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აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

 

მაგისტრატურაში მისაღები  საგამოცდო ტესტები 

 

სპეციალიზაცია:        სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია 

 

1.სარწყავი ნორმა არის 

ა) ერთი მცენარისათვის საჭირო წყლის რაოდენობა; 

ბ) წყლის ხარჯი; 

გ)  წყლის ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა 1ჰა ფართობის მოსარწყავად; 

დ)მცენარისათვის სავეგეტაციო პერიოდში საჭირო წყლის რაოდენობა 1ჰა-ზე. 

2.სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დაჭაობების ძირითად მიზეზებს არ წარმოადგენს 

ა) ნიადაგური პირობები 

ბ) ატმოსფერული წნევის ცვალებადობა; 

გ) ადამიანის ზემოქმედება; 

დ) კლიმატი.                                                                                                              

3.დასაშრობი მიწის ოპტიმალურ ტენიანობას ვიღებთ მისი სრული ტენტევადობიდან  

ა) 55-85% 

ბ) 30-40%; 

გ) 10-20%; 

დ) 15-45%.                                                                                                                    

4.ჰიდრომელიორაციული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის ძირითად ღონისძიებებს 

არ მიეკუთვნება 

ა) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები; 

ბ) სისტემის მდგომარეობის მეთვალყურეობა; 

გ) პერიოდულ-აღდგენითი რემონტი; 

დ) მიმდინარე რემონტი;                                                                                    

5.ჰიდროსტატიკური წნევის ერთეულია 

ა) მ2; 

ბ) კგ.ძ; 

გ) ნ/მ2; 

დ) კგ.                                                                                                                                           

6. წერტილში ჰიდროსტატიკური წნევის მნიშვნელობა დამოკიდებულია 

 ა) სითხის სიბლანტეზე; 

 ბ) წერტილის ჩაღრმავებაზე წყლის ზედაპირიდან; 

 გ) სითხის ჭურჭლის ფორმაზე; 

 დ) წერტილის კოორდინატებზე.                                                                                             

7. ჰიდრავლიკური რადიუსი არის 

ა) შეზის კოეფიციენტის შეფარდება ცოცხალ კვეთთან; 

ბ) ცოცხალი კვეთის შეფარდება სველ პერიმეტრთან; 

გ) არხის ქანობის შეფარდება სველ პერიმეტრთან; 

დ) არხის სიგანის შეფარდება მის ცოცხალ კვეთთან.            
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8. წყლის ხარჯის განზომილებაა 

ა) მ3; 

ბ) მ/წმ; 

გ) მ3/წმ; 

დ) ნ/მ.    

9. ბერნულის განტოლებას აქვს შემდეგი სახე 

ა) const
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; 

დ) � = ��. 

10. სითხის მოძრაობის რეჟიმი ტურბულენტურია თუ 

ა) �� < 2320; 

ბ) �� > 2320; 

გ) �� < 2820; 

დ) �� > 2820; 

11. შემაუღლებელ ნაგებობებს მიეკუთვნება:1) რაბ-რეგულატრი, 2)სწრაფდენი, 

3)საფეხურიანი წყალვარდნილი. სწორი პასუხია: 

ა) 1 და 2; 

 ბ) 1 და 3; 

 გ) 2 და 3; 

 დ) ყველა პასუხი სწორია.                                                                          

12. თანაბარი მოძრაობის დროს არ შეიძლება შეიცვალოს 1) ხარჯი, 2) ცოცხალი კვეთი,  

3) სიჩქარე. სწორი პასუხია 

ა) 1 და 2; 

 ბ) 1 და 3; 

 გ) 2 და 3; 

 დ) ყველა პასუხი სწორია. 

13. სწრაფდენის ქანობი იანგარიშება შემდეგი დამოკიდებულებით 

ა) � =
∆�

�ჰორიზ.
 

ბ) � =
�

�ჰორიზ.
 

გ) � =
�

�ჰორიზ.
 

დ) � =
��

�ჰორიზ.
 

14. ჰიდრავლიკურად უხელსაყრელესია განივი კვეთი რომელიც ხასიათდება 

ა) ჰიდრავლიკური რადიუსის მაქსიმალური მნიშვნელობით; 

ბ) სველი პერიმეტრის მაქსიმალური სიგრძით; 

გ) ცოცხალი კვეთის მინიმალური მნიშვნელობით; 

დ) მაქსიმალური ქანობით. 
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15. მილსადენში სიგრძეზე ჰიდრავლიკური დანაკარგების სიდიდეზე გავლენას ახდენს 

1)  სიგრძე, 2) დინების სიჩქარე,  3) მილსადენის დიამეტრი. სწორი პასუხია: 

ა)  1 და 2; 

ბ)1 და 3; 

გ) 2 და 3; 

დ) ყველა პასუხი სწორია. 

16. მცენარის მიერ წყლის აორთქლების პროცესს ეწოდება: 

ა)  ტრანსპირაცია 

ბ) ფიზიკური აორთქლება 

გ) ჯამური აორთქლება 

დ) კონდენსაცია 

17. შემაუღლებელი ნაგებობის შემდეგ ჰიდრავლიკური ნახტომის ენერგიის ჩამქრობი 

ნაგებობა ეწყობა, თუ  

ა) მეორე შეუღლებული სიღრმე ნაკლებია გამყვან არხში ნორმალური სიღრმეზე;  

ბ) მეორე შეუღლებული სი\\რრმე ტოლიაგამყვან არხში ნორმალურისიღრმის; 

გ) მეორე შეუღლებული სიღრმე მეტია გამყვან არხში ნორმალური სიღრმეზე; 

დ) ნებისმიერ შემთხვევაში. 

