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4. კლავიშების კომბინაციით <Ctrl + M> 
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3. პროცენტული 
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საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლა: 
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2. განშტოებადს; 
3. არითმეტიკულ ციკლს; 
4. იტერაციულ ციკლს. 

20 ციკლის ბლოკში ჩაწერილია: k=1;11;0.5. რამდენჯერ გამეორდება ციკლის შესრულება? 
1. 18; 
2. 19; 
3. 20; 
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24 Excel-ის უჯრედში შეტანილი დრო უჯრედში განთავსდება... 
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3. Currency 
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1. standartuli ( 151515   sm) betonis kubi iwonis 7,85 kg; am betonis zogadi 
(moculobiTi) simkvrivea: 

a) 2450 
3m

kg
;   b) 2326 

3m

kg
; g) 2256 

3m

kg
; d) 2347 

3m

kg
. 

2. 590 gr masis mqone marTkuTxa paralelepipedis formis ( 5,486  sm) marmarilos 
zogadi (moculobiTi) simkvrive tolia: 

a) 2,86 
3sm

gr
;    b) 3,02 

3sm

gr
; g) 2,73 

3sm

gr
; d) 2,55 

3sm

gr
. 

3. bunebrivi qvis masalis, romlis fxvnilis sawyisi masa 90 gr-ia, xolo le-Satelie 
kandlos kolbaSi Cayris Semdeg darCenili sinjis masa 33 gr-ia, namdvili simkvrivea:  

a) 2,58 
3sm

gr
;    b) 2,97 

3sm

gr
; g) 2,85 

3sm

gr
; d) 3,1 

3sm

gr
. 

4. RorRis, romlis zogadi (nayari) simkvrivea 1,47
3sm

gr
, xolo namdvili simkvrive 

2,67
3sm

gr
; carieloba procentulad tolia:  

a) 50%;  b) 22%;  g) 38%;  d) 45%. 

5. masalis, romlis moculobiTi wyalSTanTqmaa 14%, xolo masiTi wyalSTanTqma ki 
8,5%, zogadi simkvrivea mSral mdgomareobaSi: 

a) 2,51 
3sm

gr
;    b) 1,65 

3sm

gr
; g) 1,92 

3sm

gr
; d) 2,05 

3sm

gr
. 

6. 6m2 farTobis 0,4m sisqis sakedle masalam, romlis gare zedapiris temperatura 15C-
ia, xolo Siga zedapirisa 25C, 3 saaTis ganmavlobaSi gaatara 245 kkal siTbo. am 
masalis Tbogamtarobis koeficientia:  

a) 0,41
sTm

kkal

 C
;  b) 0,54

sTm

kkal

 C
; g) 0,65

sTm

kkal

 C
; d) 0,77

sTm

kkal

 C
. 

 

7. ramden kkaloria siTbos STanTqavs 15 kg masis mqone masala, Tu misi Tbotevadobis 

koeficienti 1,5
gradkg

kkal


-ia, xolo mis or mopirdapire zedapirs Soris temperaturaTa 

sxvaoba 10C-ia: 
a) 250kkal; b) 225kkal; g) 300kkal; d) 280kkal. 

8. 300 markis betonis gamosacdeli kubis wibos zomebi, rodesac misi mrRvevi Zala 
kumSvisas Seadgens 67500 kgZ-s,  aris:  

a) 777  sm; b) 101010  sm; g) 151515  sm;  d) 202020  sm. 
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9. 8 m2 farTobis 0,3 m sisqis betonis sakedle panelma, romlis gare zedapiris 

temperatura 15C-ia, xolo Siga zedapirisa 25C, 2 saaTis ganmavlobaSi gaatara 455 
kkal siTbo. am betonis Tbogamtarobis koefi-cientia:  

a) 0,65
sTm

kkal

 C
;  b) 0,74

sTm

kkal

 C
;  g) 0,8

sTm

kkal

 C
;  d) 0,85

sTm

kkal

 C
. 

10. cementis xarji 1 m3 betonisaTvis, roca wylis xarji 180 l-ia, xolo wyalcementis 
fardoba 0,6-ia, Seadgens: 
a) 280kg;  b) 300kg; g) 350kg; d) 380kg. 

11. msxvili Semvsebis xarji 1 m3 betonisaTvis, roca RorRis carieloba 0,45-ia, 

marcvalTa gawevis koeficienti 1,42, nayari zogadi simkvrive 1,44
3sm

gr
, xolo 

namdvili simkvrive 2,75
3sm

gr
, Seadgens: 

a) 1220
3m

kg
; b) 1230

3m

kg
; g) 1238

3m

kg
; d) 1350

3m

kg
. 

12. qviSis xarji 1 m3 betonisaTvis, Tu cementis raode-noba 350kg-ia, cementis namdvili 

simkvrive 3,1
3sm

gr
, RorRis raodenoba 1270kg-ia, misi simkvrive 2,65

3sm

gr
-ia, wylis 

xarji 180 litria, qviSis simkvrive 2,6
3sm

gr
-ia, Seadgens: 

a) 573
3m

kg
;  b) 592

3m

kg
; g) 620

3m

kg
; d) 633

3m

kg
. 

13. wvrili Semvsebis xarji 1m3 betonisaTvis, roca cemen-tis xarji 275kg-ia, cementis 

simkvrive 3,05
3sm

gr
-ia, msxvili Semvsebis raodenoba 1145kg-ia, misi namdvili simvrivea 

2,72
3sm

gr
, wylis xarji 200l da qviSis simkvrive ki 2,62

3sm

gr
, Seadgens:  

a) 675
3m

kg
;  b) 727

3m

kg
;  g) 757

3m

kg
; d) 785

3m

kg
. 

14. gayinvis Sedegad masalis forebSi moTavsebuli wyali gardaiqmneba yinulad da 
imatebs moculobaSi: 
a) 15%-iT;      b) 3%-iT;  g) 9%-iT; d) 5%-iT. 

15. betonis simtkicis zrdis saangariSo empiriuli formulaa: 

a) 
c

c

b
 cw R

R
R

16,0
4,0


 ;    b) 
28lg

lg
28

nRRn  ;       g) 
F
PR b ;      d) 








 5,0

w

c
cb ARR . 

16. xelovnuri qvis masalas, romelic miiReba racionalurad SerCeuli Semkvreli 
nivTierebis, wylis, wvrili da msxvili Semvsebebis (qviSa da xreSi an RorRi) da 
specialuri danamatebis guldasmiTi areviT, dayalibebiT da Semdgomi gamyarebiT, 
ewodeba: 
              a) betoni; b) kirqva; g) qafmina; d) keramika. 

17. betonis aqtiuri mdgenelebia: 



 7

a) qviSa da RorRi;  b) kapilarebi da forebi; 

g) Semkvreli da wyali; d) qviSa da wyali. 

18. qviSis sisxos modulia Ms =1,7, xolo sruli narCeni # 063 sacerze Seadgens 25%, 
aRniSnuli qviSa aris:  
a) Zalian wvrili; b) wvrili; g) saSualo;d) msxvili.  

 

19. bunebrivi qvis qanebis daSlis Sedegad miRebul damrgvalebuli formisa da gluvi 
zedapiris mqone 5-70mm zomis marcvlebs ewodeba: 
       a) RorRi; b) xreSi; g) qviSa; d) qviSaqva. 

20. bunebrivi da xelovnuri qvas, aseve riyis qvis, xreSis da warmoebis narCenebis 
msxvreviT miRebul msxvil Semvsebs 5-70mm zomis marcvlebiT, ewodeba: 
        a) xreSi;     b) qviSa; g) konglomerati;  d) RorRi. 

21. portlandcementi miiReba: 

a) kirqvisa da Tixis gamowviT;     b) kirqvisa da TabaSiris gamowviT;   

g) Tixisa da carcis gamowviT;    d) magnezitisa da dolomitis gamowviT. 

 

22. cementis qvis daSlas mineralizebul wyalSi Semavali marilebisa da mJavebis 
moqmedebiT ewodeba, cementis qvis: 
        a) koloidacia; b) kristalizacia;  g) korozia; d) aqtivacia. 

 

23. araorganuli hidravlikuri Semkvreli nivTierebaa: 

a) TabaSiri; b) portlandcementi;  g) kiri;  d) gaji. 

24. Cveulebrivi portlandcementi normaluri Senaxvis pirobebSi, 6 Tvis ganmavlobaSi 
kargavs simtkicis:  
 a) 5-10%;  b) 10-20%; g) 25-30%; d) 30-40%. 

25. minis warmoebaSi misi mTavari nedleulia: 

a) kirqva;    b) dolomiti; g) kaJmiwa; d) piriti. 

26. ori an ramdenime brtyeli minisagan miRebul nake-Tobas, romlebic erTmaneTTan 
perimetrze Sewebebulia garsakriT iseTnairad, rom maT Soris warmoqmnilia 
haeriT Sevsebuli Sekruli sivrce, ewodeba:  
   a) minapaketi; b) furclovani mina;  g) savitrine mina; d) nawrTobi mina. 

 

27. wvrili (5-6 mkr) moqnili Zafebisagan meqanikuri gamoWimviT, centridanuli da bervis 
(airWavlis) meTodebiT miRebul Tbosaizolacio masalas ewodeba:  
    a) merbliti; b) minis bamba;  g) widasitali;   d) sitali. 
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28. masalebs, romlebic uZleben 1350-1580C temperaturis moqmedebas dnobisa da 
deformaciis gareSe ewodeba:  
a) cecxlgamZle;    b) Zneldnobadi;  g) dnobadi; d) advildnobadi. 

29. masalis unars, datvirTvis moqmedebis Sedegad ganicados deformacia, xolo 
gantvirTvis Semdeg daibrunos sawyisi forma ewodeba: 
a) simyife; b) plastikuroba; g) drekadoba; d) sisale. 

30. masalis unars, winaaRmdegoba gauwios gare Zalebis an sxva faqtorebis moqmedebas 
rRvevis gareSe, ewodeba:  
a) simtkice;   b) simagre; g) simyife; d) sisale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ჰიდროელექტროსადგურები 
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1. pirvelad romeli hidroeleqtrosadguri aSenda saqarTveloSi?  
a) zemo avWalis hesi; 

b) borjom hesi; 

g) rionhesi; 
d) xramhesi. 
 

2. rogoria engurhesis simZlavre? 
a) 1300mgvt; 

b) 2500mgvt; 

g) 500mgvt; 

d) 300mgvt. 

 

3. ra uaryofiT gavlenas axdens ekologiur wonasworobaze 

hidroeleqtrosadgurebi? 

 
a) temperaturuli daTbuneba; 

b) haeris mavne nivTierebiT dabinZureba; 

g) haeris tenianobis gazrda;  

d) naleqebis Semcireba. 

 

4. zogadad, wlis romel sezonSi aris eleqtroenergiaze 

maqsimaluri moTxovnileba? 
a) gazafxuli; 

b) zafxuli;  

g) Semodgoma;  

d) zamTari;  

 

5. ratom Sendeba wyalsacaviani hidroeleqtrosadgurebi? 
a) hidroeleqtrosadguris simZlavris gaizrdis mizniT; 

b) eleqtroenergiis tarifis Sesamcireblad; 

g) eleqtroenergiaze zamTris moTxovnilebis dasakmayofileblad; 

d) eleqtroenergiaze tarifis gazrdis mizniT; 

 

 

6. romeli eleqtrosadguria ekologiuri wonasworobis darRvevis 

TvalsazrisiT yvelaze usafrTxo? 
a) Tboeleqtrosadguri; 

b) hidroeleqtrosadguri; 

g) atomuri eleqtrosadguri; 

d) qaris eleqtrosadguri. 

7. arsebobs hidroeleqtrosadguris ganxorcielebis sami sqema. 

romeli sqemiT aris ganxorcielebuli engurhesi? 
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a) kaSxluri sqema; 

b) derivaciuli sqema; 

g) Sereuli kaSxlur-derivaciuli; 

d) hidromaakumulirebeli. 

 

8 nakadis simZlavris gaangariSeba SesaZlebelia formuliT: 

    a)   

  b)   

g)   

d)   
 

9. hidrokvanZis nagebobebis SemadgenlobaSi Sedis: 
a) mudmivi, droebiTi da damxmare nagebobebi; 
b) myari, droebiTi da damxmare nagebobebi; 
g) mudmivi, xanmokle da damxmare nagebobebi; 
d) mudmivi, droebiTi da sanitaruli nagebobebi. 

 
 

10. hidrosadguris ZiriTadi parametrebis (simZlavrე, გამომუშავება) dadgena 

SesaZlebelia, Tu viciT: 
a) nakadis xarji, dawneva da dro; 
b) nakadis xarji, moxveuloba da mimarTuleba; 
g) nakadis simZlavre, dawneva da dro; 
d) wylis siRrme, dawneva da dro. 

 
   11. 1 kilovati ramdeni megavatia: 

a) 0.0001 mgvati; 
b) 0.001 mgvati; 
g) 0.0000001 mgvati; 
d) 1000 mgvati. 

12. hidrosadguris ekonomikuri efeqtianobis dadgenis erT-erTi kriteriumia: 
a) dadgmuli simZlavre; 
b) tarifi gamomuSavebul 1 kvt/sT energiaze da amosyidvis vada; 
g) gamomuSaveba; 
d) tarifi sawvavze. 

 
13. dReisaTvis ra simZlavrisaa mcire hesebi saqarTveloSi: 

a) 2kvt-50mgvt; 
b) 15kvt-13mgvt; 
g) 101kvt-13mgvt; 
d) 101kvt-200mgvt. 
 

    14.sistemis datvirTvis grafiki iyofa: 
a) bazisur, naxevarpikur da pikur zonebad; 
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b) bazisur, naxevarbazisur da pikur zonebad; 
g) bazisur, pikur da superpikur zonebad; 
d) naxevarbazisur, bazisur, naxevarpikur da pikur zonebad. 

 
15. ra erTeuliT izomeba sixSire qselSi da risi tolia 

saqarTvelos energosistemaSi: 
a) 50 herci;  
b) 50 m2; 
g) 5 t; 
d) 20 wm. 
 
16.sadawneo auzisa da gamTanabrebeli rezervuaris funqciaa: 

a) hesis energetikul traqtSi  hidravlikuri dartymisa da agregatebis 
brunTa ricxvis uTanabrobis regulireba;  

b) funqcia ar gaaCnia; 
g) funqcia gadasaxedia; 
d) wylis donis regulireba, siCqaris damyareba da da hidravlikuri 

dartymis Serbileba sadawneo milsadenSi; 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            malaTa gamZleoba 
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1.  წაგრძელება პროპორციულია? 
A. a სიმაღლის 
B. b სიგანის 
C. l სიგრძის 

 

2. konstruqciis romel nawilSia gamWimavi   Zabva maqsimaluri? 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. A-Si. 
B. B-Si. 
C. C-Si. 
D. erTnairia yvela nawilSi. 

 

M3.Mmocemuli gvaqvs konstruqcia oTxi ReroTi, romlebic damzadeulia 

sxvadasxva masalisagan. Mmarjvena momWeri gadaadgilda 1 mm-iT anu yvela 

Reros bolom miiRo erTnairi  gadaadgileba. romel ReroSi iqneba 

RerZuli   Zabvebi maqsimaluri? 

 

 

 

 

 

 

 

A. polieTilenis.  

B. minis. 

C. aluminis 2014-T4 Senadnobis. 
D. 0.2%C foladis.  

E. yvela ReroSi erTnairi. 

A4. aluminis E drekadobis moduli daaxloebiT samjer naklebia 

foladisaze. Ddakidebuli baqnis romeli mxare daeSveba ufro dabla, 

baqnis SuaSi 100N Zalis modebis Semdeg. 
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A. marjvena. 

B. marcxena. 

C. arcerTi. 

 

5. ras edreba grZivi fardobiTi   deformacia bagirze tvirTis 

Camokidebis Semdeg? 

 

 

 

 

 

 

A. 0.001 
B. 0.0045. 

C. 0.1 

D. 0.45 
E. 4.5 

 
6. romeli parametris gazrdas SeuZlia gamoiwvios zRvruli  

datvirTvis gazrda? 

 

 

 

  

A. H simaRlis. 

B. D diametris. 
C. h  simaRlis. 

D. d diametris. 
 

 

7. milis zedapirze datanilia punqtiriT wrewirebi datvirTvis 

modebamde. 
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rogor Seicvleba wrewirebis forma mgrexi  momentis modebis Semdeg? 

 
 
 
 

A. 
B. 
C. 
D. 
8. Tujis (myife masala) yvela nimuSs erTnairi sawyisi zomebi aqvs.  

romeli nimuSis msxvrevis suraTi Seesabameba grexaze gamocdas? 

 

 

 

 

 

 

 

A. 
B. 
C. 
D. 

 

9. mRunavi  momentis romeli grafiki Seesabameba zustad 

datvirTvis mocemul sqemas? 

 

 

 

 

 

A. 
B. 
C. 
D. 

 

10. datvirTvis romeli sqema axdens sufTa Runvis pirobis - mRunavi  

momenti mudmivia, ganivi  Zala nulis tolia - realizebas? 
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A. 
B. 
C. 
D. 

11. datvirTvis romeli sqema Seesabameba naxatze naCveneb mRunavi  

momentis epiuras? 

 

 

 

 

 

 

 

A. 
B. 
C. 
D. 
 

12. ganivi Zalisa da mRunavi  momentis romeli epiurebi Seesabameba 

datvirTvis mocemul sqemas? 

