebis koncentraciebs Soris Tanafardobaze; 
d)  p da −n tipis SreebSi muxtis ZiriTad da araZiriTad gadamtanebis  

    koncentraciebs Soris Tanafardobaze da temperaturul potencialze. 

 
62. rogori sididis iqneba saerTo emiteriani maZlierebeli kaskadis Sesavalis  
      winaRoba, Tu denis gaZlierebis koeficienti ;100=β  emiteris wredSi  

      CarTulia 100=eR om-is toli winaRoba da emiteruli gadasasvlelis  

     winaRoba 25=er om. 

a) 6,5;         
b) 8;         
g) 8,5;         
d) 10. 

 
63. mainversirebel Sesasvlelian integratorze imoqmeda 1wm xangrZlivobisa da  
      1 v amplitudis marTkuTxa formis impulsma. rogori sididis iqneba  
      gamosavali Zabva Sesavali signalis Sewyvetis momentSi, Tu ukukavSiris  

      wredSi CarTulia 10=C mkf tevadobis kondensatori, xolo Sesaval wredSi   

     - 20=R kom-is toli winaRoba. 

a) -5v;         
b) 5v;       
g) 2v;         
d) -10v. 

 
64. harmoniuli rxevis avtogeneratoris gamosasvlelze mdgradi rxevebis  
     aRZvrisaTvis saWiroa Semdegi ori pirobis Sesruleba:  

a)   
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65. romelia orSesasvleliani da-ara logikuri elementis muSaobis  
      WeSmaritebis cxrili? 

 
 
a) 

X1 X2 Y  
 

      b)  

 
   

X1 X2 Y  
 
g) 

X1 X2 Y  
 

d) 

X1 X2 Y 
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

 
66. Zaluri tiristoruli gasaRebebis komutaciuri procesebis maxasiaTebel  
     parametrebad gamoiyeneba: 
 

  dacviTi maCveneblis ( )∫ ⋅ tI
2  dasaSvebi sidide; 



     pirdapiri denis zrdis siCqaris 








dt

dia  kritikuli sidide; 

a)    tiristoris CarTvis dro; 

  pirdapiri Zabvis zrdis dasaSvebi siCqare 








dt

dua kr. 

 pirdapiri denis saSualo mniSvnelobis zRvrulad dasaSvebi sidide; 
     tiristoris gamorTvis dro; 

 b)   pirdapiri denis zrdis siCqaris 








dt

dia  kritikuli sidide; 

  tiristoris CarTvis dro. 
  tiristoris CarTvis dro; 
  tiristoris gamorTvis dro; 

 g)   pirdapiri denis zrdis siCqaris 








dt

dia  kritikuli sidide; 

  pirdapiri Zabvis zrdis dasaSvebi siCqare 








dt

dua kr. 

 
67. rogori unda iyos diodis dasaSvebi ukuZabvis minimaluri mniSvneloba  
      rfaza nulis gamomyvanian gammarTvelSi, Tu datvirTvaze unda imoqmedos  
     180v-is toli Zabvis saSualo mniSvnelobam? 

a) 564v;        
b) 580v;         
g) 464,2v;       
d) 468,6v. 

 
68. rogori sididis iqneba arasimetriuli samfaza boguri gammarTvelis  
      gamosasvlelze miRebuli saSualo mniSvneloba, rodesac tiristors gamRebi  

      impulsebi miewodeba 0
60=α  fazuri ZvriT. 0=α -is dros gamosasvlelze  

     miRebuli Zabvis saSualo mniSvneloba 200v-is tolia. 

a) 100v;        
b)  160v;           
g) 150v;           
d)  120v. 

 
69. rogori saxis datvirTvaze SeuZlia denis invertors muSaoba? 

a) mxolod tevaduri xasiiaTis datvirTvaze; 
b) mxolod induqciuri xasiaTis datvirTvaze; 
g) aqtiur _ induqciur datvirTvaze; 
d) nebismieri xasiaTis datvirTvaze. 

 
70. rogori sididis iqneba reversuli ganedur _ impulsuri gardamqmnelis  
       gamosavalze miRebuli Zabvis saSualo mniSvneloba, Tu mis Sesasvlelze  
       moqmedebs 120v-is toli mudmivi Zabva da impulsis Sevsebis koeficienti  
     4,0=γ . 

a) -48;         
b) -24v;           
g) 24v;       
d) 12v. 



 

71.  marTva es aris procesi:  

a)  urTierTobis; 

b)  regulirebis;  

g)  dagegmvis, organizaciis, kontrolis da motivaciis; 

d)  administrirebis. 
 