18. მზის სხივური ენერგიის ნაკადს, რომელიც დედამიწაზე დაცემისას სითბურ 

ენერგიად გარდაიქმნება ეწოდება 

ა) ტემპერატურული რადიაცია 

ბ) მზის რადიაცია 

გ) მზის ენერგია 

დ) გამოსხივება 

19 ჰიდრომოდულის მნიშვნელობა დამოკიდებულია 1) კულტურის  მორწყვის ნორმაზე , 2) 

რწყვის ხანგრძლივობაზე;  3)კულტურის მიერ დაკავებული ფართობის წილზე. სწორი 

პასუხია
 

ა) 1 და 2; 

 ბ) 1 და 3; 

 გ) 2 და 3; 

 დ) ყველა პასუხი სწორია. 

20. რომელი დასაწვიმი აპარატები არ გამოიყენება დასაწვიმ დანადგარებში (მანქანებში):  

ა) მოკლეჭავლიანი; 

ბ) საშუალოჭავლიანი; 

გ) გრძელჭავლიანი: 

დ) გამოიყენება ყველა ტიპის აპარატი. 

21. დედამიწის ზედაპირსა და ატმოსფეროს შორის ტენის მუდმივად გაცვლისა და ბრუნვის 

პროცესს ეწოდება:
 

ა) დედამიწის წყლის ბალანსის განტოლება;
 

ბ) ბუნებაში წყლის მიმოქცევა;
 

გ) ოკეანებიდან და ზღვებიდან აორთქლებული წყლის რაოდენობას; 

დ) მდინარეებიდან და ტბებიდან წყლის მომიქცევა
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22 ევაპოტრანსპირაცია განისაზღვრება შემდეგი მეთოდებით 

ა) ექსპერიმენტები საცდელ აუზებში და ლიზიმეტრული ცდებით 

ბ) საველე ცდებით, როდესაც წყლის  რაოდენობა კონტროლდება პერკოლაციით და 

იზომება ზედაპირული ჩამონადენი
 

გ) გრუნტის წყლების შესწავლით ფესვთა სისიტემის გავრცელების ზონის  სხვადასხა 

სიღრმეზე 

დ) ყველა პასუხი სწორია 

23. წყლის რაოდენობას (მოცულობას), რომელიც დროის ერთეულში ნაკადის ცოცხალ 

კვეთში გაედინება, უწოდებენ: 

ა) წყლის სიჩქარეს; 

ბ) ცოცხალ კვეთს; 

გ) წყლის ხარჯს; 

დ) წყლის თანაბარი მოძრაობას 

24. წყლის დონეების ცვალებადობაში გამოყოფენ დონეთა შემდეგ ცვალებადობას; 

ა) მრავალწლიური, (პერიოდული, სეზონური) შემთხვევითი; 

ბ) მრავალწლიური,  

გ) შემთხვევითი; 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

25. წყლის ორთქლის იმ რაოდენობას, რომელსაც შეიცავს 1 მ3 ჰაერი ეწოდება 

ა) ჰაერის ტენიანობა; 

ბ) ჰაერის აბსოლუტური ტენიანობა; 

გ) ფარდობითი ტენიანობა; 

დ) ჭარბტენიანობა 

26. ხარჯის განმეორადობა  არის ოთხ წელიწადში სამი წელი. მისი შესაბამისი 

უზრუნველყოფა  იქნება:  

ა) 65 %; 

ბ) 70 %; 

გ)75 %; 

დ) 80 %. 

27. არსებული წყლის რესურსების მოცულობა განისაზღვრება  fKtQWi i ⋅⋅=   მლნ მ3  

ფორმულით,   სადაც K ფ   არის 

ა) სარწყავი სისტემის  ფილტრაციის კოეფიციენტი 

ბ) დამშრობი სისტემის  ფილტრაციის კოეფიციენტი 

გ) წყალსაცავის  ფორსირებული კოეფიციენტი 

დ) მდინარის ფილტრაციის და აორთქლების კოეფიციენტი 

28. არსებობს წყლის 

ა) მცირე და დიდი წრებრუნვა 

ბ) მცირე და საშუალო წრებრუნვა 

გ) დიდი წრებრუნვა 

დ) ციკლური წრებრუნვა 

29. მოცემული სქემა გამოსახავს 



  

ა) მორწყვას ფერთიგაციით 

ბ) მორწყვას დაწვიმებით 

გ) ნიადაგქვეშა მორწყვას 

დ) წვეთურ მორწყვას 

30. სარწყავი ფართობის შეფარდება

ა) სასარგებლო ფართობის დანაკარ

ბ) სარწყავი ფართობის კოეფიციენტ

გ) ფართობის გამოყენების კოეფიცი

დ) სარწყავ სისტემაზე ფართობის დ

31. ტუმბოს მარკაში Д630_90 ციფრ

 ა) ტუმბოს წარმადობას ლ/წმ-ში დ

 ბ) ტუმბოს წარმადობას ლ/წთ-ში დ

 გ)ტუმბოს წარმადობას მ3/წმ-ში და

დ) ტუმბოს წარმადობას მ3/სთ-ში დ

32. მელიორაციაში გამოიყენება 

ა) დინამიური ტუმბოები; 

ბ) მოცულობითი ტუმბოები; 

გ) ჭავლური ტუმბოები; 

დ) სამივე ტიპის ტუმბოები. 

33. დასაშვები კავიტაციური მარაგი

a) ქვედა ბიეფში წყლის დონიდან 

b) ქვედა ბიეფში წყლის დონიდან 

g)  ქვედა ბიეფში წყლის დონიდან 

დ) ქვედა ბიეფში წყლის დონიდან

34. მილსადენის არმატურას არ მიე

ა) უკუსარქველი;    

ბ) ურდული;     

გ)სამონტაჟო ჩასადგმელი; 

დ) არც ერთი. 

35. მიღებულია, რომ მილსადენის

სამი ტუმბო, ოთხი ტუმბო.სწორი პ

ა) 1 და 2; 

 ბ)1 და 3; 

 გ) 2 და 3; 

 დ) ყველა პასუხი სწორია.       