 
 
 
 

A. 
B. 
C. 
D. 

 

13. mRunavi  momentis udidesi 

mniSvneloba tolia: 



 16 

 
 
 
 
  
 

A. 0.5 FL. 
B. FL. 
C. 2FL. 
D. 3FL. 

 

 
14. amoirCieT yvelaze saimedo anu iseTi konstruqcia, romelSic 

maqsimaluri mRunavi momenti umciresia. 

 

 

 

 

 

 

 

A. 
B. 
C. 
D. 

 

15. ramdenjer Semcirdeba inerciis  momenti, Tu koWi motrialdeba 

90 -iT? 

 
 

 

 

A. ar Semcirdeba. 

B. 2-jer. 

C. 4 jer 

D. 8-jer. 

 

 

16. airCieT yvelaze xisti ganivi kveTi. 
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A. 
B. 
C. 
D. 

 

 

17. amovirCioT is kveTi, romelsac SedarebiT naklebi  farTobisas 

eqneba SedarebiT meti inerciis  momenti anu iseTi romlisTvisac 

fardoba  aris udidesi. 

 

 

 

 

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 

 

18. romeli nimuSisTvisaa maqsimaluri mxebi   Zabva udidesi?  

 

 
 
 
 

A. 
B. 
C. 
D. erTnairia yvelasaTvis. 
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19. ramdenjer gaizrdeba naxatze naCvenebi konsoluri koWis 

Tavisufali bolos  CaRunva anu CaRunvis  isari, Tu koWis  

sigrZe orjer gaizrdeba? 

 
 

 
 

A. 2-jer. 

B. 4-jer. 

C. 8-jer. 

D. 16-jer. 

 

20. romeli epiurebi gamosaxaven zustad normaluri  da mxebi  

Zabvebis ganawilebas kveTis simaRleze brtyeli Runvisas? 

 

 

 

 

 

 

A. 
B. 
C. 
D. 

 

21. 1 wertilSi CaRunva   mm-s. rogori iqneba  CaRunva 2 

wertilSi? 

 

 

 

 

 

 

 

A. naklebi an toli 8 mm-ze. 

B. moTavsdeba farglebSi 8 mm   16 mm. 

C. meti iqneba 16 mm-ze. 
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22. romelia is are marTkuTxa ganiv kveTSi, romelSic mkumSavi  

Zalis araRerZulad modebisas kolonaSi mxolod mkumSavi  Zabvebi 

aRiZvreba? 

 

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 

 

 

23. SesaZlebelia Tu ara, rom maqsimaluri gamWimavi   Zabva 2 

wertilSi aWarbebdes maqsimalur gamWimav   Zabvas 1 wertilSi? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. arasodes,  kuTxis arc-erTi mniSvnelobisaTvis. 

B.  -Tvis, romelic miiswrafvis nulisaken. 

C.  -Tvis, romelic miiswrafvis -ken. 
 

E24. eqneba Tu ara adgili mkumSav  Zabvebs sayrden kveTSi, 

romelSic moqmedebs maqsimaluri gamWimavi jamuri  Zabva? 
  

 

 

 

 

 

 

  

A. diax. 
B. ara. 
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25. koWs SeuZlia dakargos forma, Tuki datvirTvas gavzrdiT 

kritikul mniSvnelobamde.  
romeli zoma unda gavzardoT Tavdapirvelad, rom Tavidan 

aviciloT gamoburcva?  

 
 
 

 
 

A.  sigrZe; 

B.  sigane; 

C.  simaRle. 
 

26. bagiri sakmarisad mtkicea, rom daikavos tvirTi da koWis wona. 

avirCioT   -is  kuTxis iseTi  mniSvneloba, rom Tavidan iqnas 

acilebuli gamoburcvis SesaZlebloba. 

 

 

 

 

 

  

 

A. 15 . 
B. 30 . 
C. 45 . 

 
27. avirCioT naxvreti, raTa masze CamovkidoT tvirTi. 
 

 

 

 

 

 

 

A. 
B. 
C. 
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D. 
 

28. romeli koWisTvisaa maqsimaluri gamWimavi  Zabvebi 

umciresi? 

 

 

 

 

 

 

A. 
B. 
C. Zabvebi tolia. 

 
29. romeli Zalovani faqtoria udidesi CarCos sayrden ganivkveTSi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. mRunavi  momenti. 

B. mRunavi  momenti. 

C. mgrexi  momenti. 

D. mRunavi  momenti da mgrexi  momenti. 

 
 

30. romeli bagiri iRebs TavisTavze gamWimavi  tvirTis met 

nawils? 

 

 

A. 1 da 3 bagiri. 
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B. 2 bagiri. 

C. 2 bagiri – 50%-s da orive 1 da 3 bagiri – 50%-s. 

 

 

sagamocdo sakiTxebi daprogramebis safuZvlebSi 

1 რა ეწოდება Visual Basic-ში შესაქმნელ გამოყენებით პროდუქტს. 
a.  ფაილი 
b.  საქაღალდე 
c.  პროექტი 
d.  დავთარი 

2 რას ეწოდება Visual Basic-ს ტრანსლიატორი 
a. ინფორმაციის შეტანის ბრძანებას 
b. ინგლისურიდან სხვა ენაზე გადათარგმნის პროგრამას 
c. ალგორითმული ენიდან მანქანურ კოდებში თარგმნის პროგრამას 
d. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

3 სამუშაო გარემოს რომელ ფანჯარაში შესაძლებელია გულისხმობის პრინციპით 
წარმოდგენილი ობიექტის თვისებების შეცვლა 
a. ToolBox 
b. Form Layout 
c. Project 
d. Properties 

4 რა დანიშნულება აქვს ფორმაზე განთავსებულ ობიექტს 
a. შესაბამისი პროცედურის საშუალებით პროგრამის მართვა 
b. ინტერფეისის ესტეტიკური მხარის უზრუნველყოფა 
c. ფორმაზე მისი არსებობა 
d. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

5 რისთვის იწერება პროგრამული კოდი 
a. შესაბამისი ალგორითმის განხორციელებისათვის 
b. დასმული ამოცანის ამოხსნისათვის 
c. ფორმაზე განთავსებული ობიექტების მიერ გარკვეული ფუნქციის შესასრულებლად 
d. სამივე პასუხი სწორია 

6 რა დანიშნულება აქვს ობიექტს Label 
a. მონაცემთა შესატანა 
b. მონაცემთა გამოტანა 
c. ობიექტზე წარწერის გაკეთება 
d. ფორმაზე სურათის ჩასმა 

7  ფორმაზე გამოყენებულია ორი TextBox-ი. რა იქნება Text2.Text=k ოპერატორის შესრულების შედეგი: 
a. k ცვლადს მიენიჭება ორივე TextBox-ში არსებული რიცხვების საშუალო 
b. k ცვლადს მიენიჭება რიგით მეორე TextBox-ში არსებული შიგთავსი 
c. ფორმის რიგით მეორე TextBox-ში ჩაიწერება k ცვლადის მნიშვნელობა 
d. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 
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8 InputBox ფუნქციის რომელი ჩაწერა შეიცავს შეცდომას: 
a.  k=InputBox(“ “) 
b. k=InputBox(,“ “,  “ “,) 
c. k=InputBox(“ “,” “ , “ “) 
d. InputBox ფუნქციის ჩაწერის სამივე ფორმა სინტაქსურად გამართულია 

9 რა შემთხვევაში გაუჩნდება ListBox-ს ჰორიზონტალური გადაფურცვლის ზოლი  
a. დამოკიდებულია მომხმარებლის ნებასურვილზე 
b. ესთეთიკური თვალსაზრისით 
c. როდესაც სიის ერთერთი ელემენტის (ჩანაწერის) სიგანე აღემატება ლისტბოხ ფანჯრის სიგანეს 
d. ამის შესაძლებლობა არ გააჩნიაVisual Basic-ს 

10 რამდენი ბაიტი გამოიყოფა Integer ტიპის მონაცემისათვის 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

11 როგორ ჩაიწერება Visual Basic-ზე tg(x)  ფუნქცია 
a. tg*x 
b. Tg(x) 
c. tan(x) 
d. tan x 

12 იპოვეთ შეცდომა პროგრამის მოყვანილ ფრაგმენტში 
 k=InputBox(“”) 
 m=exp(k^2)+ln(abs(k)) 
 Print "k=";k 
 Print 
 Print "s="; 3*atn(k+m)*Sqr(m) 
Print "   t="; (k+m)^2 
a. m გამოსახულების ჩაწერა შეიცავს შეცდომას 
b. არ არის მითითებული k ცვლადის მნიშვნელობა 
c. ფრაგმენტის მეხუთე სტრიქონი შეიცავს შეცდომას 
d. ფრაგმენტი არ შეიცავს შეცდომას 

13 რომელია მართვის პირობითი გადაცემის ოპერატორი: 
a.  For ... 
b. If ... 
c. While... 
d. Print ... 

14 რა მნიშვნელობას მიიღებს S ცვლადი პროგრამის ქვემოთმოყვანილი ფრაგმენტის შესრულების შედეგად: 
c=18: a=2: b=5: S=14 
k=sqr(c-a)+b^2-1  
if k< >30 then  S=(a^2+c)/a+1 
 
a. 10 
b. 12 
c. 14 
d. 16 
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15 რა მნიშვნელობას მიიღებს კ ცვლადი ქვემოთმოყვანილი პროგრამის ფრაგმენტის შესრულების შედეგად: 
c=6: a=7: b=9: d=11  
t=d*c/ (b+ a- c)   
if t < >0 and  t<3 then k=(a^2+d)/c-b else k=2  
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

16 Z ცვლადის რა მნიშვნელობისათვის T ცვლადი მიიღებს მნიშვნელობას 45 
z=InputBox(“ “) 
If z<=22 or z>15 then 
T=25 
elseif z>15 and z<19  then 
T=45 
else 
T=-15 
end if 
a. 11 
b. 18 
c. 25 
d. ფრაგმენტი შეიცავს შეცდომას 

17 როგორი სტრუქტურის ალგორითმია არითმეტიკული პროგრესიის წევრების მნიშვნელობის ჯამის გამოთვლა 
a. წრფივი 
b. განშტოებადი 
c. ციკლური 
d. რთული ციკლი 

18 რა არის Visual Basic 
a. ტექნიკური ტერმონოლოგია  
b. ტექსტური რედაქტორი  
c. გრაფიკული რედაქტორი  
d. დაპროგრამების ენა 
 

19 რის ელემენტებს წარმოადგენენ მართვის ელემენტები 
a. ცხრილის 
b. მართვის პულტის 
c. ფორმის 
d. კომპაკტ დისკის 

 

20 მოვლენათა რიცხვს მიეკუთვნება  
a. რომელიმე კლავიშზე დაჭერა 
b. მაუსის გადაადგილება 
c. ფაილის გახსნა 
d. ყველა ზემოთჩამოთვლილი 

 



 25 

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო ტესტები დისციპლინაSი  ,,სამშენებლო 

წარმოების საფუძვლები“ 

 

1. ჩამოთვალეთ მსოფლიოს შვიდი საოცრება: 

ა) ათენის aკროპოლისი, ხიდი აკასი კეიკო იაპონიაში, რომის სასახლე, ხეოფსის 
პირამიდა, არტემიდას ტაძარი, ბაბილონის ბაღები, ჩინეთის დიდი კედელი; 

ბ) ვენეციის სასახლე, ეიფელის კოშკი, პართენონი, მილანის ტაძარი, 
ალექსანდრიის შუქურა, როდოსის კოლოსი, ხეოფსის პირამიდა; 

გ) ხეოფსის პირამიდა, არტემიდას ტაძარი ეფესში, ბაბილონის (სემირამიდას) 
დაკიდული ბაRები, ზევსის ქანდაკება ოლიმპოში, ჰალიკარნასის მეფე მავსოლის 
აკლდამა, როდოსის კოლოსი, ფაროსის (ალექსანდრიის) შუქურა; 

დ) ხეოფსის პირამიდა, ლუვრის სასახლე, ნეაპოლის სასახლე, ქალაქი ვენეცია, 
ფლორენციის ტაძარი, ზევსის ქანდაკება, სემირამიდას ბაღები. 

 

2. რომელი საუკუნის ისტორიული ძეგლია სვეტიცხოველი? 

ა) VIII 

ბ) XI 

გ) XIII 

დ) IX 

3. ra aris gruntis tenianoba? 

a) gruntSi arsebuli wylis masis Sefardeba gruntis myari nawilebis 
masasTan; 

b) gruntis myari nawilebis masis Sefardeba gruntSi arsebuli wylis 
masasTan; 

g) 1 m3 mSrali gruntis masa; 

d) 1 m3 sveli gruntis masa. 

 

4. romeli saxis gruntebSi gamoiyeneba maTi xelovnuri gamagreba 
cementaciis meTodiT. 
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a) Tixovan da liosisebr gruntebSi; 

b) daWaobebul da liosisebr gruntebSi; 

g) gruntebSi, romelTa moculobiTi masaa 1,8 t/ m3-mde; 

d) msxvil da saSualo marcvlovan qviSebSi da napralovan kldovan 
gruntebSi. 

 

5. mravalCamCiani eqskavatoris tipebia: 

a) erTsiCqariani da mravalsiCqariani; 

b) mcireCamCiani da didCamCiani; 

g) jaWvuri da rotoruli; 

d) pirdapirCamCiani da SebrunebulCamCiani. 

 

6. gruntebis hidromeqanikuri damuSaveba warmoebs: 

a) hidromonitorebiT da miwasawovi meqanizmebiT; 

b) pirdapirCamCiani da ukuCamCiani eqskavatorebiT; 

g) erTCamCiani da mravalCamCiani eqskavatorebiT; 

d) centridanuli tumboebiT. 

 

7. rogori ximinjebi arsebobs maTi muSaobis xasiaTis mixedviT. 

a) liTonis da rkinabetonis; 

b) dgari (dayrdnobili) da kiduli (friqciuli); 

g) wriuli, kvadratuli an mravalkuTxa ganivkveTis; 

d) Casasobi da CasaburRi. 

 

 

 

8. ra aris qvis wyoba? 
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a) wyoba, romelic sruldeba wola rigebiT; 

b) qvis wyoba aris konstruqcia, romelic Sedgeba samSeneblo duRabze 
garkveuli wesiT dawyobili qvebisagan; 

g) wyoba, romelic sruldeba Cxira rigebiT; 

d) wyobis duRabis da qvebis erToblioba. 

 

9. wyobis horizontalur rigze moqmedi Zalis maqsimalurad 
dasaSvebi gadaxris kuTxe tolia: 

a) 10-120; 

b) 13-150; 

g) 15-170; 

d) 18-200. 

10. SeasruleT sawyobe duRabebis klasificireba Semavseblis 
saxeobis mixedviT. 

a) martivi da rTuli duRabebi; 

b) cementis, kiris, kir-cementis da swrafmyarebadi duRabebi; 

g) mZime (civi) da msubuqi (Tbili) duRabebi; 

d) Cveulebrivi, hidrosaizolacio, Tbosaizolacio da specialuri 
duRabebi. 

11. qvis wyobis gadaბmis ZiriTadi sistemebia: 

a) Cxira-wyoba da wyoba wola rigebiT; 

b) orriga (jaWvuri), mravalriga da oTxriga; 

g) verstebis wyoba da amoyorvis wyoba; 

d) kedlebis wyoba sisqiT 2 aguri da 2 agurze meti. 

 

 

 

12. duRabtumboebiT duRabis miwodebis maqsimaluri manZilebia: 
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a) horizontalurad – 200 m-mde da vertikalurad – 40 m-mde; 

b) horizontalurad – 300 m-mde da vertikalurad 80 m-mde; 

g) orive mimarTulebiT – 100 m-mde; 

d) orive mimarTulebiT – 150 m-mde. 

 

13. daniSnulebis mixedviT armatura iyofa: 

a) msxvildiametrian da wvrildiametrian armaturebad; 

b) pirvel, meore da mesame klasis armaturebad; 

g) drekad da xist armaturebad; 

d) muSa, gamanawilebel da samontaJo armaturebad. 

 

14. mSeneblobaze iyeneben Semdegi tipis eleqtromeqanikur 
vibratorebs: 

a) masiT 10 kg-mde da 10 kg-ze meti; 

b) diametriT 20, 40 da 60 mm; 

g) Siga (siRrmiTi), gare da zedapiruli; 

d) wyvetili qmedebis da uwyveti qmedebis. 

 

15. ra aris yalibi. 

a) ficrebisgan agebuli konstruqcia; 

b) foladis farebisagan agebuli konstruqcia; 

g) droebiTi damxmare konstruqcia, romelic konstruqcias saproeqto 
formasa da zomebs aniWebs; 

d) kombinirebuli masalebisgan agebuli droebiTi konstruqcia. 

