
1 

 

 

საკითხები მაგისტრატურაში შემსვლელთათვის 

საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი 

სატრანსპორტოდამანქანათმშენებლობისფაკულტეტი 

სამაგისტრო პროგრამა „საგზაო ინჟინერია“ 

საგანი: “სატრანსპორტოსაგზაონაგებობებისექსპლუატაცია“ 

 

1. მიწისვაკისისწყალსაშვიპრიზმისსიმაღლეორლიანდაგიანირკინიგზებისთვისტოლია (მ):  

ა) 0,10   

ბ) 0,15   

გ) 0,20   

დ) 0,25 

  

2. მრუდებში, რომელთარადიუსი მ, ლიანდისნომინალურისიგანეა: 

ა) 1530 მმ 

ბ) 1520 მმ 

გ) 1524 მმ 

დ) 1535 მმ 

  

3. სწორუბნებში 65P ტიპისრელსებიანილიანდაგისსამსახურისვადისამოწურვამდეგატარებულინორ

ა) 700 

ბ) 500 

გ) 350 

დ) 250 

  

4. 25 მეტრიანირელსებისსტანდარტულიდამოკლებისსიდიდეა (მმ): 

ა) 80 და 160  

ბ) 40, 80 და 160 

გ) 40, 80 და 120 

დ) 80 და 120 

  

5. ხისშპალებისნომინალურისიგრძეა (მმ): 

ა) 2700 

ბ) 2750 

გ) 2900 

დ) 3500 

  

6. რომელჯგუფსმიეკუთვნებარელსისფუძისდეფექტები? 

ა) 6 

300<R
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ბ) 9 

გ) 8 

დ) 5 

  

7. წრიულიმრუდისრადიუსისუმცირესიმნიშვნელობართულპირობებში I კატეგორიისრკინიგზებზეტ

ა) 350 მ 

ბ) 400 მ 

გ) 200 მ 

დ) 300 მ 

  

8. ლიანდაგშირკინაბეტონისშპალებიუნდაამოიტენოს: 

ა) მთლიანსიგრძეზე 

ბ) მხოლოდრელსებისქვეშ 

გ) შპალისტორსებიდან 100 სმ-სმანძილზე 

დ) მხოლოდრელსებისქვეშდაშუანაწილში 

  

9. როდისშევიდაექსპლუატაციაშიფოთი-თბილისისრკინიგზისხაზი? 

ა) 1865 წ 

ბ) 1872 წ 

გ) 1883 წ 

დ) 1901 წ 

   

10. ვერტიკალურიმრუდისრადიუსისსიდიდე I კატეგორიისრკინიგზებზეტოლია, მ 

ა) 5000 

ბ) 15000 

გ) 12000 

დ) 25000 

  

11. სწორიჩანართისმინიმალურისიდიდერკინიგზისშექცეულმრუდებსშორისტოლია, მ 

ა) 120 

ბ) 50 

გ) 100 
d) 80 

  

12. რკინიგზაზემრუდისწინაღობაგამოითვლებაფორმულით 

ა) R/750  

ბ) R/700  

გ) R/600  

დ) R/800  

  

13. რკინიგზისგამყოფპუნქტებზერადიუსისმინიმალურიმნიშვნელობატოლია, მ 

ა) 300  

ბ) 500  

გ) 800  

დ) 400 
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14. მეტადდეფექტურირელსისყელზედატანილიირიბიჯვრებისრაოდენობაა:  

ა) 1 

ბ) 2 

გ) 3 
d) 4 

  

15. ქანობისმაქსიმალურისიდიდერკინიგზისლითონისხიდებზეტოლია 

ა) 4‰  

ბ) 5‰  

გ) 3‰ 

დ) 6‰ 

  

16. რკინიგზისმილებისადახიდებისხვრეტისშერჩევახდებაწყლისხარჯისმიხედვით, რომლისგანმეორ

ა) 50 წლიანი 

ბ) 100 წლიანი 

გ) 150 წლიანი 

დ) 75 წლიანი 

  

17. 65P ტიპისერთიგრძივიმეტრირელსისდაახლოებითიწონაა (კგ): 

ა) 55 

ბ) 60 

გ) 65 

დ) 75 

  