36. თვეში წამების საშუალო რაოდე

 

ებას მთლიან ფართობთან  ეწოდება 

კარგის კოეფიციენტი; 

ენტი; 

იციენტი; 

დანაკარგის კოეფიციენტი. 

ფრები აღნიშნავს: 

და დაწნევას მ-ში; 

და დაწნევას მ-ში;  

და დაწნევას მ-ში; 

და დაწნევას მ-ში; 

აგი იზომება  

 სატუმბი სადგურის იატაკის დონემდე; 

 ტუმბოს შემწოვი მილყელის ღერძამდე; 

 შემწოვი მილსადენის ღერძამდე; 

ან ტუმბოს ღერძამდე. 

მიეკუთვნება: 

       

    

ნის ერთ ძაფზე შეიძლება გაერთიანდეს 1) 

პასუხია  

დენობა ტოლია  

5 

  

1) ორი ტუმბო. 2) 
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ა) 2,63 × 10� წმ 

ბ) 8,63 × 10�  წმ 

გ) 2,63 × 10�  წმ 

დ) 8,63 × 10!�  წმ 

37. რომელი არ არის საინჟინრო-გეოლოგიური მოვლენა 

ა) კოროზია 

ბ) სუფოზია 

გ) აბრაზია 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი    

38. ხელმეორედ გამოყენების მიზნით გაწმენდილ ან გაზავებულ წყალს ეწოდება 

ა) დასაბრუნებელი წყალი 

ბ) ნორმირებული წყალი 

გ) სანიტარული წყალი 

დ) კაპილარულ;ი წყლები 

39. მოსარწყავად აუცილებელი წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია qi -ზე ,  სადაც 

ა) qi - ჰიდრომოდულის მნიშვნელობა თვეში 

ბ) qi - კულტურის რწყვის ნორმა 

გ) qi - მდინარის ხარჯი თვეში 

დ) qi  - ჰიდროგრაფის მნიშვნელობა თვეში 

40. წყლის მინერალიზაციის რა მნიშვნელობაა საშიში ადამიანის ჯანმრთელობისთბის 

 ა) M=0,4-1,0 გ/ლ 

ბ)  M=1,0-3,0 გ/ლ; 

გ)  M=0,1-0,4 გ/ლ 

დ) M<0,1 გ/ლ 

41. დაწნევიანი გრუნტის წყლებით დაჭაობების შემთხვევაში დამშრობ ღონისძიებად 

გამოიყენება 

ა) ჰორიზონტალური დრენაჟი; 

ბ) ვერტიკალური დრენაჟი; 

გ) სამთო არხების სისტემა: 

დ) სოროსებრი ან ნაპრალოვანი დრენაჟი. 

42.  მიწის კაშხლებში რა დანიშნულება აქვს უკუფილტრს: 

ა) ფილტრაციული ხარჯის შემცირება; 

ბ) დეპრესიის წირის დაწევა; 

გ) კაშხლის მშრალი ფერდის ძირის გამაგრება; 

დ) კაშხლის ტაქნიდან გრუნტის ნაწილაკების სუფოზიის აღკვეთა. 

43. ნახაზზე მოცემულია აღნიშვნები (ნშდ , მშდ და კშდ) ნიშნავს:         



ა) ნორმატიული შეტბვორვის დ

შეტბვორვის დონე;  

ბ) ნორმალური შეტბორვის დო

შეტბორვის დონე; 

გ) ნორმირებული შეტბორვის დონ

დონე;  

დ)  ნორმალური  შეტბორვის დონე

დონე. 

 

44. ნახაზზე მოცემულია 

ა) არაკლდოვან ფუძეზე აშენებ

კონტურის შერჩევის საანგარიშო სქ

ბ) არაკლდოვან ფუძეზე ასაშენებ

დაცურებაზე შემოწმების საანგარი

გ) ბეტონი სგრავიტაციული წყალს

სქემა; 

დ) გრავიტაციული წყალსაშვიანი 

45. ხაზოვან ნაგებობებს არ მიეკუთ

ა) სარწყავი ქსელის არხები; 

ბ) დამშრობი ქსელის არხები; 

გ) სარწყავი ქსელის საკოლექტორო

დ) სარწყავი ქსელის წყალგამანაწილ

46. წყლის ფილტრაცია ეწოდება 

დონე;  მაქსიმალური შეტბორვის დონ

დონე; მკვდარი მოცულობის  დონე; კა

ონე; მიმდინარე შეტბორვის დონე; კასკადუ

ონე;  მინიმალური შეტბორვის დონე; კაშხლუ

ნებული ბეტონის გრავიტაციული კაშხალ

სქემა; 

ნებელი ბეტონის გრავიტაციული წყალსაშ

რიშო სქემა; 

ალსაშვიანი კაშხლის მდგრადობაზე შემოწმე

კაშხლის მდგრადობის საანგარიშო სქემა. 

უთვნება: 

რო არხები; 

აწილებელიკვანძები. 

7 

 

დონე; კასკადური 

კატასტროფული 

დური შეტბორვის 

ლური შეტბორვის 

 
ხალისმიწის ქვეშა 

საშვიანი კაშხლის 

წმების საანგარიშო 
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ა) დაწნევის შედეგად ნაგებობის ქვეშ და მის გარშემოვლით უბნებში წყლის გაჟონვას ზედა 

ბიეფიდან ქვედა ბიეფში; 

ბ) წყლის ერთი მიმართულებით გადაადგილებას; 

გ) წყლის ზედაპირზე გადადინებას; 

დ) წყლის კალაპოტის ზედაპირზე მოძრაობას.  