 

 

 

სამაგისტრო  სპეციალიზაციის ტესტები თბოაირმომარაგებასა და ვენტილაციაში 
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1. სათავსიდან გარემოში სითბოს გადაცემა მიმდინარეობს თანახმად: 
         1. თერმოდინამიკის I კანონინისა; 
         2. თერმოდინამიკის II კანონინისა; 
         3.  გეილუსაკის კანონისა; 
         4. ბოილმარიოტის კანონისა; 
 
2. მრავალშრიან ბრტყელ კედელში სტაციონარული თბოგადაცემის დროს 
ტემპერატურული ველი იცვლება: 

1. ტეხილი ხაზის კანონით; 
2. წრფივი კანონით; 
3. ჰიპერბოლური კანონით; 
4. პარაბოლური კანონით; 
 

3. შენობების გათბობის სისტემა შეიძლება იყოს: 
1. ერთმილოვანი; 
2. სამმილოვანი; 
3. ხუთმილოვანი; 
4. შვიდმილოვანი; 
 

4. იძულებითი ცირკულაციის წყლით სათბობ სისტემაში თბოშემცველი 
გადაადგილდება: 

1. ვენტილატორის საშუალებით; 
2. კომპრესორის საშუალებით; 
3. ტუმბოს საშუალებით; 
4. კონვექტორის საშუალებით; 
 

5. წყლით სათბობ სისტემებში გათბობის შდეგად წყლის ნამატის კომპენსაცია 
ხორციელდება: 

1. წყალჭავლური ელევატორით; 
2.დამცველი სარქველით; 
3. საფართოებელი ჭურჭლით; 
4. სათბობი ხელსაწყოები; 
 
 
 

6. გათბობი სისტემებში გამოყენებული განახლებადი ენერგიის წყაროებია: 
1. ბუნებრივი გაზი; 
2. ქვანახშირი; 
3. საღუმელე სათბობი; 
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4. შეშა; 
 

7. სავენტილაციო სისტემების დანიშნულებაა სათავსს მიაწოდოს ან გაიწოვოს: 
1. ჰაერი; 
2. სუფთა ჟანგბადი; 
3. აზოტი; 
4. ნახშირორჟანგი; 

 
8. მექანიკური ანუ იძულებით სავენტილაციო სისტემებში ჰაერი გადაადგილდება: 

1. ვენტილატორის საშუალებით; 
2. კომპრესორის საშუალებით; 
3.ტუმბოს საშუალებით; 
4.კალორიფერის საშუალებით; 
 

9. სავენტილაციო სისტემებში ჰაერის გაწმენდა წარმოებს: 
1. ვენტილატორებში; 
2. ფილტრებში; 
3. კალორიფერებში; 
4. ხმის ჩამხშობებში; 
 

10. ჰაერის კონდიცირების სისტემებში ჰაერის დამუშავება წარმოებს: 
1.სამაცივრო დანადგარებში; 
2.საქვაბე დანადგარებში; 
3.კონდიციონერებში; 
4.ვენტილატორული კონვექტორებში; 
 

11. ჰაერის კონდიცირების სისტემების სიცივით მომარაგების მიზნით გამოიყენება: 
1. სავენტილაციო გისოსები; 
2. წყალსათბობი ქვაბები; 
3. სამაცივრო დანადგარი; 
4. ვენტილატორული კონვექტორები; 
 
 

12. შენობათა შესასვლელ გარე კარებებში, ჭიშკრებში და სხვა ღია ელემენტებში 
თბური დაცვის მიზნით გამოიყენება: 

1. წყლის ჭავლები; 
2. საჰაერო თბური ფარდები; 
3. რადიატორები; 
4. ფილტრები; 
 

13. რომელია ბუნებრივი გაზის და ჰაერის აფეთქების ზღვარი: 
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1. 1-5 %მდე; 
2. 5-15%მდე; 
3. 15-20%მდე; 
4. 20-30%მდე; 
 

14. რა რაოდენობით ჰაერია საჭირო 1  მეთანის სრული დაწვისთვის: 
1. 5 ; 
2. 10 ; 
3. 15 ; 
4. 20  
 

15. რომელი გაზებისაგან  შედგება თხევადი აირი: 
1. მეთანი და ეთანი; 
2. პროპანი და ბუთანი; 
3. მეთანი და აცეტილენი; 
4. ეთანი და ბუთანი; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sagani: შესავალი სატრანსპორტო ნაგებობები  
 

1. რომელ წელს აშენდა პირველი რკინიგზის ხაზი საქართველოში  
ა) 1865   
ბ) 1872  
გ) 1875  
დ) 1890  

   



 32 

2. საქართველოს რკინიგზაზე liandis nominaluri siganea:  
ა) 1067 mm  
ბ) 1520 mm  
გ) 1435 mm  
დ) 1600 mm  

   
3. swor ubnebSi 65P  tipis relsebiani liandagis samsaxuris vadis 

amowurvamde gatarebuli normatiuli tonaJi (mln. tona bruto) 
Seadgens:  

 

ა) 500  
ბ) 400  
გ) 350  
დ) 250  

   
4. რომელ წელს აშენდა წიფის გვირაბი  
ა) 1885   
ბ) 1880  
გ) 1895  
დ) 1890  

   
5. 50P  tipis erTi grZivi metri relsis daaxloebiTi wonaa (kg):  
ა) 50   
ბ) 65  
გ) 60  
დ) 55  

   
6. თანამედროვე რელსები მზადდება  
ა) თუჯისაგან  
ბ) ალუმინისაგან  
გ) ფოლადისაგან  
დ) რკინისაგან  

   
7. maRali wylis saangariSo done xidisaTvis ganisazRvreba 

ganmeorebadobisTvis 
 

ა) 10 wliani  
ბ) 50 wliani  
გ) 100 wliani  
დ) 300 wliani  

   
8. რკინიგზაზე მაქსიმალური დასაშვები სიჩქარე მრუდში ტოლია  
ა) Rv 7,4   
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ბ) Rv 8,4   
გ) Rv 5,4   
დ) Rv 6,4   

   
9. რელსს გააჩნია შემდეგი ფორმა  
ა) შველერის   
ბ) ზოდისებრი  
გ) ორტესებრი კოჭის  
დ) კუთხედის  

   
10. foladis xidebis konstruqciebis elementebis dasakavSireblad ar 

gamoiyeneba 
 

ა) eleqtroSeduReba  
ბ) airSeduReba  
გ) moqlonebi  
დ) maRalsimtkiciani WanWikebi  

   
11. winaswar daZabuli rkinabetonis damzadebisTvis ar gamoiyeneba  
ა) mavTulis konebi  
ბ) mavTulis bagirebi  
გ) AIII klasis armatura  
დ) AI klasis armatura  

   
12. xidis savali nawilis gabariti damokidebulia  
ა) moZraobis intensivobaze  
ბ) gzis kategoriaze  
გ) xidis siganeze  
დ) xidis sigrZeze  
   
13. trasis gegma ewodeba:  
ა) gzis trasis marTobuli kveTis grafikul gamosaxulebas, 

Sesrulebuls masStabSi 
 

ბ) gzis trasis vertikalur sibrtyeze proeqciis grafikul 
gamosaxulebas, Sesrulebuls masStabSi 

 

გ) gzis trasis horizontalur sibrtyeze proeqciis grafikul 
gamosaxulebas, Sesrulebuls masStabSi 

 

დ) gzis gegmils horizontalur sibrtyeze  
   

14. asfaltbetonis fenilis datkepna xorcieldeba:  
ა) jer msubuqi da saSualo, xolo Semdeg mZime satkepnebis gamoyenebiT;  
ბ) jer mZime, xolo Semdeg msubuqi da saSualo satkepnebis gamoyenebiT;  



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამშენებლო მექანიკა 

 (testebi) 

    

1. geometriulad ucvleli brtyeli nagebobis miwasTan uZravad 

mimagrebisaTvis minimalur bmaTa raodenobaa? 

 

a. sami 

b. erTi 

g. ori 

გ) mxolod msubuqi;  
დ) SesaZlebelia yvela zemoT aRniSnuli variantis gamoyeneba.  

   
15. ისრული გადამყვანის დანიშნულებაა  
ა) მოძრავი შემადგენლობის მობრუნება  1800-ით   
ბ) მოძრავი შემადგენლობის მობრუნება  3600-ით  
გ) მოძრავი შემადგენლობის ერთი ლიანდაგიდან მეორეზე გადაყვანა  
დ) მოძრავი შემადგენლობის მობრუნება  900-ით  
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d. oTxi 

 

2. nagebobis Tavisuflebis xarisxi ganisazRvreba formuliT 

 

a. 3d-2s-s.R 

b. =3d+2s-s.R 

      g =3d-2s+s.R 

      d. =3d+2s+s.R 

 

3. nagebobis geometriulad ucvlelobis aucilebeli pirobaa, rom 

Tavisuflebis xarisxi:  

 

a. toli an naklebi iyos nulze 

b. meti iyos nulze 

g. toli iyos samis 

d. toli iyos 1-is 

 

4. Rerovani saxsrovani oTxkuTxedi warmoadgens: 

 

a. geometriulad cvlad sisitemas 

b. geometriulad ucvlel sistemas 

g. erTdroulad cvladsa da ucvlel sistemas 

d. arcerTi ganmarteba araa swori 

 

5. kinematikuri bma eweodeba SezRudvas, romelic: 

 

a. erTiT amcirebs Tavisuflebis xarisxs 
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b. oriT amcirebs Tavisuflebis xarisxs 

g. uspobs yovelgvar gadaadgilebis saSualebas 

d. aniWebs sworxazovani moZraobis saSualebas 

 

6.  11  warmoadgens: 

 

a. X1=1 erTeulovani ZaliT gamowveul gadadgilebas X1 Zalis 

mimarTulebiT 

b. X1=1 ZaliT gamowveul gadadgilebas horizontaluri 

mimarTulebiT 

g. gare datvirTviT gamowveul gadadgilebas X1 mimarTulebiT  

d. CarCos mTlian gadaadgilebas horizontaluri mimarTulebiT 

 

7. moZravi saxsrovani sayrdeni tolfasia: 

 

a. erTi kinetikuri bmis 

b. ori kinetikuri bmis 

g. sami kinetikuri bmis 

d. oTxi kinetikuri bmis 

 

8. TaRi warmoadgens ganmbrjeian mrude Zels, romelic boloebiT: 

 

a. Camagrebulia miwasTan an sxva raime uZrav nagebobasTan da 

CamagrebaSi aRiZvrebian daxrili reaqciis Zalebi 

b.  moZrav saxsrulad aris dayrdnobili 

g.  moZrav saxsruladaa dayrdnobili da moxazulia paraboluri 

kanoniT 

d. moZrav saxsruladaa dayrdnobili da moxazulia wriuli rkaliT 

 



 37 

 

9. Rerovani saxsrovani samkuTxedi warmoadgens: 

 

a. geometriulad ucvlel sistemas 

b.  geometriulad cvlad sistemas 

g.  moZrav geometriulad cvlad meqanizms 

d. yvela ganmarteba sworia 

 

10. ferma warmoadgens Rerovan sisiemas, sadac: 

 

a. Reroebi gaerTianebulni arian idealuri saxsrebis saSualebiT 

b.  Reroebi xistad arian erTmaneTTan dakavSirebulni 

g. zogi Reroebi xistadaa dakavSirebuli erTmaneTTan, zogi 

saxsrebiT 

d. yvela ganmarteba sworia 

 

11.  yru anu xisti Camagreba tolfasia: 

 

a. sami kinetikuri bmis 

b. erTi kinetikuri bmis 

g. ori kinetikuri bmis 

d. oTxi kinetikuri bmis 

 

12. uZravi saxsrovani sayrdeni tolfasia: 

 

a. ori kinetikuri bmis 

b. erTi kinetikuri bmis 

g. sami kinetikuri bmis 
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d. oTxi kinetikuri bmis  

 

13. samsaxsriani TaRis nebismier kveTSi mRunavi momenti gamoiTvleba 

formuliT: 

 

a.  

b.    

g.  

d.  

 

14. ZalTa meTodis kanonikur gantolebaTa sistemis pirveli gantoleba  

 gamoxatavs im azrs, rom 

 

a.  gadaadgilebaTa jami X1 ucnobi Zalis mimarTulebiT 

gamowveuli X1, X2 da P ZalebiT moqmedebis SemTxvevaSi nulis 

tolia. 

b.  gadaadgilebaTa jami X2-is  mimarTulebiT  nulis tolia 

g.  P datvirTviT gamowveuli gadaadgileba nulis tolia 

d. CarCos  xisti kvanZebis mobrunebis kuTxeebi nulis tolia 

 

 

15. TaRis nebismier ganivkveTSi aRiZvrebian Siga Zalvebi: 

 

a. mRunavi momentebi, ganivi Zalebi da grZivi Zalebi 

b. mxolod mRunavi momentebi da ganivi Zalebi 



 39 

g. mxolod ganivi da grZivi Zalebi 

d. mxolod mRunavi momentebi da grZivi Zalebi 

 

  

16. samsaxsrian TaRSi ganmbrjenis sidide gamoiTvleba formuliT: 

 

a. 
f

M
H

0
c  

b. fMH 0
c   

g. fMH 0
c 

 
d. 0

cM
fH 

 
 

17. gadaadgilebaTa meTodis ZiriTadi ucnobebia: 

 

a. xisti kvanZebis mobrunebis kuTxeebi da maTi damoukidebeli 

xazovani gadaadgilebis sidideebi 

b. xisti kvanZebis mobrunebis kuTxeebi mxolod  

g. kvanZebis xazovani gadaadgilebebi mxolod  

d. arcerTi CamoTvlilTagani ar aris swori 

 

18. gadaadgilebis sidide warmodgenilia ori indeqsiT ik . ras 

gviCveneben  i da k indeqsebi: 

 

a. i indeqsi gviCvenebs gadaadgilebis adgils da mimarTulebas 

meore  k indeqsi ki gamomwvev mizezs 

b. orive indeqsi gviCvenebs  gadaadgilebis mimarTulebas 

g. orive gviCvenebs gamomwvev mizezebs  

d. i indeqsi gviCvenebs gamomwvev mizezs, k gadaadgilebis adgils 
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19. zogad statikurad urkvevobis rigi ganisazRvreba formuliT: 

 

a. `z~ =sR + 2s - 3d  

b. `z~ =3d - 2s - sR  

g. `z~ =3d + 2s - sl  

d. `z~ =-3d - 2s - sl  

20. gadaadgilebaTa meTodis kinematikurad urkvevobis rigi  

ganisazRvreba formuliT: 

 

a. n=nk+ n6 

b. m=2n-3 

g. W=3d - 2s - sR  

d. `z~ +sR +3s – 3d 

 

21. TaRis RerZis moxazuloba racionaluradaa SerCeuli Tu mis 

nebismier kveTSi: 

 

a. mRunavi momenti nulia 

b.  mRunavi momenti da grZivi Zalaa nuli 

g.  ganivi Zala grZivi Zalaa nuli 

d. arcerTi maTgani ar aris swori 

 

22. samsaxsrian TaRSi grZivi Zalebis gamosaTvleli formulaa: 

 

a.  kk
0
kk cosHsinQN   

b. kk
0
kk cosHsinQN   

g. k
0
kk sinQN 
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d. kk
0
kk sinHcosQN   

23. absoliturad aucilebelი bmიs CamoSorebით sistema gaxdeba: 

 

a. cvladi sistema 

b.  statikurad rkvevadi 

g.  statikurad urkvevi 

d. statikurad urkvevobis rigi gaizrdeba erTiT 

 

 

24. ZalTa  და gadaadgilebaTa meTodebi ZiriTadad gamoiyeneba: 

 

a. statikurad urkvevi sistemebis gasaangariSeblad 

b.  statikurad rkvevadi sistemebis gasaangariSeblad 

g.  myisad cvladi sistemebis gasaangariSeblad 

d. drekad-plastikuri sistemebis dasadgenad 

 

 

25. samsaxsriani TaRis nebismier k kveTSi aRZruli ganivi Zalis sididea: 

 

a. kk
0
kk sinHcosQQ   

b. kk
0
kk sinHcosQQ   

g. kk
0
kk cosHsinQQ 

 d. k
0
kk cosQQ   

ტესტირება „საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა“ 

1.  როგორ ხდება ქვიშოვანი გრუნტის კლასიფიკაცია: 

ა) გრანულომეტრული შედგენილობის მიხედვით 
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ბ) პლასტიურობის რიცხვის მიხედვით 

გ) საანგარიშო წინაღობის მიხედვით 

დ) ბუნებრივი დაფერდების კუთხით 

 

2. თუ  0.1 მმ-ზე მსხვილი ნაწილაკების მასა შეადგენს  75%-ზე ნაკლებს, გვექნება: 

ა)  ხრეშოვანი ქვიშა 

ბ)  მსხვილი ქვიშა 

გ)  საშუალო სიმსხოს ქვიშა 

დ)  მტვროვანი ქვიშა 

 

3. რითი ხდება ქვიშოვანი გრუნტის არაერთგვაროვნების განსაზღვრა: 

ა)    გრაფიკით 

ბ)    ფორმულით 

გ)   შეჭიდულობით 

დ)   ფორიანობით 

 

4. თუ 2მმ-ზე მსხვილი ნაწილაკების მასა შეადგენს 25%-ზე მეტს, გვექნება: 

ა)     ხრეშოვანი ქვიშა 

ბ)     მსხვილი ქვიშა 

გ)     საშუალო სიმსხოს ქვიშა 

დ)    მტვროვანი ქვიშა 

 

5. რითი ხდება მტვროვან-თიხოვანი გრუნტის ტიპის განსაზღვრა: 
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ა)     გრანულომეტრული შედგენილობით 

ბ)     საცრული მეთოდით 

გ)     პლასტიურობის რიცხვის მიხედვით 

დ)    ტენიანობით 

6. თუ პლასტიურობის რიცხვი მეტია 17-ზე გვაქვს: 

ა)     თიხნარი 

ბ)     თიხა 

გ)     ქვისნარი 

დ)    ასეთი გრუნტი არ არსებობს 

 