18. გარერელსისმაქსიმალურიდასაშვებიმნიშვნელობაა (მმ):  

ა) 120 

ბ) 150 

გ) 160 

დ) 180 

  

19. გადასარბენზემომიჯნაველიანდაგებისღერძებსშორისმანძილიარუნდაიყოსნაკლები (მმ): 

ა) 4100 

ბ) 4800 

გ) 5300 

დ) 3700 

  

20. რკინიგზისსწორუბნებშიდამრუდებში 350≥R მ, ლიანდისნომინალურისიგანეა (მმ) 

ა) 1530 

ბ) 1520 

გ) 1524 

დ) 1535 

  

21. რკინიგზისკიუვეტისმინიმალურისიგანეა (სმ) 

ა) 50 
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ბ) 40 

გ) 60 

დ) 30 

  

22. 0 – 6 მეტრამდეჩვეულებრივგუნტებშირკინიგზისყრილისფერდოსდაქანებაა 

ა) 1:1,25 

ბ) 1:1,75 

გ) 1:1,5 

დ) 1:2 

  

23. ორლიანდაგიანუბნებშიმეორელიანდაგის 1 კილომეტრისდაყვანილისიგრძისკოეფიციენტია 

ა) 1,00 

ბ) 0,75 

გ) 0,50 

დ) 0,33 

  

24 რელსებისდეფექტებიკლასიფიცირდებაშემდეგირაოდენობისჯგუფებად:  

ა) 7 

ბ) 9 

გ) 11 

დ) 8 

  

25. რელსიითვლებადეფექტურადთუმისისიგრძენაკლებია (მ):  

ა) 8,5 

ბ) 10,0 

გ) 4,5 

დ) 6,5 

  

26. რელსისთავისდაყვანილიცვეთისმაქსიმალურიმნიშვნელობა (მმ) არუნდააღემატებოდეს: 

ა) 22 

ბ) 18 

გ) 16 

დ) 14 

  

27. რელსისთავისგვერდითიცვეთაიზომებარელსისთავისგორვისზედაპირიდანშემდეგმანძილზე (მმ)

ა) 11 

ბ) 13 

გ) 9 

დ) 15 

  

28. დეფექტურირელსისყელზედატანილიირიბიჯვრებისრაოდენობაა:  

ა) 1 

ბ) 2 

გ) 3 

დ) 4 
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29. მიწისვაკისისგვერდულისმინიმალურისიგანელიანდაგისყოველიმხრიდანარუნდაიყოსნაკლები (მ

ა) 0,3 

ბ) 0,5 

გ) 0,4 

დ) 0,8 

  

30. ქანობისმაქსიმალურისიდიდესადგურებზეტოლია: 

ა) 4‰  

ბ) 2,5‰ 

გ) 3,5‰ 

დ) 3‰ 

  

31. 6მ-დან 12მ-მდესიმაღლისრკინიგზისყრილისფერდოსდახრილობაჩვეულებრივგრუნტებშიტოლია

ა) 1:1,25 

ბ) 1:1,75 

გ) 1:1,5 

დ) 1:2 

  

32. ამჟამადმოქმედიპროექტირებისნორმებითმიწისვაკისისძირითადიმოედნისსიგანეახალი  I და II კა

(მ): 

ა) 7,0 

ბ) 7,1 

გ) 7,6 

დ) 6,5 

  

33. სახელმძღვანელოქანობისმაქსიმალურისიდიდე I კატეგორიისრკინიგზებზეარუნდააღემატებოდე

ა) 15‰ 

ბ) 10‰ 

გ) 18‰ 

დ) 9‰ 

  

34. ლიანდაგშისაპირაპიროღრეჩოს (მმ) ნორმალურიმაქსიმალურიმნიშვ¬ნელობაარუნდააღემატებოდ

ა) 20 

ბ) 22 

გ) 15 

დ) 26 

  

35. 50P ტიპისერთიგრძივიმეტრირელსისდაახლოებითიწონაა (კგ): 

ა) 50  

ბ) 65 

გ) 60 

დ) 55 
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36. სწორიჩანართისმინიმალურისიგრძერკინიგზისერთმხრივმიმართულმრუდებსშორისტოლია, მ 