47. რას ეწოდება საძირკველი 

ა) შენობის ან ნაგებობის ნაწილს, რომელიც მოთავსებულია მიწის ზედაპირზე  და  

გადასცემს ნაგებობის დატვირთვას ფუძეს; 

ბ) შენობის ან ნაგებობის ნაწილს, რომელიც მოთავსებულია მიწის ზედაპირის ქვემოთ  და  

გადასცემს ნაგებობის დატვირთვას ფუძეს; 

გ) შენობის ან ნაგებობის ნაწილს, რომელიც მოთავსებულია მიწის ზედაპირის ქვემოთ  და  

განლაგებულია ნაგებობის ჰორიზონტალურად; 

დ) შენობის ან ნაგებობის კომპლექს, რომელიც მოთავსებულია მიწის ზედაპირთან ახლოს.   

48. რა ეწოდება საძირკველის ვერტიკალურ გადაადგილებისას ფუძის  შემკვრივების 

შედეგად: 

ა) ჯდომა  ან დაჯდომა; 

ბ) ძვრა; 

გ)დაცურება; 

დ) გადაყირავება. 

49. რეინოლდსის რიცხვის განზომილებაა 

ა) მ3/წმ.              

ბ) ნ/მ2.               

გ) მ/წმ.                

დ) არ აქვს განზომილება. 

50. წყლის ხარჯი ეწოდება: 

ა) დროის ერთეულში ცოცხალ კვეთში გამავალი სითხი სმოცულობას; 

ბ) სიჩქარისცვლილებასდროში; 

გ) კალაპოტისიმგანივკვეთს, რომელშიცსითხემიედინება; 

დ) ცოცხალიკვეთისფარდობასსველპერიმეტრთან. 

51. რა მასშტაბშია დახაზული ტოპოგრაფიულიპლანშეტიК-37-68-Б-г 

ა) 1:5000; 

ბ) 1:10000; 

გ) 1:25000; 

დ) 1:50000. 

52.  ჩამოთვლილთაგან რომელ მასშტაბში არ შეიძლება იყოს გეგმა 

ა) 1:2500; 

ბ) 1:2000; 

გ)1:1000; 

დ)1:500. 

53.   რომელია ტოპოგრაფიული პლანშეტის К-38-64-В-а სამხრეთი გაგრძელება 

ა) К-38-64-В-г; 
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ბ) К-38-63-Д-а; 

გ)К-38-64-В-в; 

დ)К-38-64-Д-

54.  რომელ პირობით ნიშანს სჭირდება გეგმაზე სპეციალური განმარტება ე.წ. ლეგენდა 

ა) ბეტონის საწარმოო შენობა; 

ბ) აგურის საცხოვრებელი სახლი; 

გ) ბეტონის ადმინისტრაციული შენობა; 

დ) ბეტონის სარწყავი ქსელის ჭა (წყალგამშვები). 

55. რომელი მეთოდი არ გამოიყენება აგეგმვითი სამუშაოების შესრულების დროს 

ა) პერპენდიკულარების; 

ბ) პარალელების; 

გ) გადაკვეთის; 

დ) პოლარული. 

56.   ხელოვნურ საშენ მასალას არ მიეკუთვნება 

ა) ბეტონი; 

 ბ) აგური; 

გ) ფანერა; 

დ) მინა. 

57.  საშენი მასალის ფიზიკურ თვისებებს არ მიეკუთვნება 

ა) სიმკვრივე; 

ბ) ფორიანობა; 

გ)სიმტკიცე; 

დ) ყინვამედეგობა. 

58.  ბუნებრივი ქვა შეიძლება გამოიყენებოდეს როგორც 

ა) კონსტრუქციული მასალა; 

ბ) მოსაპირკეთებელი მასალა; 

გ)შემავსებლად; 

დ) ყველა პასუხი სწორია. 

59.  გრუნტი, როგორც საშენი მასალა გამოიყენება 

ა) სამოქალაქო მშენებლობაში; 

ბ) სამელიორაციო მშენებლობაში; 

გ)საგზაო მშენებლობაში; 

დ) ყველა პასუხი სწორია. 

60.    სამელიორაციო (ჰიდროტექნიკურ) მშენებლობაში ძირითადად გამოიყენება 

ა) პორტლანდცემენტი; 

ბ) პუცოლანიანი ცემენტი; 

გ)თიხამიწოვანი ცემენტი; 

დ) თიხამიწოვანი ცემენტი. 

61. ცენტრიდანული ტუმბოების მიერ შექმნილი დაწნევა დამოკიდებულია: 1)მუშა ფრთის 

რადიუსზე, 2) ბრუნვის სიჩქარეზე, ფრთების დახრის კუთხეზე. სწორი პასუხია 

ა) 1 და 2 
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ბ) 1 და 3; 

გ) 2 და 3; 

დ) ყველა პასუხი სწორია. 

62. ცენტრიდანული ტუმბოს ძირითად განტოლებაში მხედველობაში მიიღება 

ა) სიმძიმის ძალები 

ბ) წნევა საკონტროლო ზედაპირებზე; 

გ ) ძალები მუშა ბორბლის გარსდენილ ზედაპირებზე; 

დ) ყველა ზემოთჩამოთვლილი ძალა. 

63. ტუმბოების მსგავსებისთვის  არ არსებობს მსგავსების შემდეგი პირობა 

ა) კინემატიკური; 

ბ) გეომერიული; 

გ) დინამიკური; 

დ) მექანიკური. 

64.  სწრაფმავალ ტუმბოებს ახასიათებთ 1) დაწნევის დიდი მნიშვნელობა, 2) დაწნევის 

მცირე მნიშვნელობა, 3) დიდი წარმადობა, 4) მცირე წარმადობა. სწორი პასუხია 

ა) 1 და 3; 

ბ) 1 და 4; 

გ) 2 და 3; 

დ) 2 და 4. 

65. დამშრობი სისტემების სატუმბ სადგურებში ძირითადად გამოიყენება 

ა) ცენტრიდანული ტუმბოები; 

ბ) ღერძული ტუმბოები; 

გ) გრიგალური ტუმბოები; 

დ) სამივე ტიპის ტუმბოები. 