7. მტვროვან-თიხოვანი გრუნტის საანგარიშო წინაღობას ვადგენთ:: 

ა)     ფორიანობის კოეფიციანტითა და დენადობის მაჩვენებლით 

ბ)     კონსისტენციის მაჩვენებლით და ტენიანობით 

გ)     კუთრი შეჭიდულობითადა ფორიანობით 

დ)    ტენიანობითადა ფორიანობით 

 

8. ტენიანობა იზომება: 

ა)     გრამებით 

ბ)     პროცენტებით 

გ)     კილომეტრებით 

დ)    არ  აქვს განზომილება 

 

9. გრუნტის ტენიანობა დენადობის ზღვარზე განისაზღვრება: 
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ა)     ზნამენსკის ხელსაწყოთი 

ბ)     ბუნებრივი დაფერდების კუთხით 

გ)     ვასილევის   კონუსით 

დ)    ფილტრაციის ხელსაწყოთი 

 

10. ქვიშოვანი გრუნტის სიმკვრივის (მდგომარეობის) განსაზღვრა ხდება: 

ა)     ფორიანობის კოეფიციენტის მიხედვით 

ბ)     საანგარიშო წინაღობის მიხედვით 

გ)     კუთრი შეჭიდულობის მიხედვით 

დ)    დენადობის მაჩვენებლით 

11. რომელ ზღვრებში იცვლება თიხების ფილტრაციის კოეფიციენტი: 

ა)     20 – 50 სმ/წმ 

ბ)     20 – 20 სმ/წმ 

გ)     1 – 20 სმ/წმ 

დ)    20-2   –    10-6 სმ/წმ 

12. რომელ ზღვრებში იცვლება თიხების ფილტრაციის კოეფიციენტი: 

ა)     0 – 7 -მდე 

ბ)     7 – 17 -მდე 

გ)     17 – 25 -მდე 

დ)    25 – 50 -მდე 

 

13. როგორ ზღვრებში იცვლება  კენჭნარის საანგარიშო წინაღობა  R0: 

ა)     0.1 – 1  კგ/სმ2 
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ბ)     1 – 6  კგ/სმ2 

გ)     7 – 17  კგ/სმ2 

დ)    0,1 – 7  კგ/სმ2 

 

14. რა ზღვრებში იცვლება პუასონის  კოეფიციენტი თიხოვანი გრუნტებისათვის: 

ა)     0.01 – 0.03 

ბ)     0.03 – 0.28 

გ)     0.28 – 0.41 

დ)    0.41 – 0.55 

 

15. რომელია გრუნტის ძვრისადმი წინაღობის ფორმულა: 

 

ა)      

 

ბ)      

 

გ)      

 

დ)     

16.   რომელი ფორმულით ანგარიშობენ ფილტრაციის კოეფიციენტს: 

ა)    

ბ)     

S
dpE 

0

phaS 0

cptg  

12

1

pp
eea
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გ)    

დ)    

 

17.    რომელ გრუნტებში  გამოიყენება  ცემენტაციის მეთოდი  ფუძის 
გასაძლიერებლად 

ა)  თიხნარები 

ბ)   თიხები 

გ)   კენჭნარები 

დ)   ტორფიანი  გრუნტები 

 

18.    რომელია    შენობა-ნაგებობების დაჯდომის  ანგარიშის ფორმულა: 

 

ა)    

 

ბ)      

 

გ)      

 

დ)       

 

19.    რა შემთხვევაში  მივმართავთ   ხელოვნურ ფუძეებს: 

ა)   კლდოვან გრუნტებში 

2
bapS 



PFKS 

 


E
hpS 

  ahpS 
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ბ)   ნახევრად კლდოვან გრუნტებში 

გ)  კენჭნარებში 

დ)  თიხოვან-პლასტიკურ გრუნტებში 

 

 

20.  რა შემთხვევაში მივმართავთ  გრუნტის ელექტროქიმიურ  გამაგრაბას: 

ა)    კლდოვანი ქანები 

 ბ)   ნახევრად კლდოვან გრუნტებში 

გ)   კენჭნარებში 

დ)  თიხოვან-პლასტიკურ გრუნტებში 

 

 

 

სპეციალობა-წყალმომარაგება და წყალარინება 
 

1. რაზეა დამოკიდებული მოსახლეობის სასმელ-სამეურნეო წყლის ხარჯის     
ნორმა? 

 ა. მოსახლეობის რაოდენობაზე; 

 ბ. განაშენიანების სართულიანობაზე; 

 გ. წყალმომარაგების წყაროს სიმძლავრეზე; 

 დ. შენობების სანტექნიკური თვალსაზრისით კეთილმოწყობის ხარისხზე. 

 

2. როგორ გამოითვლება ქსელის უბნის საანგარიშო ხარჯი? 

ა. უბნის საანგარიშო ხარჯი ტოლია მომდევნო უბნების საგზაო ხარჯების  
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    ჯამისა; 

 ბ. უბნის საანგარიშო ხარჯი ტოლია ამ უბნის საგზაო და სატრანზიტო 

    ხარჯების ჯამისა; 

გ. უბნის საანგარიშო ხარჯი ტოლია ამ უბნის საგზაო და სატრანზიტო 

    ხარჯების ჯამის ნახევრისა; 

დ.უბნის საანგარიშო ხარჯი ტოლია ამ უბნის საგზაო და სატრანზიტო 

    ხარჯისა და საგზაო ხარჯის ნახევრის ჯამისა. 

 

3. რაზეა დამოკიდებული მიწისქვეშა წყლების წყალმიმღებების სახეები? 

ა. მიწისქვეშა წყლების ჩაღრმავებაზე; 

ბ. მისაღები წყლის რაოდენობაზე; 

გ. გრუნტის წყლების წყალუხვობაზე; 

დ.გრუნტის წყლების წყლის ხარისხზე. 

 

4. რომელი რეაგენტის გამოყენებაა მიზანშეწონილი წყლის 
კოაგულირებისას? 

ა. მარილმჟავა; 

ბ. გოგირდმჟავა; 

გ. ნატრიქლორი; 

დ.ალუმინის სულფატი. 

 

5. რომელ ნაგებობებში გამოიყენება შეწონილი ლამი ბუნებრივი წყლების  

გასაწმენდად? 
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ა. ვერტიკალურ სალექრებში; 

ბ. გამკამკამებლებში; 

გ. რადიალურ სალექრებში; 

დ.ფილტრებში. 

 

6. სამრეწველო საწარმოს ერთ საამქროში ნახმარი წყალი გამოიყენება  
მეორე საამქროს საჭიროებისათვის.როგორი სქემაა ეს? 

ა. გამდინარე; 

ბ. საცირკულაციო; 

გ. მიმდევრობითი; 

დ.კომბინირებული. 

 

7. რომელი ტიპის გამაცივებლებს მიეკუთვნება გამშხეფი ავზები? 

ა. დახურული ტიპის ამაორთქლებელ გამაცივებლებს; 

ბ. ღია ტიპის ამაორთქლებელ გამაცივებლებს; 

გ. რადიატორულ გამაცივებლებს; 

დ.ვენტილატორულ გამაცივებლებს; 

 

8. როგორ იცვლება წყალარინების კოლექტორებში წყლის დინების 
მინიმალური დასაშვები სიჩქარე მილის დიამეტრის ზრდის 
მიხედვით? 

ა. მცირდება 

ბ. იზრდება; 

გ. უცვლელია; 
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დ. იზრდება გარკვეულ ზღვრამდე, შემდეგ მცირდება. 

 

9. რაზეა დამოკიდებული სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების  

გაბინძურებათა კონცენტრაცია? 

ა. მოსახლეობის რაოდენობაზე; 

ბ. ჩამდინარე წყლების გაყვანის ნორმაზე; 

გ. ჩამდინარე წყლების ხარჯზე; 

დ.მოსახლეობის სიმჭიდროვეზე. 

 

10. ლამის გადამუშავება მეთანტენკში ხდება 33 C  ტემპერატურის დროს. 
როგორი პროცესია ეს? 

ა. თერმოფილური; 

ბ. მეზოფილური; 

გ. კომბინირებული; 

დ.ბუნებრივ პირობებში მიმდინარე. 

 

11. რის მიხედვით ხდება ქლორის დოზირება ჩამდინარე წყალში? 

ა. ჟბმ-20- ის მიხედვით 

ბ. ჩამდინარე წყალში შეწონილი ნაწილაკების რაოდენობის მიხედვით; 

გ.  ჩამდინარე წყალში ბაქტერიების რაოდენობის მიხედვით; 

დ.ჩამდინარე წყლის ხარჯის მიხედვით. 

 

12..რა არის ჩამდინარე წყლის ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნილება? 
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ა. ჩამდინარე წყალში ჟანგბადის შემცველობა; 

ბ. ჩამდინარე წყალში ორგანულ ნივთიერებათა შემცველობის  

    სრული მაჩვენებელი; 

გ. ჩამდინარე წყლების ჟანგბადობა; 

დ.ჩამდინარე წყლების რეაქციის მაჩვენებელი. 

13.ტუმბოს ხარჯის შემცირებით როგორ შეიცვლება ტუმბოს მიერ 
განვითარებული წნევა და სიმძლავრე? 

ა. ორივე გაიზრდება; 

ბ. ორივე შემცირდება; 

გ. წნევა შემცირდება, სიმძლავრე გაიზრდება; 

დ.წნევა გაიზრდება, სიმძლავრე შემცირდება. 

14.რა ტექნოლოგიური განსხვავებაა ხარჯმზომებსა და წყალსაზომებს შორის? 

ა. ხარჯმზომით იზომება ნებისმიერი სითხის ხარჯი, წყალსაზომით კი    

    მხოლოდ წყლის ხარჯი; 

ბ. განსხვავება არ არსებობს; 

გ. ხარჯმზომით იზომება ხარჯის მყისიერი მნიშვნელობები, წყალმზომებით 
დროის ინტერვალში დახარჯული წყლის რაოდენობა; 

დ.ანათვლების სიზუსტეში. 

15.რაში მდგომარეობს შენობის ცივი წყალსადენის ქსელის ჰიდრავლიკური 
გაანგარიშების ამოცანა? 

ა. ქალაქის წყალსადენის მაგისტრალთან მიერთების წერტილში საჭირო 
დაწნევის განსაზღვრაში; 

ბ. ჰიდრავლიკური დარტყმის პარამეტრების განსაზღვრაში; 

გ.დგარებისა და სანიტარული ხელსაწყოების რაოდენობის განსაზღვრაში; 
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დ.წყალმზომების შერჩევაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mSeneblobis ekonomika da menejmenti 

  

1. saproeqto dokumentaciis romeli nawili gansazRvravs mSeneblobis 

strategias?  

a) _ arqiteqturul_dagegmarebiTi;      
b) _ konstruqciuli;      
g) _ mSeneblobis organizaciis proeqti;       

d) _ saxarjTaRricxvo dokumentacia.          

 

 2. saproeqto dokumentaciis romeli nawili gansazRvravs mSeneblobis 

taqtikas?      
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a) _ mSeneblobis organizaciis proeqti;     
b) _ samuSaoTa organizaciis proeqti;        
g) _ konstruqciuli nawili;     

  d) _ samuSaoTa warmoebis proeqti.      

  

  3. ra ZiriTadi elementebi ayalibeben samSeneblo warmoebis erTian sistemas?    

a) _ materialuri da SromiTi resursebi;    
b) _ samSeneblo procesi;   

g) _ momsaxurebis optimaluri modeli;     

 d) _ muSaxeli.    

 

 4. ras warmoadgens sainvesticio cikli mSeneblobaSi?   

 a) _ mSeneblobis dasabuTebas;  

 b) _ saproeqto_saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenas;    

 g) _ mSeneblobis dawyeba_dasrulebas;   

 d) _ Tu yvelafers erTad aRebuls.    

 

 5. ra funqciebi ekisreba damkveTs?   

 a) _ investoris moZieba;    

 b) _ saproeqto da samSeneblo firmebis muSaobis koordinacia maTi finansuri 

uzrunvelyofiT;    

 g) _ saproeqto_saxarjTaRricxvo dokumentaciis damtkiceba da mSeneblobis 

dawyebaze nebarTvis gacema; 

 d) _ mSeneblobiT dasrulebuli obieqtis  eqsploataciaSi miReba. 

 6. damkveTis mxridan vin akontrolebs mSeneblobis xarisxs da mis 

Sesabamisobas saproeqto dokumentaciasTan?    

 a) _ proeqtis avtori;    

 b) _ samSeneblo inspeqcia; 

 g) _ teqnikuri zedamxedveli; 

 d) _ qalaqis arqiteturuli samsaxuri. 

 

7. ras niSnavs mSeneblobis investireba?   

 a) _ fulis dabandebas;   

 b) _ fuladi kapitalis gaCuqebas; 

 g) _ mogebis mizniT mSeneblobaSi fulis ganTavsebas; 

 d) _ mSeneblobis dafinansebas. 

  



 54 

 8. ra komponentebisagan yalibdeba samSeneblo masalis an nakeTobis 

Rirebuleba?   

 a) _ nedleulis fasiT;    

 b) _ sabazro RirebulebiT; 

 g) _ damzadebis RirebulebiT; 

 d) _ nedleulis, mis transportirebis, daxarjuli wylis, eleqtroenergiis, 

damzadebaze muSaxelis SromiTi anazraurebis jamuri SenakrebiT; 

 

 9. ras warmoadgens sabanko krediti mSeneblobaSi? 
 a) _ moklevadian sesxs; 
 b) _ saqvelmoqmedo aqcias;  
 g) _ samTavrobo gankargviT gacemul Tanxebs; 
 d) _ grZelvadian sesxs. 
 

 10. ras niSnavs ipoTeka?    
 a) _ xelSekrulebas; 
 b) _ kapitalur dabandebebs mSeneblobaSi; 
 g) _ uZravi nivTis qiravnobas; 
 d) _ urTierT garigebas. 

 11. ra faqtorebi axdenen samSeneblo produqciis fasis formirebaze gavlenas?   
 a) _ klimaturi;  
 b) _ seismuri; 
 g) _ inflaciuri; 

 d) _ sabazro. 

 

 

 12. riT ganisazRvreba samSeneblo produqciis ( Senobis an nagebobis) 

Rirebuleba?  

 a) _ lokaluri xarjTaRricxviT; 

 b) _ Senakrebi saxarjTaRricxvo gaangariSebiT; 

 g) _ lokalur_resursuli gaangariSebiT; 

 d) _ saobieqto xarjTaRricxviT. 

 

 13. ramdeni Tavisagan Sedgeba krebsiTi saxarjTaRricxvo gaangariSeba?   

 a) _ 9;     b) _ 10;     g) _ 12;     d) _ 15; 

 14. romeli xarjTaRricxva iTvaliswinebs mSeneblobaSi amwe_meqanizmebisa da 

satransporto sasualebebis xarjebs?  

 a) _ lokalur_satransporto;   

 b) _ lokalur_resursuli; 
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 g) _ saobieqto; 

 d) _ krebsiTi.   

  

15. romeli danaxarjebiT ganisazRvreba mSeneblobaze inJiner_teqnikuri 

personalis xelfasi?   

 a) _ zednadebi xarjebiT;    b) _ pirdapiri xarjebiT; 
 g) _ iribi xarjebiT;        d) _ administraciuli xarjebiT. 

 16. xarjTaRricxvis romel nawilSia gaTvaliswinebuli mSeneblobaze 

dakavebuli muSaxelis xelfasi? 

 a) _ irib xarjebSi;          b) _ pirdapir xarjebSi; 
 g) _ saxarjTaRricxvo mogebaSi;   d) _ zednadeb xarjebSi. 

 17. romel xarjTaRricxvaSia gaTvaliswinebuli samSeneblo firmis 

materialur_teqnikuri bazis ganviTarebis xarjebi?  (saxarjTaRricxvo mogeba) 

 a) _ Senakreb saxarjTaRricxvo gaangariSebaSi; 

 b) _ lokalur_resursul xarjTaRricxvaSi; 

 g) _ saobieqto xarjTaRricxvaSi; 

 d) _ perspeqtiuli ganviTarebis xarjTaRricxvaSi; 

 

 18. krebsiTi saxarjTaRricxvo gaangariSebis romel TavSi adgenen saproeqto_ 

saxarjTaRricxvo dokumentaciisa da saZiebo samuSaoTa Rirebulebas? 

 a) _ meoTxeSi;   b) _ meeqvseSi;   g) _ mecxreSi;   d) _ meTormeteSi. 

 19. ras niSnavs xarjTaRricxvaSi dayvanili xarjebi? 

 a) _ SenobaSi erTi da igive daniSnulebiT sxvadasxva masalebis gamoyenebisas 

ekonomikuri gansxvavebis dadgenas; 

 b) _ xarjTaRricxvebis gamartivebas; 

 g) _ masala_nakeTobebis Rirebulebis dayvanas minimumze; 

 d) _ masala_nakeTobebis Rirebulebis dadgenas. 

 

 20. lokalur xarjTaRricxvebSi  ramden saangariSo komponents moicaven 

pirdapiri xarjebi? 

 a) _ 2;     b) _ 4;    g) _ 3;   d) _ 5 

 Tema 5) sainvesticio riski da investiciebis gamosyidvis vadebis gansazRvra 

mSeneblobaSi. 