72.  marTvis doneebis da funqcionaluri areebis iseTi formiT agebul logikur   
      urTierTobas, romelic xels uwyobs organizaciis miznebis miRwevas ewodeba: 

a)  Sromis horizontaluri danawevreba; 

b)  organizaciis struqtura; 

g)  Sromis vertikaluri danawevreba; 

d)  pasuxismgeblobis zRvruli moculoba. 
 
73. adamiani, romelic axorcielebs bizness, axdens siaxleebis realizebas,   
      abandebs sakuTar saxsrebs sawarmoSi da iRebs risks sakuTar Tavze – es   
      aris:  

a)  menejeri; 
b)  mewarme; 
g)  brokeri; 
d)  direqtori. 

 
74. gadawyvetilebis miReba es aris: 

a)  brZanebis gacema; 
b)  alternativis arCeva; 
d)  brZanebis aRsruleba; 
e)  brZanebis xelmowera. 

 
75. marTvis erT-erTi ZiriTadi funqciaa: 

a)  dagegmva; 
b)  centralizeba; 
g)  Sromis danawevreba; 
d)  delegireba. 

 
76. proeqti es aris: 

a)  saqmianoba, romelsac axorcieleben garkveuli kategoriis  
        organizaciebi; 

b)  droebiTi saqmianoba, romlis Sedegad iqmneba raRac gansxvavebuli  
        Sedegi; 

g)  nebismieri organiozaciis yoveldRiuri saqmianoba; 
d)  garkveuli saxis dokumenti. 
 

77.  aRniSneT CamonaTvalSi,  ra ar SeZleba warmoadgendes proeqtis magaliTs: 

a)  axali satransporto saSualebis SemuSaveba; 
b)  sawarmoSi axali procesis an proceduris danergva; 
g)  sawarmoSi erTi Tvis gegmis Sesruleba; 
d)  sawarmos struqturis an saqmianobis stilis Secvla. 

 
 



78. proeqtis riski es aris: 

a)  albaToba imisa, rom proeqts ar daafinanseben; 
b)  sadazRvevo fondi, romelsac qmnis proeqtis ganmaxorcilebeli   

        organizacia; 
g)  garkveuli movlena an piroba, romlis ganxorcileleba uaryofiTad an  

        dadebiTad imoqmedebs proeqtis miznebze; 
d)  proeqtis dagvianebiT Sesrulebis SesaZlebloba. 

 
79. proeqtiT dainteresebuli subieqtebia: 

a)  mxolod proeqtis gundi, romelic uSualodaa dakavebuli proeqtTan   
        dakavSirebuli samuSaoebis SesrulebiT; 

b)  mxolod proeqtis damkveTi an momxmarebeli – pirovneba an organizacia,  
        romelic gamoiyenebs proeqtis produqts; 

g)  proeqtis gundis is wevrebi, vinc marTvavs proeqtis operaciebs; 
d)  calkeuli pirovnebebi da organizaciebia, romlebic aqtiurad arian  

        Cabmulni proeqtSi, an vis interesebzec pozitiur an negatiur gavlenas  
        axdens proeqtis realizacia. 

 
80. xelmZRvanelobis rogori saxis stili uwyobs xels, proeqtis gundis   
    Sesrulebis donis amaRlebas? 

a)  demokratiuli xelmZRvaneloba;ANELOBA 
b)  Tanamonawileobrivi xelmZRvaneloba;  
g)  autokratiuli xelmZRvaneloba; 
d)  keTilganwyobili autoritaruli xelmZRvaneloba. 

 

81.  arsebobs Tu ara bunebaSi idealuri siTxe? 

a)  arsebobs; 
b)  ar arsebobs; 
g)  misi miRebaSesaZlebeliaeqsperimentulad. 

 

82.  wnevis  ganzomileba SI  sistemaSiaris: 

a)   n/m2; 
b)  t/m2; 
g)  kgZ/sm2. 

 

83.  ganvsazRroT  hesis gamomuSaveba  erTiTvis ganmavlobaSi 
    (T=720sT), Tu  hesi am periodSi muSaobda dadgmuli  simlavriTNd=25000kvt. 

a)  20 milionikvt.sT;   
b)  18 milionikvt.sT;  

g)  28 milionikvt.sT. 
   

84.  romel  nivTierebebs  axasiaTebs  denadoba? 

 ა)   wveTovansiTxeebs da gazebs; 

 ბ)  mxolodgazebs; 
 g)  myarsxeulebs. 