66. ტვირთების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედანზე არ ხდება 

ა) ავტოტრანსპორტით; 

ბ) ამწე მექანიზმებით; 

გ) ტრანსპორტიორებით; 

დ) პნევმოტრანსპორტით. 

67.   მექანიზმების წარმადობა შეიძლება იყოს 

ა) თეორიული; 

ბ) ნორმატიული; 

გ) საექსპლუატაციო; 

დ) ყველა პასუხი სწორია 

68.  ასაფეთქებელ  .მასალას აფეთქებისათვის საწყისი მუხტი შეიძლება იყოს    1) 

მექანიკური, 2) ელექტრული, 3) ქიმიური. სწორი პასუხია 

ა) 1 და 2; 

ბ) 1 და 3; 

გ) 2 და 3; 

დ) ყველა პასუხი სწორია. 

69.  ბეტონმრევი არ შეიძლება იყოს 
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ა) ციკლური; 

ბ) უწყვეტი ქმედების; 

გ) სტაციონარული; 

დ) გადასაადგილებელი. 

70. კაშხლების მშენებლობის დროს მოსამზადებელ სამუშაოებს მიეკუთვნება 

ა) ტერიტორიის გაწმენდა ბუჩქნარისაგან; 

ბ) ნაგებობის ღერძების და გეოდეზიური ნიშნულების გამოტანა; 

გ) მდინარის გადაგდება; 

დ) სამშენებლო მოედნის მომზადება. 

71. წყლის ენერგიის გამოყენების პრინციპი: წყალსადინარის სიმძლავრე გამოითვლება 

ფორმულით:  

ა) " = #$%&  

ბ) " = #$%'  

გ) " = #$&' 

დ) " = #%'  

72. ტურბინის ფრთის სასრგებლო სიმძლავრე გამოითვლება შმდეგი დამონკიდებულებით: 

ა) (ტურ = 9,81'ηტურ 

ბ) (ტურ = 9,81�ტურ'ηტურ 

გ) (ტურ+�ტურ'ηტურ 

დ) (ტურ = 9,81�ტურ' 

73. , = ,ტ,გ  ფორმულაში   -  არის 

ა) აგრეგატის მქკ 

ბ)ტურბინის მქკ 

გ) ჰესის მქკ 

დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

74. 
ქვედა ბიეფის დონის ზემოთ სატურბინე მილსადენის აწევის ზღვრლი სიმაღლის 

გამოსათვლელ ფორმულაში      
./ ≤ 12 −

422

∇
− 56

         δ   ა რის 

ა) ტურბინის კავიტაციის კოეფიციენტი 

ბ) თავისუფალი ვარდნის აჩქარება 

გ)  შეწოვის დასაშვები სიმაღლე 

დ) ტურბინის სწრაფმავლობის კოეფიციენტი 

75. ტურბინების კლასში შედის 

ა) პროპელერული ტურბინები 

ბ)აქტური და რეაქტიული ტურბინები 

გ) მბრუნავ-ფრთიანი ტურბინები 

დ) რადიალურ-ღერძული ტურბინები 

76. PO80/01-B-300   ტურბინის ნომენკლატურაში 300 ნიშნავს 

ა) ქარხნულ ნომერს 

ბ) ტურბინის სიგრძეს სმ-ში 

გ) ტურბინის ბრუნთა სიხშირეს 

დ) მუშა ბორბლის დიამეტრს სმ-ში 
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77. წყალსამეურნეო კომპლექში სარწყავი არხების ვარდნილ ადგილებზე აგებენ 

ა) კალაპოტურ ჰესებს 

ბ) დერივაციულ ჰესებს 

გ) სტაციონალურ ჰესებს 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

78. სათავე კვანძის ნაგებობაში არ შედის 

ა)გადაღობი კაშხალი 

ბ) ნიაღვრის გადასაგდები 

გ) გვერდითი წყალმიმღები 

დ) ჰესის შენობა 

79. სატურბინე მილსადენებს წყალი უშუალოდ მიჰყავთ 

ა) ტურბინებთან 

ბ) მაგისტრალურ არხთან 

გ) წყალმიმღებთან 

დ) ყველა პასუხი სწორია 

80. გენერატორის შემდეგი მარკის დროს CB 425/150-20  150 არის 

ა) პოლუსების რაოდენობა 

ბ) სტატორის დიამეტრი სმ-ში 

გ) როტორის წონა 

დ) აქტიური ფოლადის სიგრძე სმ-ში 

81. წყლის ხარისხის  სტანდარტი  იცვლება 

ა) მოცულობის მიხედვით 

ბ) სწორია ა და ბ პასუხები 

გ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

დ) დანიშნულებს მიხედვით 

82. თხევადი  ჟანგბადის  რაოდენობა მეტია 

ა) მეჩხერ და სწრაფ  მდინარეებში 

ბ) ჭაობებში 

გ) ზღვის ფსკერთან 

დ) ტბებში 

83. ნებისმიერ ნივთიერებას ან ორგანიზმს, რომელიც წყალში არსებობს და არასასურველ, 

საზიანო  ზეგავლენას ახდენს მასზე ეწოდება 

ა) მინარევი 

ბ) ნივთიერება 

გ) ნაწილაკი 

დ) მოლეკულა 

84. ბიოლოგიურ მინარევს  განეკუთვნება 

ა) ვირუსები 

ბ) ბაქტერიები 

 გ) სწორია ა და ბ  

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორია 
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85. ბაქტერიების ზომა  მერყეობს 