ა) 100 

ბ) 75 

გ) 80 

დ) 60 

  

37. რკინიგზაზეგრძივიპროფილისელემენტისმინიმალურისიგრძეა, მ 

ა) 250 

ბ) 350 

გ) 300 

დ) 200 

  

38. რკინიგზაზექანობებსშორისგარდატეხისმაქსიმალურისიდიდეტოლია 

ა) 12‰ 

ბ) 9‰ 

გ) 13‰ 

დ) 8‰ 

  

39. ქანობისმაქსიმალურისიდიდერკინიგზისასაქცევებზეტოლია 

ა) 10‰ 

ბ) 12‰ 

გ) 9 ‰ 

დ) 8‰ 

  

40. რკინიგზისჭრილშითარაზულიმოედნისმაქსიმალურისიგრძეა, მ 

ა) 250 

ბ) 400 

გ) 500 

დ) 200 

  

41. ქანობისმინიმალურისიდიდერკინიგზისგვირაბშიტოლია 

ა) 4‰ 

ბ) 3‰ 

გ) 5‰ 

დ) 7‰ 

  

42. მოძრაობისმაქსიმალურიდასაშვებისიჩქარერკინიგზისმრუდებშიგამოითვლებაფორმულით 

ა) Rv 6,4=  

ბ) Rv 1,4=  

გ) Rv 5,3=  

დ) Rv 5=  

  

43. ისრულიგადამყვანისჯვარედისმარკაარისჯვარედისკუთხის 

ა) αcos  
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ბ) αctg  

გ) αtg  

დ) αsin  

  

44. ლიანდაგშირელსებისდახრილობისნომინალურიმნიშვნელობაშპალისზედაპირისმიმართტოლია 

ა) 1:12 

ბ) 1:20 

გ) 1:30 

დ) 1:60 

  

45. მრუდებში, რომელთარადიუსი 300349÷=R მ, ლიანდისნომინალურისიგანეა (მმ):  

ა) 1530 

ბ) 1520 

გ) 1524 

დ) 1535 

  

46. 12,5 მეტრიანირელსებისდამოკლებისსიდიდეა (მმ):  

ა) 80 და 160  

ბ) 40, 80 და 160 

გ) 40, 80 და 120 

დ) 80 და 120 

  

47. რკინიგზისკიუვეტისმინიმალურისიმაღლეა (სმ) 

ა) 50 

ბ) 40 

გ) 60 

დ) 30 

  

48. გარერელსისშემაღლებისდამრეცობისზღვრულიდასაშვებიქანობია: 

ა) 1,5‰ 

ბ) 2,1‰ 

გ) 3,2‰ 

დ) 4,1‰ 

  

49. რელსის თავის გვერდითი ცვეთის მაქსიმალური მნიშვნელობა (მმ) არ უნდა აღემატებოდეს: 

ა) 22 

ბ) 18 

გ) 16 

დ) 14 

  

50. ლიანდაგის სწორ უბნებში ერთი სარელსო ძაფის პირაპირის აცდენა  მეორე ძაფის პირაპირის მიმა

ა) 11 

ბ) 13 

გ) 6 

დ) 8 
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51. ავტოგზისტრასისგეგმაეწოდება: 

ა) გზისტრასისმართობულიკვეთისგრაფიკულგამოსახულებას, შესრულებულსმასშტაბში 

ბ) გზისტრასისვერტიკალურსიბრტყეზეპროექციისგრაფიკულგამოსახულებას, შესრულებულსმასშტ

გ) გზისტრასისჰორიზონტალურსიბრტყეზეპროექციისგრაფიკულგამოსახულებას, შესრულებულსმა

დ) გზისგეგმილსჰორიზონტალურსიბრტყეზე 

  

52. გზისსაფარისსისწორისგანსაზღვრაშესაძლებელია:  

ა) დეფლექტომეტრით; 

ბ) გრეიდერით; 

გ) 3 მეტრიანილარტყით; 

დ) პენეტრომეტრით. 