 21. ras niSnavs sainvesticio riski?     

 a) _ fasiani qaRaldebis sferoSi fasebis Zrdis an klebadobis periods; 
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 b) _ Semosavlianobis Sefardebas statistikur zomasTan; 

 g) _ mosalodneli sidididan faqtiuri investiciuri Semosavlis sididis 

gadaxris albaTobas; 

 d) _ saSualo sabazro Semosavlianobis cvlilebas. 

 

 22. ram SeiZleba gamoiwvios sainvesticio riskis minimizacia? 

 a) _ mSeneblobis dadgenili vadebis dacvam; 

 b) _ mSeneblobis vadebis gaxangrZlivabam; 

 g) _ mSeneblobis vadebis Semcirebam; 

 d) _ inflaciam.  

 

 23. ras niSnavs inflacia? 

 a) _ fasebis donis awevis periods; 

 b) _  fasebis donis dawevis periods; 

 g) _ kapitalis gaufasurebas; 

 d) _ fulis Semosavlebis gaufasurebas 

 

 

 

 

ტ ე ს ტ ე ბ ი 
ჰიდრავლიკაში 

1. ჰიდრავლიკა იყოფა ორ ნაწილად: 
ა) ჰიდროსტატიკა და ჰიდრომექანიკა; 
ბ) ჰიდრომექანიკა და ჰიდროდინამიკა; 
გ) ჰიდროსტატიკა და ჰიდროდინამიკა; 
დ) ჰიდროლოგია და ჰიდრომექანიკა. 
 
2. რა სახის ძალები მოქმედებენ სითხეზე: 
ა) ინერციის და ზედაპირული დაჭიმულობის ძალები; 
ბ) შიდა და ზედაპირული ძალები; 
გ) მასური და ზედაპირული ძალები; 
დ) სიმძიმის ძალა და წნევა. 
 
3. საშუალო ჰიდროსტატიკური წნევა გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: 
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ა)  
 

ბ)  
 

გ)  
 

დ)  
4. ჰიდროსტატიკის ძირითად განტოლებას აქვს შემდეგი სახე: 

ა) ; 

ბ) ; 

გ) ; 

დ)  
 
5. ბერნულის განტოლებას რეალური სითხისათვის, აქვს შემდეგი სახე: 

ა)  
 

ბ)  
 

გ)  
 

დ)  
 
6. ბერნულის განტოლებას იდეალური სითხისათვის, აქვს შემდეგი სახე: 

ა)  
 

ბ)  
 

გ)  
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დ)  
 
7. სითხის მოცულობას, რომელიც დროის ერთეულში ნაკადის ცოცხალ კვეთში გაედინება 
ეწოდება: 
ა) სითხის ხარჯი; 
ბ) მოცულობითი ხარჯი; 
გ) ნაკადის სიჩქარე; 
დ) ხარჯის სიჩქარე. 
 
 
8. ნაკადის განივ კვეთს, რომელიც გატარებულია დენის წირების მართობულად, ეწოდება: 
ა) ღია კვეთი; 
ბ) ცოცხალი კვეთი; 
გ) სრული კვეთი; 
დ) ხარჯის ფართობი. 
9. სადაწნევო მილსადენში სითხის მოძრაობისას სიგრძეზე დაწნევის დანაკარგის 
გამოსათვლელ დარსი-ვეისბახის ფორმულას აქვს შემდეგი სახე: 

ა)  
 

ბ)  
 

გ)  
 

დ)  
 
10. რამდენ ზონად იყოფა ტურბოლენტური რეჟიმი ჰიდრავლიკური წინაღობის 
კოეფიციენტის განსაზღვრისათვის? 
ა) ორი; 
ბ) სამი; 
გ) ოთხი; 
დ) ხუთი. 
11. რომელი ფორმულით განისაზღვრება ჰიდრავლიკური წინაღობის კოეფიციენტი 
ლამინარული მოძრაობის დროს: 

ა)  
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ბ)  
 

გ)  
 

დ)  
 

12. მრგვალი მილსადენებისთვის რეინოლდსის რიცხვის კრიტიკული მნიშვნელობა ტოლია: 
ა) 2320; 
ბ) 3200; 
გ) 4000; 
დ) 4600. 

13. სადაწნევო მილსადენებში რეინოლდსის რიცხვი განისაზღვრება ფორმულით: 

ა)  
 

ბ)  
 

გ)  
 

დ)  
 

14. მილსადენში ლამინარული მოძრაობის დროს სითხის სიჩქარე მაქსიმალურია: 
ა) მილსადენის კედლებთან; 
ბ) მილსადენის ცენტრში; 
გ) შესაძლებელია მაქსიმალური იყოს ნებისმიერ წერტილში; 
დ) სითხის ყველა ნაწილაკი მოძრაობს თანაბარი სიჩქარით. 

15. მილსადენში სითხის ტურბოლენტური მოძრაობის დროს სითხის სიჩქარე მაქსიმალურია: 
ა) მილსადენის კედლებთან; 
ბ) მილსადენის ცენტრში; 
გ) შესაძლებელია მაქსიმალური იყოს ნებისმიერ წერტილში; 
დ) სითხის ყველა ნაწილაკი მოძრაობს თანაბარი სიჩქარით. 

16. სითხის მოძრაობის რომელი რეჟიმის დროს არ აქვს ადგილი სიჩქარისა და წნევის 
პულსაციას? 

ა) სითხის უძრავობის დროს; 
ბ) სითხის წყნარი მოძრაობის დროს; 
გ) ტურბოლენტური მოძრაობის დროს; 
დ) ლამინარული მოძრაობის დროს. 
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17. სითხის ტურბოლენტური მოძრაობა ეს არის: 
ა) რეჟიმი, რომლის დროსაც სითხის ნაწილაკები მოძრაობენ შრეობრივად; 
ბ) რეჟიმი, რომლის დროსაც სითხის ნაწილაკები მილსადენში გადაადგილდება 
უსისტემოდ, წნევისა და სიჩქარის პულსაციის გარეშე; 
გ) რეჟიმი, რომლის დროსაც სითხის ნაწილაკები გადაადგილდება როგორც 
შრეობრივად, ასევე უსისტემოდ; 
დ) რეჟიმი, რომლის დროსაც ხდება სითხის ნაწილაკების ინტენსიური შერევა, წნევისა 
და სიჩქარის პულსაცია. 

18. სითხის ლამინარული მოძრაობა ეს არის: 
ა) რეჟიმი, რომლის დროსაც სითხის ნაწილაკები მილსადენის კედელთან 
გადაადგილდება ასიმეტრიულად; 
ბ) რეჟიმი, რომლის დროსაც სითხის ნაწილაკები მილსადენში გადაადგილდება 
უსისტემოდ; 
გ) რეჟიმი, რომლის დროსაც ხდება სითხის ნაწილაკების ინტენსიური შერევა; 
დ) რეჟიმი, რომლის დროსაც სითხის ნაწილაკები გადაადგილდება ნაკადის ღერძის 
პარალელურად განივი შერევის გარეშე. 

19. ჰიდრავლიკური წინაღობის სახეებია: 
ა) სიგრძეზე და კვადრატული; 
ბ) ადგილობრივი და ხაზობრივი; 
გ) ხაზობრივი და კვადრატული; 
დ) ადგილობრივი და სიგრძეზე. 

 
20. სითხის მოძრაობისას ენერგიის დანაკარგის წყაროს წარმოადგენს: 

 ა) სიმკვრივე; 
ბ) სიბლანტე; 
გ) სითხის ხარჯი; 
დ) სითხის მოძრაობის მიმართულების ცვლილება. 

21. ჰიდრავლიკური წინაღობა არის: 
ა) სითხის წინაღობა თავისი კალაფოტის ფორმის ცვლილებაზე; 
ბ) წინაღობა, რომელიც ხელს უშლის სითხის თავისუფალ გადაადგილებას; 
გ) მილსადენის წინაღობა, რომელიც ხასიათდება სითხის ენერგიის დანაკარგით; 
დ) წინაღობა, რომლის დროსაც მილსადენში სითხის მოძრაობის სიჩქარე ეცემა. 

22. ნახვრეტიდან  სითხის  გადმოდინებისას კუმშვის კოეფიციენტისა და  სიჩქარის 
კოეფიციენტის ნამრავლს ეწოდება: 

ა) გადმოდინების კოეფიციენტი; 
ბ) წინაღობის კოეფიციენტი; 
გ) ხარჯის კოეფიციენტი; 
დ) სიჩქარის კოეფიციენტი. 
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23. ნახვრეტიდან  სითხის  გადმოდინების  სიჩქარის  განმსაზღვრელ  

ფორმულაში ასო  -ით აღინიშნება: 
ა) სიჩქარის კოეფიციენტი; 
ბ) ხარჯის კოეფიციენტი; 
გ) კუმშვის კოეფიციენტი; 
დ) გადმოდინების კოეფიციენტი. 

24. ნახვრეტიდან გადმოდინებული სითხის სიჩქარე ტოლია: 

ა)  
 

ბ)  
 

გ)  
 

დ)  
25. ნაკადის ჭავლის კუმშვის კოეფიციენტი განისაზღვრება ფორმულით: 

ა)  
 

ბ)   
 

გ)  
 

დ)  
26. სითხის ნახვრეტიდან გადმოდინების დროს ძირითად ამოცანას წარმოადგენს: 

ა) ნახვრეტიდან გადმოდინებული სითხის სიჩქარისა და ხარჯის განსაზღვრა; 
ბ) ნახვრეტის დიამეტრის განსაზღვრა; 
გ) რეზერვუარის მოცულობის განსაზღვრა; 
დ) ნახვრეტის ჰიდრავლიკური წინაღობის განსაზღვრა. 
 

27. როგორ მილსადენს ეწოდება რთული? 
ა) მიმდევრობით შეერთებული მილსადენები, სადაც ენერგიის დანაკარგის ძირითადი 
ნაწილი მოდის ადგილობრივ წინაღობებზე; 
ბ) სხვადასხვა კვეთის პარალელურად შეერტებული მილსადენები; 
გ) მილსადენები, რომლებსაც გააჩნიათ ადგილობრივი წინაღობები; 
დ) მილსადენები, რომლებსაც გააჩნიათ გვერდითი განშტოებები. 

28. როგორ მილსადენს ეწოდება მარტივი? 



 62 

ა) მუდმივი ან ცვლადი დიამეტრის მქონე მიმდევრობით შეერთებულ სხვადასხვა 
სიგრძის ცილინდრული მილებისაგან შედგენილ მილსადენს, რომელსაც გვერდითი 
განშტოებები არ გააჩნია; 
ბ) პარალელურად შეერთებული მუდმივი კვეთის მილსადენი; 
გ) მილსადენი, რომელსაც არ გააჩნია ადგილობრივი წინაღობები; 
დ) მიმდევრობით შეერთებული მილსადენები, რომლებსაც გააჩნია არაუმეტეს ერთი 
განშტოება. 

29. გრძელი მილსადენის სახეებია: 
ა) პარალელური და მიმდევრობითი; 
ბ) მარტივი და რთული; 
გ) სწორხაზოვანი და მრუდხაზოვანი; 
დ) განშტოებებიანი და შედგენილი. 
 

30. რას ეწოდება გრძელი მილსადენი? 
 

ა) მილსადენს, რომლის სიგრძე აღემატება 100d; 
ბ) მილსადენს, რომელშიც სიგრძეზე დანაკარგები არ აღემატება  5…10%-ს 
ადგილობრივი დანაკარგების; 
გ) მილსადენს, სადაც დაწნევის ადგილობრივი დანაკარგები არ აღემატება 5…10%-ს 
სიგრძეზე დანაკარგების; 
დ) მუდმივი კვეთის მილსადენს, ადგილობრივი წინაღობებით. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

samagistro testebi sagangebo situaciebis marTvisa da 
usafrTxoebis xaziT 

 
1. sagangebo viTarebebi klasificirdebian Semdegnairad: 
 

ა) _ sainJinro; 
   _ saxanZro; 
   _ qimiuri; 
   _ radiaciuli; 
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   _ baqterologiuri; 
   _ kombinirebuli.  
 

ბ)  _ lokaluri;  
   _ adgilibrivi; 
   _ saobieqto; 
   _ teritotialuri; 
   _ regionaluri; 
   _ nacionaluri; 
   _ globaluri. 
 

 გ)  _ erTjeradi; 
    _ mravalJeradi; 
    _ kombinirebuli. 
  

 დ)  - bunebrivi; 
    - teqnogenuri; 
    - socialuri; 
    - saomari. 
 
2. ra sidide izomeba magnitudebSi? 

ა) miwisZvris intensivoba epicentridan daSorebis Sesabamisad; 
ბ) miwiszvris Sedegad dedamiwis zedapirze gruntis aCqareba. 
გ)  miwisZvris simZlavre; 

დ)  miwisZvris impulsi. 
 
3. damcavi nagebobebi klasificirdebian: 
 

   ა)_ daniSnulebis mixedviT; 
          _ ganlagebis mixedviT; 
          _ mSeneblobis vadebis mixedviT; 
          _ damcavi Tvisebebis mixedviT; 
          _ tevadobis mixedviT.  
 

              ბ)  _ kuTvnilebis  (sakuTrebis) mixedviT;  
          _ daniSnulebis mixedviT; 
          _ arqiteqturul-moculobiTi dagegmarebis mixedviT. 
          _ mSeneblobis vadebis mixedviT; 
          _ damcavi Tvisebebis mixedviT; 
 

              გ) _ daniSnulebis mixedviT; 
          _ ganlagebis mixedviT; 
          _ sarTulianobis mixedviT; 
          _ seismomedegobis mixedviT; 
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          _ tevadobis mixedviT. 
  

დ)  _ amtanunarianobis mixedviT; 
          _ ganlagebis mixedviT; 
          _ sarTulianobis mixedviT; 
          _ seismomedegobis mixedviT; 
          _ tevadobis mixedviT.  
 
4. ekonomikis obieqtebis stabiluri funqcionirebis uzrunvelyofis 
mizniT gamosakvlevi sakiTxebia: 

                  ა) ekonomikis obieqtze teqnologiuri xazebis modernizacia; 
axali sakadro politikis gatareba; damcavi nagebobebis mSenebloba; 
saxifaTo nivTierebebis sawyobebis miwaSi CaRrmaveba, maTi gatana 
qalaqgare (usafrTxo) zonebSi, maTi margebis Semcireba aucilebel 
minimumamde, xanZarsawinaaRmdego RonisZiebebis gatareba; individualuri 
dacvis saSualebebis maragebis Seqmna. 

                  ბ) personalis dacva; marTvisa da momaragebis saimedoobis 
amaRleba; meoreuli damazianebeli faqtorebis Tavidan acileba an maTi 
Sedegebis Serbileba; pirveli rigis aRdgeniTi samuSaobis Catareba; 
sainJinro-teqnikuri kompleqsis dacva da mdgradobis amaRleba. 

                 გ) ekonomikis obieqtis struqturuli reorganizacia misi 
srulyofis mizniT; maragebis (sawvavi, saTadarigo nawilebi, nedleuli 
dasxva) Seqmnis organizacia; personalis momzadebis (swavleba , 
treningebi) organizacia; samaSvelo formirebebis arWurva da 
mzadyofnaSi yola; funqcionirebis sagangebo reJimSi gadayvanis gegmebis 
momzadeba; saevakucio RonisZiebebis SemuSaveba; marTvis procesebis 
mdgradobis uzrunvelyofa. 

                 დ) prevenciuli RonisZiebebis gatareba; personalis momzadebis 
(swavleba , treningebi) organizacia; samaSvelo formirebebis aRWurva da 
mzadyofna; funqcionirebis sagangebo reJimSi gadayvanis gegmebis 
momzadeba; saevakucio RonisZiebebis SemuSaveba; marTvis procesebis 
mdgradobis uzrunvelyofa. 

 
5. meoTxe xarisxis (ukiduresad mZime) sxivuri daavadeba viTardeba: 
 

ა) 25-dan - 50 r.-mde dozis miRebis SemTxvevaSi; 
ბ) 1750 r.-ze meti dozis miRebis SemTxvevaSi; 

გ) 600 r.-ze meti dozis miRebis SemTxvevaSi; 

დ) 50 - dan 100 r.-mde dozis miRebis SemTxvevaSi; 

 
6. ra SeiZleba gamocxaddes katastrofuli miwisZvris SemTxvevaSi? 
 

ა) sagangebo viTareba. 

         ბ) sagangebo mdgomareoba. 



 65 

გ) bunebrivi xasiaTis sagangebo situacia. 

         დ) Seismuri viTareba. 
 
7. Stormis, grigalis, qarborbalas, qariSxalis da taifunis siZliere 
izomeba balebSi Semdegi skalis mixedviT: 
 

ა) bifortis. 
ბ) “ЕМS – 98”. 
გ) rixteris. 
დ) Sindos. 

 

8. romel diapazonSi izomeba miwisZvris intensivobis sidide? 
ა) 1 – 12 . 
ბ) 1 –  9.   
გ) 1 – 17 . 
დ) 1 –  7.   

 
9. mewyerisagan dacvis RonisZiebebia: 
 

ა) dambebis mowyoba, RvarcofsawinaaRmdego sainJinro nagebobebis 
mSenebloba. 

ბ) samoqalaqo Tavdacvis damcavi nagebobebis mSenebloba. 

გ) vibroflotacia, miwisqveSa drenaJi, niadagis advilad 
gawylianebadi fenis mocileba. 

დ) Mewyeruli sxeulis fenebad mocileba da teritoriis 
moSandakeba. 

 
10. romeli saxis sagangebo situacias ganekuTvneba mewyeri? 