ა) 0,2-06 მკრ 

ბ) 0,6-1,0 მკრ  

გ) 1,0-2,0 მკრ 

დ)  2-10,0 მკრ 

86. ბაქტერიებით დაბინძურებული წყალი არ იწვევს 

ა) ქოლერას 

 ბ) დიზინტერიას 

 გ) მუცლის ტიფს  

დ) ანემიას  

87. ვირუსების ზომა მერყეობს  შემდეგ დიაპაზონში 

ა) 0,01-0,03 მკრ  

ბ) 1-2მკრ 

 გ) 0,1-0,2 მკრ 

დ) 1-19 მკრ 

88. დაქუცმაცებულ მყარ ნაწილაკებს, რომლებიც წყალში ნიადაგის გამორეცხვის შედეგად 

ხვდებიან ეწოდებათ 

ა) ნატანი  

ბ)  ნაერთი 

გ)  მოლეკულა  

დ) იონი 

89. წყლაში ნატანის არსებობა ხასიათდება 

ა) სიმღვრივით 

ბ) ქიმიური ანალიზით 

გ) სიმტკიცით  

დ) მექანიკური ანალიზით 

90. წყლის დამუშავება ხორციელდება შემდეგი მეთოდებით 

ა) ფიზიკური 

 ბ) ქიმიური 

გ) ბიოლოგიური 

დ) ყველა პასუხი სწორია 

91. წყლის დამუშავების ფიზიკურ მეთოდში არ შედის 

ა) დალექვა 

ბ)  ფილტრაცია  

გ) ფლოტაცია 

დ)  იონიზაცია 

92. წყლის გამტკნარებისთვის გამოიყენება 

ა) იონური გაცვლა  

ბ) ქლორირება 

 გ) გამოხდა  

დ) ინფილტრაცია 
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93. დეზინფექცია ხორციედება 

ა) დაქლორვით 

ბ) ოზონირებით 

გ) რადიოაქტიური გამოსხივებით 

დ) ყველა პასუხი სწორია 

94. მავნე ნივთიერებების როგორი კონცენტრაცია არ არსებობს  

ა) სასურველი და დასაშვები 

ბ) ტოქსიკური მწვავე ზემოქმედების 

გ) ტოქსიკური ქრონიკული ზემოქმედების 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

95. წყლის დამუშავების დროს ვითვალისწინებთ 

ა) ხელმისაწდვომ მეთოდებს 

ბ) ეფექტურობას და ღირებულებას 

გ) პრაქტიკულობას 

დ) ყველა პასუხი სწორია 

96. წყალსაცავით ჩამონადენის რეგულირების სახის შერჩევა დამოკიდებულია 

ა) წყალსაცავის სასრგებლო მოცულობაზე 

ბ) ჩამონადენის საშუალო წლირ რაოდენობაზე 

გ) სწორია ა და ბ 

დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

97. სრული წლიური რეგულირების დროს 

ა) იგება მეორე ჭარბი ჩამონადენის მოცულობის ინტეგრალური მრუდი 

ბ) არ იგება მეორე ინტეგრარული მრუდი 

გ)  იგება მეორე ხარჯის ჰიდროგრაფი 

დ) სწორია ა და გ 

98. ჰესის მიერ გამომუშავებული  დღე-ღამური ელექტროენერგია გამოითვლება შემდეგი 

ფორმულით 

ა) Эდ.ღ.  = 24 Nსას.დ.ღ.      

ბ) Эდ.ღ.  = 24 H Nსას.დ.ღ. 

გ) Эდ.ღ.  = 24 Q Nსას.დ.ღ. 

დ) Эდ.ღ.  = 2.63 106 Nსას.დ.ღ. 

99. საშუალო დღე-ღამური სიმძლავრე აიღება  შემდეგი უზრუნველყოფით 

ა) 8-9 თვის განმავლობაში 

ბ) მთელი წლის განმავლობაში 

გ) დღე-ღამის განმავლობაში 

დ) მთელი თვის განმავლლობაში 

100. ბაზისური სიმძლავრის გამოსათვლელ ფორმულაში Qსან  არის 

ა) საანგარიშო ხარჯი 

ბ) სანიტარული ხარჯი 

გ) საშუალო ხარჯი 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 
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101. ჰესის უზრუნველყოფისდ პიკური სიმძლავრე  ტოლია 

ა) ბაზისური და რეზერვული სიმძლავრეების ჯამის 

ბ) საშუალოდღე-ღამური და პიკური სიმძლავრეების ჯამის 

გ) დადგმული და რეზერვული სიმძლავრეების ჯამის 

დ) პიკური და ბაზისური სიმძლავრეების ჯამის 

102. ყოველწლიური მოგება ჰიდროენერგეტიკაში იანგარიშება ფორმულით  П= Д  - С, 

სადაც C  არის 

ა) ყოველწლიური დანახარჯი 

ბ) ყოველწლიური კაპიტალდაბანდება 

გ) ელექტროენერგიის გამომუშავება 

დ) კუთრი კაპიტალდაბანდება 

103. ეკონომიკირი ეფექტურობის კოეფიციენტი გამოთვლება ფორმულით: 

ა) Э=П/К 

ბ) Э=К/П 

გ) Д=П/С 

დ) Д=С/Д 

104. წყალსამეურნეო  კომპლექსი რენტაბელურია, თუ  მისი საერთო ეკონომიკური 

ეფექტურობის კოეფიციენტი ნომინალურზე 

ა) მეტია 

ბ) ნაკლებია 

გ) ტოლია 

დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

105. შეწოვის დაყვანილი სიმაღლე არის 

ა) შეწოვის გეომეტრიულ სიმაღლესა და დაწნევის დანაკარგების ჯამი 

ბ) შეწოვის სიმაღლე 

გ) დაწნევთა სხვაობა 

დ) შეწოვის და დაწნევის სიმაღლეები 

106. ტუმბოს ლილვზე მიყვანილი სიმძლავრე ეწოდება ისეთ სიმძლავრეს, რომელიც 

ა) მოეწოდება ტუბოს მოქმედებაში მოსაყვანად 

ბ) მიეწოდება გამყვან მილსადენს წყლის გასაყვანად 

გ) ყველა პასუხი სწორია 

დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

107. იმისთვის, რომ გამოირიცხოს კავიტაციის წარმოქმნა, წნევა ტუმბოს შესასვლელ კვეთში 