  

53. ასფალტბეტონისფენილისდატკეპნახორციელდება: 

ა) ჯერმსუბუქიდასაშუალო, ხოლოშემდეგმძიმესატკეპნებისგამოყენებით 

ბ) ჯერმძიმე, ხოლოშემდეგმსუბუქიდასაშუალოსატკეპნებისგამოყენებით 

გ) მხოლოდმსუბუქი 

დ) შესაძლებელიაყველაზემოთაღნიშნულივარიანტისგამოყენება 

  

54. ვირაჟიწარმოადგენს 

ა) სავალინაწილისადაგვეულებისორმხრივადმიმართულქანობს 

ბ) მონაკვეთსსადაცსავალნაწილსდაგვერდულებსარგააჩნიათქანობები 

გ) სავალინაწილისადაგვერდულებისცალმხრივადმიმართულქანობს 

დ) სავალინაწილისგაგანიერებასმრუდებზე 

  

55. ცემენტბეტონისფენილებიშესაძლებელიამოეწყოს: 

ა) მხოლოდმონოლითურიტიპის; 

ბ) მხოლოდასაწყობიტიპის; 

გ) როგორცმონოლითური, ასევეასაწყობიტიპის; 

დ) არახისტიტიპის. 

  

56. ავტოგზაზემრუდისრადიუსისდასაშვებიმინიმალურისიდიდედამოკიდებულია:  

ა) გზისკატეგორიაზე 

ბ) რელიეფისსირთულეზე 

გ) მოძრაობისსაანგარიშოსიჩქარეზე 

დ) ავტომობილოსმარკაზე 

  

57. ქვემოთჩამოთვლილისამუშაოებიდანრომელიარხორციელდებასაავტომობილოგზებზე 

ა) მიმდინარეშეკეთებისსამუშაოები 
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ბ) პერიოდულიშეკეთებისსამუშაოები 

გ) რელაქსაციისსამუშაოები 

დ) რეაბილიტაციისსამუშაოები 

  

58. მიწისვაკისისგრუნტისსაფუძვლისდატკეპნის (შემკვრივების) ერთ-ერთძირითადმიზანსწარმოადგ

ა) გრუნტისმზიდუნარიანობისგაზრდა 

ბ) გრუნტისცვეთისადმიმდგრადობისგაუმჯობესება 

გ) გრუნტისზედაპირისხორკლიანობისგაუმჯობესება 

დ) მიწისვაკისიდანწყლისაცილებისუზრუნველყოფა 

  

59. რამანქანა-მექანიზმებითხორციელდებამიწისვაკისისგრუნტისშემკვრივება: 

ა) ბულდოზერით 

ბ) გრეიდერით 

გ) სატკეპნიმექანიზმით 

დ) სკრეპერით 

  

60. საგზაოსამოსისზედაპირულიდამუშავებააუმჯობესებს: 

ა) გზისსაფარსადაავტომობილისსაბურავისშორისჩაჭიდებას; 

ბ) საგზაოსამოსისსისწორეს; 

გ) ზედაპირიდანწყლისაცილებას; 

დ) საგზაოსამოსისსიმტკიცეს 

  

61. ტემპერატურულიდატვირთვისმიმართმეტიმდგრადობითგამოირჩევა: 

ა) არახისტიფენილები 

ბ) ხისტიფენილები 

გ) ნახევრადხისტიფენილები 

d) ყველაზემოთჩამოთვლილფენილებსაქვსერთნაირიმდგრადობა 

  

62. ავტოგზისგზისტრასაეწოდება: 

ა) გზისგეომეტრიულიღერძისმდებარეობასსივრცეში 

ბ) გზისგეგმილსჰორიზონტალურსიბრტყეზე 

გ) გზისკვეთსმართობულისიბრტყით 

დ) გზისგეგმილსვერტიკალურსიბრტყეში 

  

63. ასფალტბეტონისფენილისძვრისდეფორმაციებისადმიმდგრადობამცირდება: 

ა) მაღალდადებითტემპერატურაზე 

ბ) დაბალდადებითტემპერატურაზე 

გ) მაღალუარყოფითტემპერატურაზე 

დ) დაბალუარყოფითტემპერატურაზე 
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64. საგზაოსამოსისკონსტრუქციისქვიშა-ხრეშოვანიდაღორღოვანისაფუძვლისმოწყობისასსაჭიროა: 