ა) hidrodinamikurs.  
ბ) geoteqtonikurs. 
გ) geologiurs. 

დ) Meteorologiurs. 
 
11. hidrodinamikuri avariis Sedegad katastrofuli datborvis zonis 
ZiriTadi parametrebia: 
 

ა) proranis fardobiTi zomebisa da gansaxilveli kalapotis 
kveTis kaSxlidan daSorebis manZilis dadgena. 

ბ) wamleki talRis simaRlis, siCqaris da teritoriis datborvis 
xangrZlivobis gansazRvra. 

გ) wamleki talRis gaSlis kuTxis sididis dadgena, rogorc 
vertikalur, aseve horizontalur sibrtyeebSi. 



 66 

დ) proranis fardobiTi zomebisa da datborvis zonebis 
farTobebis gansazRvra. 

 
12. saxanZro viTarebis Sefasebis mizniT prognozirebadi faqtorebia: 
ა) xanZris alis simaRle; 

ბ) dakvamlianebis xarisxi. 

გ)  Tburi gamosxivebisa da toqsikuri zemoqmedebis zonaTa gavrcelebis 
radiusebi; 

დ) xanZris alis sakuTari gamosxivebisa nakadis simkvrivis da xanZris 
alis gamosxivebis nakadis kritikuli simkvrivis sidideebis gansazRvra. 
 
13. sainJinro viTarebis Sefasebis qveS igulisxmeba; 

ა)  _ ngrevis gamomwvevi faqtorebisa da sidideebis gansazRvra; 
         _ ngrevis zonebis sazRvrebisa da farTobebis gansazRvra; 
         _ xergilebisa da Camonaqcevebis simaRlis, moculobisa da 
gafantvis radiusis gansazRvra; 
         _ Senoba-nagebobaTa da maTi konstruqciebis dazianebaTa 
xarisxis gansazRvra. 

           ბ)    _ ngrevis gamomwvevi faqtorebisa da sidideebis gansazRvra; 
         _ dazianebul konstruqciaTa tipisa gansazRvra; 
         _ ngrevis gamomwvevi faqtorebis zemoqmedebaTa sixSiris 
gansazRvra nagebobebze; 
         _ ngrevis zonis epicentridan uaxloes magistralamde 
daSorebis gansazRvra. 

           გ)     _ Senoba-nagebobebis mzidunarianobis gansazRvra; 
         _ ngrevis zonebSi ganaSenianebis simWidrovis gansazRvra; 
         _ SenobaTa mzidi konstruqciebis seismomedegobis gansazRvra; 
         _ xergilebis moculibiTi wonisa da maTi “Seuvseblobis” 
koeficientis gansazRvra. 

           დ)   _ Senoba-nagebobebis mzidunarianobis gansazRvra; 
         _ ngrevis zonebSi ganaSenianebis simWidrovis gansazRvra; 
         _ SenobaTa mzidi konstruqciebis seismomedegobis gansazRvra; 
         _ mzidi konstruqciebis mdgradobaze Semowmeba. 
 

 
14.  ra da ra saxis arsebobs miwisZvrebi maTi warmoSobis xasiaTis 
mixedviT: 
 

              ა) vulkanuri, teqtonikuri, CamoqceviTi, Rrmafokusovani. 

              ბ) susti (1-4 bali); Zlieri (5-7), damangreveli (8 da meti). 

              გ) erTjeradi; mravaljer ganmeorebadi; permanentuli 
(iaponiisaTvis aris damaxasiaTebeli); (moklevadiani; grZelvadiani); 

              დ) antropogenuri, bunebrivi, teqnogenuri.  
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15. individualuri dacvis saSualebebs miekuTvneba: 
 

ა)     _ damcavi kombinizoni; 
           _ mtversawinaRmdego qsovilis niRabi; 
           _ individualuri dozimetri. 

           ბ)     _ kanis dacvis saSualebebi; 
           _ sasunTqi organoebis dacvis saSualebebi; 
           _ samedicino individualuri afTiaqi. 

           გ)      _ samaSvelo sainJinro aRWurviloba; 
           _ airwinaRi; 
           _ respiratori. 

           დ)       _ damcavi kombinizoni; 
           _ respiratori; 
           _ individualuri dozimetri. 
 
16. Semomfarglavi konstruqciis “gama” gamosxivebis Semamcirebeli 
koeficienti gamoiTvleba formuliT: 

                           
 sadac:    

ა) h da P  _ Sesabamisad safaris masalis sisqe da kuTri wonaa;  

ბ) h da P  _ Sesabamisad safaris simaRle da masze moqmedi 
gamosxivebis simZlavrea; 

გ) h da P  _ Sesabamisad safaris masalis naxevrad Semcirebis 
fenis sisqe da misi kuTri wonaa. 

დ) h da P  _ Sesabamisad safaris masalis sisqe da masze moqmedi 
wneva;  

 
17. ვიბრაციის ძირითადი ფიზიკური პარამეტრებია:  

ა) რხევის სიხშირე (f, ჰერცი), ამპლიტუდა (А, მ), ვიბროსიჩქარე (V, მ/წმ), 

ვიბროაჩქარება (W, მ/წმ
2
).  

ბ) ვიბროსიჩქარე (V, მ/წმ), ვიბროაჩქარება (W, მ/წმ
2
). 

გ) რხევის სიხშირე (f, ჰერცი), ვიბროსიჩქარე (V, მ/წმ).  
                დ) ამპლიტუდა (А, მ);  ვიბროსიჩქარის დონე (V, მ/წმ), (L

v
, დეციბელი). 

18. რომელი აკუსტიკური ხმაური (სიხშირეების მიხედვით) ახდენს გავლენას 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ყველაზე უფრო გამოხატული უარყოფითი ზეგავლენის 
თვალსაზრისით ?  

ა) მაღალი სიშირის, 1000 ჰც–ზე მეტი.  
ბ) 1000 ჰც–თთან ახლო სიხშირის ხმაური.  
გ) დაბალი სიხშირის, 1000 ჰც–ზე დაბალი.  

                დ) მუდმივი ხმაური. 
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19. რა სიჩქარით ვრცელდება ელექტრომაგნიტური ტალღები თავისუფალ სივრცეში 
(ჰაერში)?  

ა) 300 კმ/წმ.  
ბ) 300000 კმ/წმ..  
გ) 300 კმ/წთ.  

                დ) 300000 კმ/სთ. 

20. რადიოსიხშირეების რომელი დიაპაზონია უფრო საზიანო ადამიანისათვის ?  
ა) მაღალსიხშირული.  
ბ) ულტრამაღალსიხშირული.   
გ) ზემაღალსიხშირული.   

                დ) მეტრული დიაპაზონი. 

21. ლაზერული გამოსხივებისადმი ადამიანის რომელი ორგანოებია უფრო 
მგრძნობიარე?  

ა) ცენტრალური ნერვული სისტემა და გულსისძარღვთა სისტემა.  
ბ) ცენტრალური ნერვული სისტემა და სხეულის ღია ნაწილები (კანი).  
გ) ცენტრალური ნერვული სისტემა და თვალები.  

                დ) სხეულის ღია ნაწილები (კანი) და თვალები. 

22. უსაფრთხოების ტექნიკის მიზანია:  
ა) შრომის პირობების ამარლება, პროფდაავადებების შემცირება.  
ბ) სახიფათო და მავნე ფაქტორების, ასევა მათი წყაროების გამოვლენა, 

ტრავმათა  და საწარმოო პერსონალის დაავადების რისკის შეფასება.  
გ) წარმოებაში უბედურ შემთხვევათა რიცხვის, ავარიების, კატასტროფების,  

ტრამვათა  და პერსონალის დაღუპვის რისკების შემცირება.  
დ) არასასურველი შრომის პირობებით, ავარიებითა და ხანძრებით  

განპირობებული სოციალურ–ეკონომიკური დანაკარგების შემცირება. 
 
 

23. მიუთითეთ, სამრეწველო სიხშირის ელექტროენერგიის მომხმარებელი 
მოწყობილობებისა და დანადგარების  ნორმალურ (არასაავარიო) და საავარიო 
რეჟიმებში მუშაობისას  შეხების ძაბვის (U

ზღვრ.
)  ზღვრულად დასაშვები სიდიდეების 

მართებული მნიშვნელობები: 
  

ა) ნორმალური (არასაავარიო) რეჟიმი – 12 ვ; საავარიო რეჟიმი – 6 ვ.  
ბ) ნორმალური (არასაავარიო) რეჟიმი – 2 ვ; საავარიო რეჟიმი– 42 ვ.  
გ) ნორმალური (არასაავარიო) რეჟიმი – 127 ვ; საავარიო რეჟიმი – 220 ვ.  

         დ) ნორმალური (არასაავარიო) რეჟიმი – 220 ვ; საავარიო რეჟიმი – 380 ვ. 
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24. ავარიულად  ერთფაზიან მიკარების შემთხვევაში, რომელი სამფაზიანი ქსელებია 
უფრო სახიფათო,  მავთულის  წვერების რაოდენობის (სამმავთულიანი და 
ოთხმავთულიანი) და დედამიწის მიმართ ნეიტრალის რეჟიმის (იზოლირებული, 
დამიწებული) მიხედვით. 
  

ა) სამფაზიანი სამმავთულიანი დამიწებული ნეიტრალით (ნულით).  
ბ) სამფაზიანი ოთხმავთულიანი დამიწებული ნეიტრალით (ნულით). 
გ) სამფაზიანი სამმავთულიანი იზოლირებული ნეიტრალით (ნულით).  

                დ) ყველა სახის სამფაზიანი  დამიწებული ნეიტრალით (ნულით).  

25. მიწისქვეშა ნაგებობებში, ჰაერის შემადგენლობა რომელი გაზების არსებობაზე 
უნდა შემოწმდეს?  

ა) მხუთავი გაზის (СО) და გოგირდის ორჟანგის (SO
2
) არსებობაზე.  

ბ) ნახშირჟანგი (СО) და ეთანოლის ორთქლების არსებობაზე.  
გ) გოგირდის ორჟანგის (SO

2
) და ეთანოლის ორთქლების არსებობაზე.  

            დ) ნახშირორჟანგის СО
2 
და მეთანის. 

26. როგორ განისაზღვრება „ცეცხლმედეგობის ზღვარი“?  
ა) ეს არის დრო, რომლის განმავლობაშიც კონსტრუქცია კარგავს 

მზიდუნარიანობას ან შემოფარგლვის შესაძლებლობას.  
ბ) ეს არის დრო, რომლის განმავლობაშიც კონსტრუქცია სრულად ირღვევა.  
გ) ეს არის დრო, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ  კონსტრუქციამ 

აღიდგინოს  მზიდუნარიანობა ან შემომფარგლავი შესაძლებლობა..  
                დ) ეს არის დრო, რომელიც აუცილებელია  იმ  კონსტრუქციის შესაცვლელად, 
ახალი კონსტრუქციით,  რომელმაც  ამოწურა თავისი  უნარი წინააღნდეგობა 
გაუწიოს ხანძარს  ან შემომფარგლავი შესაძლებლობა.  

 

27. როგორ კლასიფიცირდებიან სამშენებლო კონსტრუქციები წვადობის  მიხედვით?  
                ა) უწვადი, რომელიც ცეცხლის ან მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების 
შედეგად არ იწვის და არ ნახშირდება (ბეტონი, აგური)  და წვადი, რომელსაც 
ცეცხლის წყაროს მოცილების შემთხვევაში დამოუკიდებლად  წვის უნარი აქვს.   

ბ) ძნელადწვადი, რომელსაც შეუძლია აალება (წვა) გარე ცეცხლის წყაროს 
მუდმივი ზემოქმედების შემთხვევაში. ასევე კონსტრუქციები, რომლებსაც 
უნარი აქვთ აალდნენ ელექტროსტატიკური განმუხტვის ზემოქმედების 
შემთხვევაში.   

გ) კონსტრუქციები, რომლებსაც უნარი აქვთ ალდნენ მეხის დაცემის 
შედეგად და გარე ცეცხლის ზემოქმედებით.  

                დ) უწვადი, ძნელად წვადი და წვადი. 
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ტესტი №1 
 

რა განაპირობებს ბეტონისა და ფოლადის არმატურის ერთობლივ მუშაობას 
რკინაბეტონის კონსტრუქციებში? 
ა) გამყარებისას წარმოქმნილი შეჭიდულობის ძალები, ბეტონსა და ფოლადის   
     არმატურას  შორის, რაც არ ირღვევა გარე დატვირთვის ზემოქმედებისას;  
ბ) ბეტონსა და ფოლადის არმატურას თითქმის თანაბარი ტემპერატურული ხაზოვანი  
     გაფართოების კოეფიციენტი აქვთ და გამყარებისას წარმოქმნილი შეჭიდულობის   
     ძალები; 
გ) ფოლადის არმატურა კარგად მუშაობს გაჭიმვაზე და ბეტონი საიმედოდ იცავს მას  
     დაჟანგვისაგან და გამყარებისას წარმოქმნილი შეჭიდულობის ძალები; 
დ) გამყარებისას ბეტონსა და არმატურას შორის წარმოქმნილი შეჭიდულობის   
      ძალები; ტემპერატურული ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტი, რომელიც   
      ბეტონისა და  არმატურისათვის თითქმის თანაბარია და ბეტონი საიმედოდ იცავს  
      მას დაჟანგვისაგან. 
 

ტესტი №2 
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ბეტონის სიმტკიცის რომელ მახასიათებელს გამოიყენებენ რკინაბეტონის 
კონსტრუქციების გაანგარიშებისას? 
ა) ბეტონის წინაღობას კუმშვაზე ე.წ. კუბურ სიმტკიცეს; 
ბ) ბეტონის წინაღობას კუმშვაზე ე.წ. პრიზმულ სიმტკიცეს; 
გ) ბეტონის წინაღობას გაჭიმვაზე ე.წ. კუბურ სიმტკიცეს; 
დ)ბეტონის წინაღობას ღუნვაზე ე.წ. პრიზმულ სიმტკიცეს. 

 
ტესტი №3 

 
რა მოეთხოვება ფოლადის არმატურას რკინაბეტონის კონსტრუქციებში? 
ა) საიმედო კავშირი ბეტონთან (შეჭიდულობა); ეკონომიურობა ფოლადის ხარჯის,  
   ღირებულების, დამზადებისა და მონტაჟის შრომატევადობის მხრივ; არმატურის   
    სიმტკიცისა და პლასტიკური თვისებების გარანტირებული მინიმუმი; 
ბ) ეკონომიურობა ფოლადის ხარჯის, ღირებულების, დამზადებისა და მონტაჟის  
    შრომატევადობის მხრივ; 
გ) დამზადების ტექნოლოგიის სიმარტივე; არმატურის სიმტკიცის გარანტირებული  
     მინიმუმი; 
დ) საიმედო კავშირი ბეტონთან (შეჭიდულობა); ეკონომიურად ხარჯვა და   
    დამზადების ტექნოლოგიის სიმარტივე. 
 

ტესტი №4 
 

რა არის არმატურის ძირითადი დანიშნულება და განასხვავებენ? 
ა) არმატურის ძირითადი დანიშნულებაა კუმშვაზე მუშაობა და განასხვავებენ: გრძივ  
    და განივ მუშა არმატურას და მანაწილებელ არმატურას; 
ბ) არმატურის ძირითადი დანიშნულებაა ღუნვაზე მუშაობა და განასხვავებენ: გრძივ  
     და დახრილ მუშა არმატურას და სამონტაჟო არმატურას; 
გ) არმატურის  დანიშნულებაა ძირითადად გაჭიმვაზე მუშაობა, განასხვავებენ:   
    გრძივ, განივ და დახრილ მუშა არმატურას, მანაწილებელ და სამონტაჟოს;  
დ) არმატურის ძირითადი დანიშნულებაა მხოლოდ გაჭიმვაზე მუშაობა და  
     განასხვავებენ: გრძივ და დახრილ მუშა არმატურას და განივ არმატურას. 

 
ტესტი №5 

 
რაზეა დამოკიდებული რკინაბეტონის ფიზიკურ–მექანიკური თვისებები? 
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ა) მხოლოდ ბეტონის ფიზიკურ–მექანიკური თვისებებზე და არ განსხვავდება მისგან. 
ბ) მხოლოდ არმატურის ფიზიკურ–მექანიკური თვისებებზე და არ განსხვავდება  
    მისგან. 
გ) ბეტონისა და არმატურის ფიზიკურ–მექანიკური თვისებებზე, მაგრამ განსხვავდება  
    მათგან. 
დ) ბეტონისა და არმატურის ფიზიკურ–მექანიკური თვისებებზე და არ განსხვავდება   
     მათგან. 
 

ტესტი №6 
 

როგორ მდგომარეობას ეწოდება ზღვრული?  
ა) ზღვრულს უწოდებენ ისეთ მდგომარეობას, როდესაც კონსტრუქცია აკმაყოფილებს   
     მისადმი წაყენებულ საექსპლუატაციო  ან მოთხოვნებს აგების პირობებით; 
ბ) ზღვრულს უწოდებენ ისეთ მდგომარეობას, როდესაც კონსტრუქცია აღარ    
   აკმაყოფილებს  მისადმი წაყენებულ საექსპლუატაციო მოთხოვნებს ან მოთხოვნებს  
   აგების პირობებით; 
გ) ზღვრულს უწოდებენ ისეთ მდგომარეობას, როდესაც კონსტრუქცია აკმაყოფილებს    
    მისადმი წაყენებულ საექსპლუატაციო მოთხოვნებს და არ აკმაყოფილებს     
    მოთხოვნებს აგების პირობებით; 
დ) ზღვრულს უწოდებენ ისეთ მდგომარეობას, როდესაც კონსტრუქცია   აღარ    
      აკმაყოფილებს მისადმი წაყენებულ საექსპლუატაციო მოთხოვნებს, მაგრამ   
      აკმაყოფილებს   მოთხოვნებს აგების პირობებით. 
 