სითხის გაჯერებულ ორთქლის წნევაზე 

ა) მეტი უნდა იყოს 

ბ) ნაკლები უნდა იყოს 

გ) ტოლი უნდა იყოს 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

108. 
ვაკუუმით  გამოწვეული სითხის აწვის სიმაღლე მილსადენში განისაზღვრება 

ფორმულით: 
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ა)'� =
P8 − P�

γ
 

ბ) '� =
P8

1 − γ
 

გ) ': =
P8

γ
 

დ) '� =
1 − P8

γ
 

109.  არსებობს ტუმბოების მუშაობის 

ა) მარტო პარალელური რეჟიმი    

ბ)  მარტო მიმდევრობითი რეჟიმი  

გ) ორივე რეჟიმი 

დ) არც ერთი პასუხის არ არის  სწორი 

110. ფრთებიანი ტუმბოების მარკირება მიმდინარეობს 

ა) ტუმბოს კონსტრუქციის და დანიშნულების მიხედვით 

ბ) ტუმბოს სიმძლავრის მიხედვით 

გ) ტუმბოს შეწოვის მიხედვით 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

111. არ არსებობს შემდეგი სახის ტუმბო 

ა) კონსოლური 

ბ) ღერძული 

გ) სექციური 

დ) სეგმენტური 

112. წყლამიმღები ნაგებობის შეუღლება სატუმბ სადგურთან წარმოებს 

ა) ავანკამერის მეშვეობით 

ბ) სალექარის საშუალებით 

გ) რაბ-რეგულატორის საშუალებით 

დ) დიუკერის საშუალებით 

113. სატუმბი სადგურის სიგანე ტუმბოების ერთ რიგად დაყენების შემდეგ იანგარიშება 

ფორმულით 

ა) ; = <� + <> + <� 

ბ) ; = <� + <აგ + <> 

გ) B = bაგ + 2bტუმ 

დ) B = bტუმ + b�b> 

11A. მილსადენის ტემპერატურული დეფორმაციის შედეგად  წარმოიშობა 

ა) ხახუნის ძალები 

ბ) ცენტრიდანული ძალები 

გ) ტემპერატურული ძალები 

დ) შიგა წნევა 

115. ლითონების დადებითი თვისება არ არის 

ა) სიმტკიცე 

ბ) დეფორმაცია 

გ) პლასტიკურობა 
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დ) ელექტროგამტარობა 

116. ლითონების უარყოფითი თვისება  არის 

ა) დეფორმაცია 

ბ) კოროზია 

გ) თბოგამტარობა 

დ) სწორია ა და ბ 

117. ლითონები იყოფა ორ ჯგუფად: 

ა) შავი და ფერადი ლითონები 

ბ) თეთრი და კოროზირებული ლითონები 

გ) შავი და დეფორმირებული ლითონები 

დ) ფერადი და თეთრი ლითონები 

118. შავი ლითონი წარმოადგენს 

ა) რკინის და ნახშირბადის შენადნობს 

ბ) ფოლადის და რკინის შენადნობს 

გ) თუჯის და რკინის შენადნობს 

დ) არც ერთი პასუხიარ არის სწორი 

119. თუჯი შეიცავს ნახშირბადს შემდეგი პროცენტული შემადგენლობით: 

ა) 2-4,5 

ბ) 20-40 

გ) 3-10 

დ) 10-50 

120. თუჯში შემავალი ფოსფორი და გოგირდი ზრდის მის 

ა) სიმყიფეს 

ბ) სიმტკიცეს 

გ) სიმკვრივეს 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

121. თუჯში ქრომის, ნიკელის, მაგნიუმის, ალუმინის და სილიციუმის დანამატი  მას არ 

ანიჭებს 

ა) მხურვალემედეგობას 

ბ) ცვეთამედეგობას 

გ) კოროზიამედეგობას 

დ) სიმტკიცეს 

121. ფოლადი დაბალნახშირბადიანია, თუ მასში ნახშირბადის შემცველობა არის 

ა) 0,25%-ზე ნაკლები 

ბ) 0,6-2% 

გ) 0,25-0,6 % 

დ) 2% -ზე მეტი 

122. ფოლადს არ ახასითებს 

ა) პლასტიკურობა 

ბ) დრეკადობა 

გ) ა და ბ პასუხები სწორია 
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დ) სიმყიფე 

123. ფერადი ლითონები სიმკვრივის მიხედვით იყოფა 

ა0 მსუბუქ ლითონებად 

ბ) მძიმე ლითონებად 

გ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

დ) სწორია ა და ბ 

124. ალუმინი და მაგნიუმი წარმოადგენენ 

ა) მსუბუქ ფერად ლითონებს 

ბ) მძიმე ფერად ლითონებს 

გ) მალეგირებელ დანამატებს 

დ) სწორია ა და გ 

125. მაგნიტურ  კირქვაში რკინის შემცველობა არის 

ა) 70%-ზე ნაკლები 

ბ) 80% -ზე ნაკლები 

გ) 90-100% 

დ) არც ერი პასუხი არ არის სწორი 

126. ფოლადის წარმოება არ მიმდინარეობს 

ა) კონვერტერული ხერხით 

ბ) მარტენის ხერხით 

გ) ელექტროღუმელში ხარშვის ხერხით 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

127. ზუსტი ქიმიური შემადგენლობის ფოლადი მიიღება 

ა) ელექტროღუმელებში ხარშვის დროს 

ბ) კონვერტერული ხარშვის დროს 

გ) მარტენში ხარშვის დროს 

დ) ყველა პასუხი სწორია 

128. მაღალი სიმტკიცის არმატურის დასამზადებლად   იყენებენ ფოლადს, რომლიც 

იხარშება 

ა) მარტენში 

ბ) კონვერტელში 

გ) ელექტროღუმელში 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

129. ლითონის წნევით დამუშავების ხერხებია: 