 

85. ganvsazRvroT hidroturbinis sruli margi qmedebis     
    koeficienti Tu cnobilia, rom hh=0,96; hmoc=0,98;  hmeq=0,97. 



a)  0.91;   
b)  0.95;   
g)  0.89  

     

86.  ganvsazRvroT turbinis dawneva Tu cnobilia N=20 mgvt,  
        Q=50 m3/wm,  h =0,9. 

a)  150 m;  
b)   128 m;  
g)  45.35 m 

 

87.  nivTierebismdgomareobaxasiaTdeba?   

ა)  misi mdebareobis simaRliT; 

ბ)  misi moculobiT; 
g)  atomur-molekuluri agebulebiT. 

 

88. 1kgZ/sm2 hidrostაtikur  wnevas  Seesabameba: 

a)  0,3 m navTis svetis simaRle; 
b)  10 m wylis svetis simaRle; 
g)  650 mm vercxlis wylis svetis simaRle. 

 

89.  gamoTvaleT hidrogeneratoris simZlavre Tu cnobilia, rom           
      hidroturbinis simZlavreaNt=60mgvt, xolo hidrogeneratoris m.q.k.   hg=0,97. 

a) 58.2 mgvt;   
b) 60.5 mgvt;   

g) 87.8 mgvt. 

 

90.  siTxis siblante ewodeba:  

ა)  winaRmdegoba gauwios siTxeSi moZrav myar sxeuls; 

ბ)  სითხის თვისებას წინააღმდეგობა გაუწიოს Tavisive nawilakebis   
             fardobiT Zvr asmoZraobisSemTxvevaSi; 

        გ)  siTxismoculobisSecvlastemperaturulizemoqmedebisSedegad. 

 

91. airis mdgomareobis ZiriTadi Termodinamikuri parametrebia: 

a)  absolituri wneva, absolituri temperatura da xvedriTi moculoba; 
b)  absolituri wneva, absolituri temperatura da siTbo; 
g)  absolituri temperatura, siTbo da muSaoba; 
d)  absolituri wneva, absolituri temperatura da xvedriTi  

        siTbotevadoba. 

 
92. Termodinamikis pirveli kanonis gantolebaa: 

a)  (p + a/v2)(v-b)=RT; 

b)   q = Cp(T2 – T1); 

g)   dq = du + dl; 

d)  dl = pdv. 

 

93. ra pirobebSia SesaZlebeli siTburi energiis gardaqmna sxva saxis energiad: 



a)  ar aris saWiro araviTari pirobebi; 
b)  saWiroa siTbos Tundac erTi wyaros arseboba; 
g)  saWiroa siTbos cxeli da civi wyaroebis arseboba; 
d)  meore gvaris mudmiv moqmedi manqanis SeqmniT. 

 

94. Pv diagramaze grafikulad SeiZleba gamoiTvalos: 

a)  muSa sxeulis Siga energiis da entalpiis cvlileba; 
b)  muSa sxeulze gadacemuli an arTmeuli siTbo; 
g)  muSa sxeulis mier Sesrulebuli an masze Sesrulebuli muSaoba; 
d)  muSa sxeulis yvela parametrebis cvlileba. 

 

95. renkinis ciklis m.q.koeficienti damokidebulia: 

a)  orTqlis sawyis wnevasa da temperaturaze; 
b)  orTqlis wnevaze kondensatorSi; 
g)  orTqlis sawyis wnevasa da temperaturaze da wnevaze kondensatorSi; 
d)  mxolod orTqlis simSralis xarisxze. 

 

96. siTbos gavrceleba myar gaumWvivale sxeulSi warmoebs:  

a)  mxolod TbogamtarobiT; 
b)  mxolod konveqciiT; 
g)  TbogamtarobiT da konveqciiT; 
d)  Tburi gamosxivebiT. 

 
97. orTqlis gadamxurebeli warmoadgens: 

a)  rekuperaciul Tbomcvlel aparats; 
b)  regeneraciul Tbomcvlel aparats; 
g)  Semrevi tipis Tbomcvlel aparats; 
d)  arcerT maTgans. 

 
98. myari saTbobis wvadi elementebia: 

a)  naxSirbadi, wyalbadi, gogirdi; 
b)  naxSirbadi, azoti, gogirdi; 
g)  azoti, Jangbadi, teni; 
d)  nacari, teni, azoti. 

 
99. orTqlis qvabis elementebia: 

a)  kvamlmwovi, Semberi ventilatori; 
b)  sacecxle, orTqlgadamxurebeli, wylis ekonomaizeri; haerSemTbobi; 
g)  kondensatori, sacirkulacio tumbo;  
d)  orTqlis turbina. 

 
100. ra energiiT muSaobs Tboeleqtrosadguri ? 

a)  wylis energiiT; 
b)  qaris energiiT; 
g)  wylis orTqlis energiiT; 
d)  eleqtroenergiiT. 