ტესტი №7 
ზღვრული მდგომარეობის რამდენ ჯგუფს იცნობთ? 
ა) არსებობს ზღვრული მდგომარეობათა ორი ჯგუფი; 
ბ)არსებობს ზღვრული მდგომარეობათა სამი ჯგუფი; 
გ) არსებობს ზღვრული მდგომარეობათა ერთი ჯგუფი; 
დ) არსებობს ზღვრული მდგომარეობათა ოთხი ჯგუფი. 
 

ტესტი №8 
 
როგორ ხდება და რა პირობით ხასიათდება რკინაბეტონის ნორმალურად დაარმატურებულ   

    კვეთში, რღვევა?  
ა) ნორმალურად დაარმატურებულ კვეთში რღვევა იწყება შეკუმშული ბეტონიდან ბზარების  



 73 

    გაჩენით შემდეგ ხდება გაჭიმულ ზონაში არმატურის გაწყვეტა; ხასიათდება შემდეგი   
    პირობით: ξ≤ξR; 
ბ) ნორმალურად დაარმატურებულ კვეთში რღვევა იწყება გაჭიმული არმატურიდან – 
     გაჭიმული არმატურაში ძაბვების მნიშვნელობა აღწევს ზღვრულ სიდიდეს შემდეგ ხდება   
    შეკუმშული ბეტონის რღვევა  ან გაჭიმული არმატურა და შეკუმშული ბეტონი   
     ერთდროულად ირღვევა; ხასიათდება შემდეგი პირობით: ξ≤ξR; 
გ) ნორმალურად დაარმატურებულ კვეთში რღვევა იწყება გაჭიმული ზონის ბეტონში   
     ბზარების  გაჩენით შემდეგ ხდება გაჭიმულ ზონაში არმატურის გაწყვეტა; ხასიათდება   
     შემდეგი პირობით: ξ≥ξR; 
დ) ნორმალურად დაარმატურებულ კვეთში რღვევა იწყება  შეკუმშული ზონის ბეტონში   
     ბზარების  გაჩენით, შემდეგ ხდება გაჭიმულ ზონაში არმატურის გაწყვეტა; ხასიათდება   
     შემდეგი პირობით: ξ≤ξR; 
 

N9 
 

მალების რაოდენობისა და საანგარიშო სქემის მიხედვით განასხვავებენ რკინაბეტონის 
ღუნვად ელემენტებს: 
ა) ერთ მალიან, უჭრ, სახსროვან ან  ხისტად  ჩამაგრებულ ღუნვად ელემენტებს   შესაბამისი 
საანგარიშო სქემებით: 

 
ბ) მრავალმალიან, უჭრ, სახსროვან, ხისტად ან სახსროვნად ჩამაგრებულ ჩამაგრებულს     
     შესაბამისი საანგარიშო სქემით: 

 

 
გ)  ერთ და მრავალმალიან, უჭრ, სახსროვან, კონსოლებიან, საყრდენებზე ხისტად  ან   
      სახსროვნად და სხვა ღუნვად ელემენტებს,  შესაბამისი საანგარიშო სქემებით: 
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დ)  მხოლოდ  მრავალმალიან, უჭრ, კონსოლებიან, საყრდენებზე ხისტად  ან   
      სახსროვნად და სხვა, შესაბამისი საანგარიშო სქემებით: 

 

 
 

ტესტი №10 
 

რას ნიშნავს ღუნვადი ელემენტის სიმტკიცეზე გაანგარიშება? 

ა) ღუნვადი ელემენტის სიმტკიცეზე გაანგარიშება ნიშნავს საანგარიშო სქემის მიხედვით  
   ზღვრული (მრღვევი) მომენტის განსაზღვრას;  
ბ) ღუნვადი ელემენტის სიმტკიცეზე გაანგარიშება მისი საანგარიშო სქემის მიხედვით   
   გაანგარიშებას. 
გ) ღუნვადი ელემენტის სიმტკიცეზე გაანგარიშება  გრძივი ღერძისადმი ნორმალური   
    ბზარების წარმოქმნის მიხედვით გაანგარიშებას ნიშნავს. 
დ) ღუნვადი ელემენტის სიმტკიცეზე გაანგარიშება ნიშნავს ზღვრული (მრღვევი) მომენტის  
    განსაზღვრას საანგარიშო სქემის მიხედვით და მის შედარებას საანგარიშო მღუნავ   
    მომენტთან. 
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ტესტები ლითონის კონსტრუქციებში  
 

ტესტი №1 
 

რითი განისაზღვრება ლითონის კონსტრუქციების სიმსუბუქე? 
ა) მასალის სიმკვრივისა და საანგარიშო წინაღობის ფარდობით;  
ბ) მასალის მოცულობითი წონით; 
გ) მასალის მოცულობითი წონისა და საანგარიშო წინაღობის ნამრავლით; 
დ) მასალის წონით. 
 

ტესტი №2 
 

ლითონის კონსტრუქციების  ზრვრულ მდგომარეობათა მეთოდით გაანგარიშების დროს 
მეორე ჯგუფის ზღვრულ მდგომარეობაში მოიაზრება: 
ა) ნებისმიერი ხასიათის რღვევა (პლასტიკური, მყიფე, ბლანტი, დაღლილობითი),   
     მდგრადობის ფორმის საერთო და მდებარეობის მდგრადობის დაკარგვა;  
ბ) კონსტრუქციის მორმალური ექსპლუატაციის გაძნელება (ამ შემთხვევაში, იგი რაიმე     
     შეზღუდვის ან რიგგარეშე შეკეთების გარეშე ვერ აკმაყოფილებს სატანადო ნორმებით  
     დადგენილ ტექნოლოგიურ ან საყოფაცხოვრებო მოთხოვნებს) ასე მაგალითად:  
     გადაადგილებები, ჯდენა, რხევები, რომლებიც აძნელებემ კონსტრუქციის    
     ექსპლუატაციას. 
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. 
 

ტესტი №3 
 

 რომელ ნახაზზეა წარმოდგენილი კუთხური ნაკერი? (პასუხი 4) 

 



 76 

 

 
 
 

ტესტი №4 
 

ლითონის ელემენტების შეერთებებში ჭანჭიკების გაანგარიშება რა სახის ძალვებზე ხდება:  
 
ა) გაჭიმვა, ძვრა, ჭრა ღუნვა, ძირითადი ლითონის თელვა ჭანჭიკის პროექციის            
    სიბრტყეში; 
ბ) გაგლეჯა, ჭრა, კუმშვა; 
გ) გაჭიმვა, ჭრა, ძირითადი ლითონის თელვა ჭანჭიკის პროექციის სიბრტყეში; 
დ) გაგლეჯა, ღუნვა, გაჭიმვა, ძირითადი ლითონის ჭრა ჭანჭიკის პროექციის სიბრტყეში,   
     კუმშვა? 

 

ტესტი №5 

რომელი ფორმულით ხდება შედუღებით პირაპირი შეერთების გაჭიმვაზე (კუმშვაზე)    

  გაანგარიშება:  

     ა )  N tlwRwyс?                        ბ)  NRbt Аbn n; 

     გ) NRbt b d tn;                      დ)  
m

нRR


 . 
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ხისა  და  პლასტმასის  სამშენებლო  კონსტრუქციები 

1. ძალის მოქმედების რომელი  მიმართულებით არის  მერქნის  სიმტკიცე    
     მაქსიმალური: 
           ა) ძალის  მოქმედებისას  ბოჭკოების  განივად;  
           ბ) ძალის  მოქმედებისას  ბოჭკოების  გასწვრივ; 
           გ) ძალის  მოქმედებისას  ბოჭკოების  მიმართულებისადმი  450-იანი  კუთხით; 
           დ) ძალის  მოქმედებისას  ბოჭკოების  მიმართულებისადმი  300-იანი  კუთხით. 

2. როგორი  მასალაა  მერქანი  წარმოშობის  მიხედვით: 
ა) ორგანული;                      ბ)  არაორგანული;            
  გ) ორივე  ერთად;        
დ) წიწვოვანი  ჯიში  ორგანულია, ხოლო   ფოთლოვანი  არაორგანული. 

 

3. საქართველოს ტყეების ფართობის რამდენი პროცენტი უჭირავს წიწოვან ჯიშებს? 

ა)  10%; 

ბ)  20%; 

გ)   25%; 

დ)  35%. 

 

4. დანიშნულების  მიხედვით  გვაქვს  შეერთების  შემდეგი  სახეები: 
              ა) შემჭიდროება- განიკვეთის  გაზრდის  მიზნით;  
              ბ) შემჭიდროება- განიკვეთის  გაზრდის   მიზნით, წაზრდა- სიგრძის         
                               გაზრდისათვის; 
                გ) ჭდობა, სოგმანებით  შეერთება,  წირწკიმალით  შეერთება; 
               დ) შეერთება  გაჭიმული  მაკავშირებლებით,  წებოთი  შეერთება. 

5. მუშაობის  ხასიათის  მიხედვით  გვაქვს  შეერთებათა  შემდეგი  სახეები: 
               ა) შემჭიდროება - განიკვეთის  გაზრდის  მიზნით;  
               ბ) წაზრდა - სიგრძის  გაზრდისათვის; 
               გ) ჭდობა, სოგმანებით  შეერთება, წირწკიმალით  შეერთება,  წებოთი  შეერთება; 
               დ) ჭდობა, კუთხური  შეერთება  კვანძებში. 
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I სტატიკა 

     

 1.მყარი სხეულის O  წერტილზე მოქმედებს ერთ სიბრტყეში მდებარე 
თავმოყრილი ძალთა სისტემა 11 F  ნ, 22 F  ნ, 33 F  ნ, 44 F  ნ. 

განსაზღვრეთ მოცემული ძალთა სისტემის ტოლქმედის გეგმილი Oy  

ღერძზე, თუ მოცემულია კუთხეები:  30 ,  45 ,  60 . 

ა) 6,3yR  ნ   ბ) 6,2yR  ნ  გ) 2,4yR  ნ    დ) 62,3yR  ნ 

2. განსაზღვრეთ D  საყრდენის DR


 რეაქციის ძალა, თუ ძალები 
361 F  ნ, 482 F  ნ,  ზომები 1AB  მ, 3BC  მ, 2CD  მ. 

ა)  219DR  ნ ბ) 220DR  ნგ)  316DR  ნ  დ) 

315DR  ნ 

     3. დეკარტეს Oxyzკოორდინატთა O  სათავეში მოდებულია ორი kjiF


 26751   ნ 

და kjiF


 26942   ნ ძალა. იპოვეთ ამ ძალთა სისტემის ტოლქმედის მოდული. 

ა)  21R   ნ    ბ) 5,18R  ნ  გ) 22R  ნ     დ) 2,24R  ნ 

 30 
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       4.მართკუთხა სამკუთხედის წვეროებზე მოდებულია ძალები: 121 F  ნ,  

42 F  ნ, 23 F  ნ. განსაზღვრეთ   კუთხის მნიშვნელობა გრადუსებში, 

რომლის დროსაც ამ ძალების ნაკრები R


 ვექტორი Oy  ღერძის 

პარალელურია. 

ა)   60   ბ)  45  გ)   30   დ)  20  

 

       5.განსაზღვრეთ წყვილძალის M  მომენტი, იმ პირობით რომ B  
საყრდენის რეაქცია 250BR  ნ, ამასთან განაწილებული დატვირთვის 

ინტენსივობა 150q  ნ/მ, ზომები 2CBAC  მ. 

ა)  200M  ნმ  ბ) 180M  ნმ  გ) 220M  ნმ     

დ) 250M  ნმ 

        6.მართკუთხა ფირფიტაზე მოდებულია ძალები 41 F  ნ, 362 F  ნ , 

43 F  ნ, 24 F  ნ. განსაზღვრეთ მოცემულ ძალთა სისტემის ნაკრები 

მომენტი A   წერტილის მიმართ, თუ მანძილი 1l მ, კუთხე  30 . 

ა)  8AM ნმ  ბ) 6AM ნმ გ) 12AM ნმ   დ) 10AM ნმ 

 

       7. AB  ძელზე მოქმედებს განაწილებული დატვირთვა 3q  ნ/მ  

ინტენსივობის და 6F  ნ ძალა. განსაზღვრეთ B   საყრდენის BR


 

რეაქცია, თუ 
3
1

AC 2 AB  მ, კუთხე  30 . 

ა)  9BR  ნ  ბ) 7BR  ნ  გ) 12BR  ნ     დ) 8BR  ნ 

       8.იპოვეთ jiF


1071   ნ, jiF


1552   ნ და  kiF


25233   ნ თავმოყრილი 

ძალების ტოლქმედის მოდული. 

            ა)  3R  ნ    ბ) 8R  ნ   გ)  5R  ნ   დ) 14R  ნ 

       9.მართკუთხა სამკუთხედის წვეროებზე მოდებულია ძალები: 31 F  ნ, 

62 F  ნ, 143 F  ნ. განსაზღვრეთ   კუთხის მნიშვნელობა გრადუსებში, 
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როდესაც ამ ძალთა სისტემის ნაკრები ვექტორი Ox  ღერძის პარალელურია. 

             ა)    30  ბ)  45   გ)  50          დ)  60  

         10. AB  ძელზე მოქმედებს განაწილებული დატვირთვა 

maxq ინტენსივობით. B  საყრდენის რეაქცია 324BR  ნ. 

განსაზღვრეთ maxq , თუ ზომები 8AB  მ, 6AC  მ. 

ა) 144max q  ნ/მ ბ) 200max q  ნ/მ  გ) 48max q  ნ/მ  დ) 124max q  ნ/მ 

 

      11.განსაზღვრეთ სამი თავმოყრილი ძალის ტოლქმედის მოდული, თუ   

მოცემულია მათი მოდულები 41 F  ნ, 342 F , 33 F  და კუთხე  60         . 

         ა)  8R  ნ   ბ) 2,7R  ნ   გ) 10R  ნ   დ) 4,10R  ნ  

       12.კვადრატზე მოდებულია თითოეული 8 ნ–ის ტოლი ექვსი ძალა. 
განსაზღვრეთ ამ ძალთა სისტემის ნაკრები მომენტი A  წერტილის 

მიმართ, თუ მანძილი 2  მ. 

        ა) 32AM  ნმ ბ) 36AM  ნმ  გ) 28AM  ნმ   დ) 30AM  

ნმ  

 

 

                                       II კინემატიკა 

   1.მოცემულია წერტილის მოძრაობის განტოლება ვექტორული სახით: 

ktjtitr


  333 32  მ. განსაზღვრეთ წერტილის სიჩქარის მოდული დროის 
3
1

t  წმ 

მომენტისათვის. 

     ა) 4,5V  მ/წმ;  ბ)  6V მ/წმ; გ) 10V  მ/წმ;  დ)  22V  მ/წმ. 
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  2. განსაზღვრეთ ბორბლის კუთხური სიჩქარე, თუ A  წერტილის სიჩქარე 
9AV  მ/წმ, ხოლო ბორბლის რადიუსი 2,0r  მ: 

          ა) 20  წმ-1;          ბ) 30  წმ-1;   გ) 25  წმ-1;   დ) 33  წმ-1. 

            

        3. მოცემულია წერტილის მოძრაობის განტოლებები: 3tx   მ, 2ty   მ. იპოვეთ დროის რა 

t  მომენტისათვის იქნება წერტილის აჩქარება 68  სმ/წმ2–ის ტოლი. 

            ა) 2t   წმ;   ბ) 
3
5

t  წმ;   გ) 3t  წმ;  დ) 
3
4

t წმ. 

          4. სხეული ბრუნავს უძრავი ღერძის გარშემო თანაბარაჩქარებულად 5  რად/წმ2 
კუთხური აჩქარებით.  განსაზღვრეთ ბრუნვის ღერძიდან 2,0r  მ მანძილით დაშორებული 
წერტილის სიჩქარე დროის  2t  წმ  მომენტისათვის, თუ როცა 00 t , მაშინ კუთხური სიჩქარე 

00  . 

          ა) 1V  მ/წმ;  ბ) 2V  მ/წმ;   გ) 6,1V  მ/წმ;           დ) 5,2V  მ/წმ. 

 

            5. 80AB  სმ სიგრძის ღერო მოძრაობს ნახაზის სიბრტყეში. დროის რომელიღაც 
მომენტში ღეროს A  და B  წერტილებს აქვთ სიჩქარეები: 2,0AV  მ/წმ, 6,0BV  მ/წმ. 

განსაზღვრეთ AB  ღეროს კუთხური სიჩქარე.  

ა) 5,0  რად/წმ   ბ) 6,0  რად/წმ  გ) 2,0  რად/წმ   დ) 8,0  რად/წმ 

 

      6. მოცემულია წერტილის აჩქარება: jtitW

 22 . განსაზღვრეთ დროის 2t  წმ 

მომენტისათვის W


            ვექტორსა და Ox  ღერძს შორის   კუთხის გრადუსული ზომა. 

      ა)  90 ;  ბ)  30 ;  გ)  60 ;  დ)  45 . 