ა) მასალასგააჩნდესოპტიმალურიდატენიანებისხარისხი 

ბ) მასალაიყოსმშრალმდგომარეობაში 

გ) მასალაშიიყოსსაჭირორაოდენობითთიხოვანინაწილაკები 

d) მასალაშიიყოსსაჭირორაოდენობითმტვროვანინაწილაკები 

  

65. ავტოგზაზეგარდამავალიმრუდიწარმოადგენსმრუდს, რომლის: 

ა) რადიუსსაცგააჩნიამუდმივიმნიშვნელობა 

ბ) რადიუსიაღემატებაწრიულიმრუდისრადიუსს 

გ) რომლისრადიუსიუსასრულოდდიდია 

დ) რადიუსიიცვლებამისისიგრძისპროპორციულად 

  

66. საგზაოსამოსისდაზიანებასარმიეკუთვნება: 

ა) გრძივიბზარები 

ბ) ტემპერატურულინაკერები 

გ) განივიბზარები 

დ) ბადისებრიბზარები 

  

67. ავტოგზისგრძივიპროფილიეწოდება: 

ა) საავტომობილოგზისტრასისჰორიზონტალურსიბრტყეზეპროექციისგრაფიკულგამოსახულებას, შე

ბ) საავტომობილოგზისტრასისვერტიკალურსიბრტყეზეპროექციისგრაფიკულგამოსახულებას, შესრუ

გ) საავტომობილოგზისტრასისმართობულიკვეთისგრაფიკულგამოსახულებას, შესრულებულსმასშტ

დ) საავტომობილოგზისტრასისმდებარეობასსივრცეში 

  

68. შესაძლებელიასამოსისკონსტრუქციისქვიშა-ხრეშოვანიდაღორღოვანიფენებისმოწყობა 

ა) გაჟღენთვისმეთოდით 

ბ) გაჯირჯვებისმეთოდით 

გ) დარბილებისმეთოდით 

დ) გამყიფებისმეთოდით 

  

69. საგზაოსამოსისკონსტრუქციისქვიშა-ხრეშოვანიდაღორღოვანისაფუძვლისმოწყობისასკონსტრუქც

ა) გზისღერძიდანგვერდულისმიმართულებით 

ბ) გზისგვერდულიდანღერძისმიმართულებით 

გ) შესაძლებელიაცალკეულზოლებადდატკეპნა 

დ) შესაძლებელიაყველაზემოთაღნიშნულისქემისგამოყენება 

  

70. საავტომობილოგზისმზიდუნარიანობისათვისარასახარბიელოპერიოდია:  

ა) გაზაფხულისპერიოდი 
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ბ) ზაფხულისპერიოდი 

გ) შემოდგომისპერიოდი 

დ) ზამთრისპერიოდი 

  

71. მიწისვაკისისყრილისმოწყობისასგრუნტისსაფუძვლისუკეთშემკვრივებისმიზნითმიზანშეწონილი

ა) დატკეპნისსამუშაოებისგანხორციელდესმაღალიდადებითიტემპერატურისპირობებში 

ბ) განხორციელდესერთჯერადადდიდისისქისფენისმოწყობადადატკეპნა 

გ) გამოყენებულიქნასშედარებითსუსტიგრუნტები 

დ) განხორციელდესგრუნტისშრეობრივიგაშლადადატკეპნა 

  

72. საგზაოსამოსისკონსტრუქციისქვიშა-ხრეშოვანიდაღორღოვანისაფუძვლისმოწყობისასსაჭიროა: 

ა) მასალასგააჩნდესოპტიმალურიდატენიანებისხარისხი 

ბ) მასალაიყოსმშრალმდგომარეობაში 

გ) მასალაშიიყოსსაჭირორაოდენობითთიხოვანინაწილაკები 

დ) მასალაშიიყოსსაჭირორაოდენობითმტვროვანინაწილაკები 

  

73. ასფალტბეტონისფენილისცხელინარევითმოწყობისასჰაერისტემპერატურაუნდაიყოსარანაკლებ: 

ა) +150C გაზაფხული-ზაფხულისდა +200C შემოდგომისპერიოდში; 

ბ) 00C გაზაფხული-ზაფხულისდა +50C შემოდგომისპერიოდში; 