ა) გლინვა 

ბ) ჭედვა და წნეხა 

გ) შტამპვა და ჭიმვა 

დ) ყველა პასუხი სწორია 

130. გაგლინული ნაკეთობის განივი კვეთის ფორმას ეწოდება 

ა) პროფილი 

ბ) ფასადი 

გ) ფრონტალი 
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დ) სორტმენტი 

131. მჟავების მოქმედების მიმართ დიდი მედეგობით გამოირჩევა 

ა) წიწვოვანი მერქანი 

ბ) მუხის მერქანი 

გ) წიფელის მერქანი 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

132. მერქნის სიმტკიცე  ბოჭკოების  განივი ბოჭკოების მიმართულებით ხლეჩვაზე  და  

ჭრაზე 

ა) მეტია 3-4 ჯერ 

ბ) ნაკლებია 3-4 ჯერ 

გ) მეტია 8-9-ჯერ 

დ) ნაკლებია 8-9 -ჯერ 

133. ტორფის, იფქლის, ნავთობის, ქვანახშირის, მერქნის  ნედლეულსგა წარმოიქმნება  

ა) კუპრი 

ბ) კოქსი 

გ) ბიტუმი 

დ) ნახშირი 

134. ნიადაგისა წყლის სისტემებთან დაკავშირებული საინჟინრო პრობლემატიკა იყოფა 

შემდეგ მიმართულებებად 

ა) ეროზიის და წყლის ნაკადის კონტროლი 

ბ) დრენაჟი 

გ) ირიგაცია 

დ) ყველა პასუხი სწორია 

135. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ოპტიმალური ზრდის უზრუნველსაყოფად  

ვიყენებთ 

ა) ეროზიას და ნაპირების ჩამოქცევას 

ბ) ირიგაციას და დრენაჟს 

გ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

დ) სწორია ბასუხი  ა და ბ 

136. პერკოლაცია ეწოდება 

ა) აორთქლებას 

ბ) გეოლოგიურ  ქანებში წყლის შეღწევას 

გ) ტრანსპირაციას 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

137. ინფილტრაციის შედეგად წყლით ივსება 

ა) ნიადაგის ფორები 

ბ) ფორები გეოლოგიურ ქანებში 

გ) მდინარეები 

დ) ჭაობები 

138. წყლის გვერდით შედინებას ღელეებში, ტბებში და მდინარეებში ეწოდება 

ა) ზედაპირული ჩამონადენი 
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ბ) მიწისქვეშა ჩამონადენი 

გ) სწორია  ა და ბ პასუხები 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

139. წყლის ხარისხის სტანდარტები იცვლება 

ა) წყლის რაოდენობის მიხედვით 

ბ) წყლის დანიშნულების მიხედვით 

გ) სწორია ა და ბ პასუხები 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

140. წყლის ორთქლიდან სითხედ გარდაქმნის პროცესს ეწოდება 

ა) ფილტრაცია 

ბ) კონდენსაცია 

გ) კონცენტრაცია 

დ) ტრანსპირაცია 

141.  ატმოსფერული ნალექის გაციება ხორციელდება ტემპერატურის და წნევის დაცემის 

შედეგად,  ნალექის 

ა) ვერტიკალურლი აღმასვლით 

ბ) ვერტიკალურად დაღმასვლით 

გ) ჰორიზონტალურად გადაადგილებით 

დ) ყვლა პასუხი სწორია 

142. თბილი ჰაერი   წარმოიქმნება 

ა) ტოპოგრაფიის შედეგად 

ბ) კონვერგენციის შედეგად 

გ) კონვექციის შედეგად 

დ) ყველა პასუხი სწორია 

143. ატმოსფერული ნალექი დედამიწის ზედაპირზე უმეტესწილად მოდის 

ა) ნამის სახით 

ბ) სეტყვის სახით 

გ) თოვლის სახი 

დ) წვიმის სახით 

144. ატმოსფერული ნალექის  დედამიწის ზედაპირთან კონდენსაციის შედეგად 

წარმოიქმნება 

ა) ცვარი 

ბ) ტენი 

გ) ნისლი 

დ) ყინული 

145. წყლის  ატმოსფეროში გადასვლას  ეწოდება 

ა) ტრანსპირაცია 

ბ) კონდენსაცია 

გ) აორთქლება 

დ) ევაპოტრანსპირაცია 

146. აორთქლების ინტენსივობას ზრდის 
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ა) ქარი 

ბ) წვიმა 

გ) თოვლი 

დ) ნისლი 

147. ნიადაგის და მცენარის ზედაპირიდან წყლის აორთქლებას ეწოდება 

ა) ტრანპირაცია 

ბ) ევაპოტრანსპირაცია 

გ) კონდენსაცია 

დ) ინფილტრაცია 

148. ირიგაციის და დრენჟის გამოყენებისთვის აუცილებელია ანალიზი შემდეგი 

მონაცემებისა 

ა) ევაპოტრანსპირაციის ინტენსივობა 

ბ) გვალვის სიხშირე 

გ) ჭარბი წყლის პერიოდები 

დ) ყველა პასუხი სწორია 

149. რაც უფრო გაჯერებულია ნიადაგი წყლით,  აორთქლება მით უფრო 

ა) მეტია 

ბ) ნაკლებია 

გ) არ იცვლება 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

150. გრუნტის წყლების დინების ინტენსივობის ფარდობას ჰიდრავლიურ გრადიენტთან 

ეწოდება 

ა) ფილტრაციის კოეფიციენტი 

ბ) ინფილტრაციის კოეფიციენტი 

გ) პერკოლაციის ინტენსივობა 

დ) სიმქისის კოეფიციენტი 
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