  7. განსაზღვრეთ ბორბლის B   წერტილის სიჩქარე, თუ ბორბლის  A  წერტილის  

სიჩქარე 22A   მ/წმ. 

   ა) 2BV  მ/წმ  ბ) 5,1BV  მ/წმ გ) 22BV  მ/წმ    დ) 2BV  მ/წმ 

 



 82 

    8. წერტილი მოძრაობს წრეწირზე 24,05 ttS   მ განტოლების თანახმად. განსაზღვრეთ  
დროის t   მომენტი, როცა წერტილის ნორმალური აჩქარება 0nW . 

ა) 25,6t  წმ;   ბ) 2,5t  წმ;   გ) 10t  წმ;   დ) 4t  წმ. 

    

9. წერტილი მოძრაობს მუდმივი  5,0W  მ/წმ2 მხები აჩქარებით. განსაზღვრეთ 

მრუდწირული S  კოორდინატი დროის 4t  წმ  

მომენტისათვის, შემდეგი საწყისი პირობებით: როცა 00 t , მაშინ 00 S , 00 V . 

        ა) 4S  მ;         ბ) 8S  მ;   გ) 6S  მ;   დ) 3S  მ. 

 

  10. უძრავი ღერძის გარშემო მბრუნავი დისკოს M  წერტილის აჩქარება 4MW  მ/წმ2. 

განსაზღვრეთ დისკოს  კუთხური სიჩქარე, თუ რადიუსი 5,0R  მ, ხოლოკუთხე  60 . 

        ა) 3  წმ–1       ბ) 5,2  წმ–1   გ) 2  წმ–2   დ) 8  წმ–1 

 

         11. მოცემულია წერტილის მოძრაობის განტოლება ბუნებრივი სახით: tS 6  მ. 
განსაზღვრეთ ტრაექტორის სიმრუდის რადიუსი, როცა ნორმალური აჩქარება 9nW  მ/წმ2. 

         ა) 6 მ;   ბ) 4 მ;   გ) 3 მ;   დ) 5 მ. 

        12. უძრავი ღერძის გარშემო მბრუნავი დისკოს M  წერტილის აჩქარება 
8MW  მ/წმ2. განსაზღვრეთ დისკოს  კუთხური აჩქარება, თუ მისი რადიუსი 

4,0R  მ, ხოლო კუთხე  30 . 

        ა) 12  წმ–2;           ბ) 8  წმ–2;            გ) 6  წმ–2;         დ) 10  წმ–2. 

 

                                                     III  დინამიკა 

   1. G=20g  ნ  წონის ნივთიერი წერტილი მოძრაობს ჰორიზონტალურ x  ღერძის გასწვრივ 
itF


120  ძალის მოქმედებით. იპოვეთ წერტილის მოძრაობის განტოლება ნულოვანი საწყისი 
პირობებით.  

        ა)  3tx  , მ;            ბ)  32tx  ,მ;    გ)  33/1 tx  , მ;           დ)  32/1 tx  , მ. 

MW


 

MW
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         2. m =10 კგ მასის ნივთიერ წერტილს მოცემულ მომენტში აქვს  kjiV


 43  მ/წმ 

სიჩქარე, ხოლო მისი მდებარეობა 0xyz სისტემის მიმართ განისაზღვრება kjir
 352  მ 

რადიუს-ვექტორის საშუალებით. განსაზღვრეთ მოძრაობის რაოდენობის 


 მომენტის 
გეგმილი y . 

       ა)  70y კგ.მ2/წმ;    ბ) 60y  კგ.მ2/წმ;    გ)  75y კგ.მ2/წმ;   დ)  65y კგ.მ2/წ. 

 

        3. ჰორიზონტისადმი  030  კუთხით დახრილ სიბრტყეზე საწყისი სიჩქარის გარეშე 
ეშვება 2m  კგ მასის ნივთიერი წერტილი. განსაზღვრეთ წერტილის კინეტიკური ენერგია 
დროის იმ მომენტში, როდესაც მან გაიარა 8l  მ  მანძილი, თუ სხეულსა და დახრილ 

სიბრტყეს შორის სრიალის ხახუნის კოეფიციენტი  
34

1
f  და 10g  მ/წმ2.  

        ა)  60T ჯ;,      ბ)  64T ჯ;      გ)  50T ჯ;    დ)  40T ჯ. 

      

       4. m=1კგ მასის ნივთიერი წერტილზე მოქმედებს მუდმივი მიმართულების ძალა, 

რომლის მნიშვნელობა იცვლება 26tF   ნ კანონის მიხედვით. ამასთან F


 ძალას საწყისი 0V


 

სიჩქარის მიმართულება აქვს. განსაზღვრეთ ამ წერტილის სიჩქარე დროის 2t  წმ მომენტში, 
თუ მისი საწყისი სიჩქარე  20 V მ/წმ. 

        ა) 18v  მ/წმ;     ბ) 16v  მ/წმ;     გ)  21v მ/წმ;    დ) 12v  მ/წმ. 

 

       5. m=2 კგ მასის ნივთიერი წერტილი მოძრაობს 243 2  ttS  (მ) კანონის თანახმად. 
დროის მოცემულ  t  მომენტისათვის წერტილი ტრაექტორიაზე M მდებარეობაშია და მისი 
სიჩქარე V=8 მ/წმ. ამასთან ტრაექტორიის სიმრუდის რადიუსი M წერტილში 8 მ-ის ტოლია. 
განსაზღვრეთ დროის ამ მომენტისათვის ნივთიერ წერტილზე მოქმედი ძალის სიდიდე.  

       ა) 20 ნ;      ბ) 22 ნ;           გ) 16 ნ;                 დ) 30 ნ. 

      6. m=0.5კგ მასის ნივთიერი წერტილი მოძრაობს      jtittr


25.02 23  , მ ვექტორული 

განტოლების თანახმად. განსაზღვრეთ წერტილის მოძრაობის რაოდენობის მოდული, 
დროის  2t წმ მომენტში. 

      ა)  25q კგ.მ/წმ;    ბ)  35q კგ.მ/წმ;    გ)  52q კგ.მ/წმ;    დ)  34q კგ.მ/წმ. 
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         7. 0xy  სიბრტყეში m =9 კგ მასის ნივთიერი წერტილის მოძრაობა განისაზღვრება 
jtitr
 22 5.12    რადიუს–ვექტორით. განსაზღვრეთ წერტილზე მოდებული ყველა ძალის 

ტოლქმედის მოდული 

              ა) 45 ნ;           ბ) 40 ნ;             გ) 50 ნ;             დ) 25 ნ. 

        8. m =2 კგ მასის ნივთიერი წერტილი 0xy  სიბრტყეზე მოძრაობს tx 5  სმ, და 3ty   სმ 

კანონის თანახმად. იპოვეთ წერტილზე მოქმედი ძალის იმპულსის მოდული დროის [0.2] 
შუალედში 

             ა)  24S კგ.მ/წმ;        ბ) 20S  კგ.მ/წმ;       გ) 14S  კგ.მ/წმ;    დ)  30S კგ.მ/წმ. 

         9. ნივთიერი წერტილი წონასწორობის მდგომარეობიდან იწყებს წრფივ მოძრაობას  
23 34 ttF   ნ. ძალის მოქმედებით. განსაზღვრეთ წერტილის მოძრაობის რაოდენობის 

იმპულსის მოდული მოძრაობის დაწყების მომეტიდან დროის  2t წმ-ის გასვლის 
მომეტისათვის. 

            ა)  24q ნ·წმ;     ბ)  4.14q ნ·წმ;      გ)  8q ნ·წმ;    დ)  8.2q  ნ·წმ. 

         10. m=0,5 კგ მასის ნივთიერი წერტილი დედამიწის ზედაპირიდან გაისროლოს 
ვერტიკალურად ზევით 0V =20 მ/წმ საწყისი სიჩქარით. განსაზღვრეთ სიმძიმის ძალის 

მუშაობა იმ მომენტისათვის, როცა წერტილის სიჩქარე გახდება 12V  მ/წმ, თუ ჰაერის 
წინააღმდეგობა უგულებელყოფილია.  

           ა) 64A ჯ;            ბ) 88A ჯ;    გ) 58A ჯ;     დ) 72A ჯ. 

           11. P=12 ნ წონის სხეული გადადგილდება M0(2,3,9) მდებარეობიდან M1(1,2,3) 
მდებარეობაში. ვიპოვოთ სიმძიმის ძალის მუშაობა ამ გადადგილებაზე. 

               ა)  72A ჯ;     ბ)  144A ჯ;     გ) 80A  ჯ;          დ)  64A ჯ. 

 

            12. m=6 კგ მასის ნივთიერი წერტილი R=6 მ რადიუსიან წრეწირზე მოძრაობს 
265,2 2  ttS  (მ) განტოლების მიხედვით. განსაზღვრეთ ნივთიერ წერტილზე მოდებული 

ძალების ტოლქმედის მხები და ნორმალური მდგენელების მოდულები დროის t =2 წმ 
მომენტისათვის 

     ა) 30 ნ და 96 ნ;           ბ) 24 ნ და 20 ნ;    გ) 30 ნ და 256 ნ;    დ) 15 ნ და 16 ნ. 

 

gamoyenebuli literatura 



 85 

1. informatikis safuZvlebi 

1. გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, ლ. პეტრიაშვილი, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი „საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები– ელექტრონული ცხრილები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2010, 

2. ე. ასაბაშვილი, თ. სტურუა, “ცხრილური რედაქტორი Microsoft Office Excel 2007” , 
საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი, 2008 
 

2. საშენი მასალები 

1.  ა. ჩიქოვანი „საშენი მასალები“.  2006წ. 

2. ა. ჩიქოვანი „საშენი მასალები“. 2012წ. 

 

 

3. daprogramebis safuZvlebi 

1. ინფორმატიკის საფუძვლები : ინფორმაცია და კომპიუტერები ალგორითმიზაცია და 
დაპროგრამება / თ. მაჭარაძე, ზ.წვერაიძე; საქ.ტექნ. უნ–ტი; თბ. : 2009 

3. თეორიული მექანიკა 

1. ტ. კვიციანი.  „თეორიული მექანიკის კურსი“ თბილისი, 2011წ. 

2. ტ.კვიციანი, ვ. ფაჩულია, თ. გარდაფხაძე. „თეორიული მექანიკა“ 
*(წერტილის დინამიკა).  2006წ. 

3. ტ. კვიციანი. „თეორიული მექანიკის კურსი“. (სტატიკა და კინემატიკა). 
2015წ 

 

4. მასალათა გამძლეობა 

1. თ. ბაციკაძე, გ. გაჩეჩილაძე. „მასალათა გამძლეობის კურსი“. 1 და 2  ნაწილი. თბილისი 
1994წ. 

2. დ. დანელია, ა. კვარაცხელია, ზ. მაძაღუა. „მასალათა გამძლეობის საფუძვლები“. 
2009წ. 



 86 

3. ნ. ნამორაძე. „მასალათა გამძლეობის მოკლე კურსი“. თბილისი, 1982წ.  

4. თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. „მასალათა გამძლეობა“ 1 ნაწილი. თბილისი, 2014წ. 

 

6.სამშენებლო მექანიკა 

 

1. მ. მიქელაძე.“ სამშენებლო მექანიკა“. თბილისი, 1977წ. 

2. ა. ასტვაცატუროვი. „სამშენებლო მექანიკა“. თბილისი, 1961წ. 

3. რ. ცხვედაძე, ი. კაკუტაშვილი, დ. ტაბატაძე. „სამშენებლო მექანიკა“. 
თბილისი, 2005წ. 

4. ი. კაკუტაშვილი, ლ. ქაჯაია. „სამშენებლო მექანიკის ამოცანათა კრებული“ 
თბილისი, 2012წ. 

 

7.საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა 

1. დ. ჩხეიძე. „საინჟინრო გეოლოგია“. თბილისი, 2000წ; 

2. დ. კერესელიძე. „გრუნტების მექანიკა და ფუძე–საძირკვლები“.  თბილისი, 
1977წ. 

 

8. სამშენებლო კონსტრუქციები 

1. თ. ხმელიძე. „ხისა და პლასტმასის სამშენებლო კონსტრუქციები“. თბილისი, 
2008წ; 

2. გ. მსხილაძე, ო. ფაღავა. „ლითონის კონსტრუქციები“. თბილისი, 1986წ; 

3. ნ. ნინუა. „რკინაბეტონის კონსტრუქციები“. თბილისი, 1988წ; 

4. ა. სოხაძე, ლ. კახიანი და სხვა.  „რკინაბეტონის კონსტრუქციები“ 1 ნაწილი. 
2010წ. 2 ნაწილი 2011წ. 



 87 

 

9. შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების 
მართვა 

1. თ. მელქაძე. „საგანგებო სიტუაციებში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 
დაცვის საფუძვლები“ თბილისი, 2012წ. 

 

 

 

10. სამშენებლო წარმოების საფუძვლები 

1. ზ. ეზუგბაია. გ. იოსებაშვილი, ი. ირემაშვილი. „შენობების და ნაგებობების 
აგების ტექნოლოგია“ თბილისი, 2012წ. 

2. თ. ჟორდანია, ზ. ეზუგბაია და სხვა. „სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია“. 
თბილისი, 2012წ; 

 

11. ჰიდრავლიკა 

1. ზ. დანელია, თ. ამბროლაძე, მ. თოფურია. „ჰიდრავლიკა, ჰიდროლოგია, 
ჰიდრომეტრია“. თბილისი, 2013წ; 

 

12. ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი 

1. ზ. გედენიძე, თ. ამბროლაძე. „წყლის მეურნეობა“. თბილისი, 2009წ; 

2. ვ. მაღლაკელიძე. „ჰიდროლოგია, ჰიდრომეტრია და ჰიდროტექნიკური 
ნაგებობები“. თბილისი, 1990წ; 



 88 

3. ნ. მოწონელიძე. „ჰიდროტექნიკური ნაგებობები“. 1 ნაწილი, თბილისი, 
1977წ.     2 ნაწილი, თბილისი1982წ. 

4. პ. შენგელია. „ჰიდროელექტრული სადგურები“. თბილისი, 1967წ. 

 

13. შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში 

1. 1. ნ.რურუა ”რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია და ტექნიკური მომსახურება” 
2012. გვ. 507. 

2. შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში. ლექციების კონსპექტი  2010;  (სტუ ბიბ-
ლიოთეკა CD 1048), 

3. გ.კვანტალიანი, თ.კუპატაძე „რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება“ საგა-
მომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2009 წ. გვ.138 

4. გ.კიზირია „ხიდები და ნაგებობები გზებზე“ 1980. გვ. 415. 
5. თ.ჭურაძე–გვირაბის გაყვანის მექანიზებული ხერხი. ლექციების კონსპექტი  2010;  

(სტუ ბიბლიოთეკა CD 972). 
6. g.miqaSaviZe “saavtomobilo gzebi” 1988. 107 gv. 
7. v.gogliZe, a.burdulaZe, m.dundua “saavtomobilo gzebis eqspluatacia” 

1997. 87 gv 

14. მშენებლობის მართვის საფუძვლები 

  1 ჯ.ჩოგოვაძე, რ.პატარაია, „მშენებლობის ეკონომიკა“ თბ.2008წ. 69.003(02)/37 . 
 
2.ა.ტურაშვილი „მშენებლობის ეკონომიკა“ თბ. 1997წ.  338(076)/12 . 

 
3 რ. მახვილაძე, დ.ბუჩუკური, თ.ღუდუმიძე, დ.ჭელიშვილი, ზ.ჯუღელი- 

ფასწარმოქმნა მშენებლობაში, ინვესტიციები და საბანკო კრედიტი. თბ. 2006  
187გვ.  (338)5/26 

4. გ. ცინცაძე „მშენებლობის მენეჯმენტი“ 210გვ. თბილისი, 2009. 49.013(05)/27   
 
5. j. biWiaSvili g. siWinava g. niJaraZe.-mSeneblobis organizacia, 

meqanizacia, avtomatizacia, dagegmva da menejmenti wigni1.1 69(02)60 
Tbilisi 2008 

 6. რ.მახვილაძე, ჯ.ჩოგოვაძე, დ.ჭელიშვილი, ი.გოგოლაძე - ინვესტიციების თეორია 
და ანალიზი თბ. სტუ. 2005  330.322(02)/1 



 89 

7. რ. მახვილაძე, დ.ბუჩუკური, თ.ღუდუმიძე, დ.ჭელიშვილი, ზ.ჯუღელი- 
ფასწარმოქმნა მშენებლობაში, ინვესტიციები და საბანკო კრედიტი. თბ. 2006  (338)5/26 

15. წყალმომარაგება, წყალარინება 

  1. გ. კიკაჩეიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი. „წყალმომარაგება“(ქსელი და მისი 
ნაგებობები) . თბილისი, 1999წ; 

2. ნ. ნაცვლიშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, მ. ნაცვლიშვილი, დ. გურგენიძე. 
„წლამომარაგების და წყალარინების საფუძვლები“. თბილისი, 2009წ. 

 

16. თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია 

  1. გ. დარჩია, გ. რატიანი, თ. ჩიხლაძე. „თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია“. 
თბილისი, 1977წ; 

2. ა. მუსერიძე. „აირმომარაგება“.  1 და 2 ნაწილი, თბილისი, 1976წ. 

3.გ. რატიანი, მ. გრძელიშვილი. 