გ) -50C გაზაფხული-ზაფხულისდა 00C შემოდგომისპერიოდში; 

დ) +50C გაზაფხული-ზაფხულისდა +100C შემოდგომისპერიოდში 

  

74 გზისსაექსპლუატაციოთვისებებსარმიეკუთვნება: 

ა) გზისკატეგორია 

ბ) გზისსისწორე 

გ) გზისსიმტკიცე 

დ) გზისსაფარისდაავტომობილისსაბურავისშორისჩაჭიდება 

  

75. საავტომობილოგზიდანწყლისაცილებაზეგავლენასარახდენს: 

ა) კიუვეტისმდგომარეობა 

ბ) გრძივიქანობი 

გ) ავტომობილისღერძულიდატვირთვისსიდიდე 

დ) განივიქანობი 

  

76. საავტომობილოგზაწარმოადგენსსაინჟინრონაგებობას, რომელმაცუნდაუზრუნველყოს 

ა) ავტომობილისმაღალისიჩქარით, უსაფრთხოდდაკომფორტულადმოძრაობისშესაძლებლობანორმა

ბ) ტვირთისგადატანისადამგზავრთაგადაყვანისშესაძლებლობა 

გ) ავტომობილისმაღალისიჩქარით, უსაფრთხოდდაკომფორტულადმოძრაობისშესაძლებლობამთელ

დ) სატრანსპორტოკავშირიორდასახლებულპუნქტსშორის 
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77. სხვასახისტრანსპორტისაგანგანსხვავებითსაავტომობილოტრანსპორტითშესაძლებელია 

ა) სწრაფადფუჭებადიტვირთისგადატანადიდმანძილებზე 

ბ) ტვირთისმიღებაუშუალოდმისიფორმირებისადგილზედაგადაიტანაუშუალოდდანიშნულებისადგ

გ) მგზავრთაკომფორტულიგადაყვენა 

დ) დიდიმოცულობისტვირთისგადატანაშორმანძილზე 

  

78. საავტომობილოგზებიფუნქციონალურიდანიშნულებითიყოფასამჯგუფად:                                  

ა) საერთაშორისო, შიდასახელმწიფოებრივიდაადგილობრივიმნიშვნელობისსაავტომობილოგზები 

ბ) საქალაქო, შიდასახელმწიფოებრივიდაადგილობრივიმნიშვნელობისსაავტომობილოგზები 

გ) მაგისტრალური,  საქალაქოდაადგილობრივიმნიშვნელობისსაავტომობილოგზები 

დ) მაგისტრალური, საქალაქოდარაიონულიმნიშვნელობისსაავტომობილოგზები 

  

79. საავტომობილოგზებიიყოფახუთტექნიკურკატეგორიად: 

ა) საგზაოსამოსისკონსტრუქციისმიხედვით 

ბ) სავალინაწილისსიგანისმიხედვით 

გ) გზისგამტარუნარიანობისმიხედვით 

დ) მოძრაობისსაანგარიშოინტენსივობისმიხედვით 

  

80. მოძრაობისინტენსივობაარის:  

ა) გზისგანივკვეთშიგასულიავტომობილებისრაოდენობა (ერთიმიმართულებით) დროისერთეულში

ბ) გზისგანივკვეთშიგასულიავტომობილებისრაოდენობა (ორივემიმართულებით) დროისერთეულში

გ) გზისგარკვეულმონაკვეთზეგასულიავტომობილებისრაოდენობა (ორივემიმართულებით) დროისე

დ) გზისშესაძლებლობაგაატაროსგაკვეულირაოდენობისავტომობილები 

  

81. პიკეტიარისმონაკვეთი, რომლისსიგრძეა: 

ა) 50 მ 

ბ) 100 მ 

გ) 1000 მ 

დ) 500 მ 

  

82. მობრუნებისკუთხეწარმოადგენს 

ა) ტრასისახალიმიმართულებისაზიმუტს 

ბ) უმცირესკუთხესორმიმართულებას (ტრასისძველიმიმართულებისგაგრძელებადაახალიმიმართულ

გ) კუთხესრომელსაცქმნისტრასისახალიმიმართულებაჩრდილომიმართულებასთან 

დ) კუთხესორმიმართულებას (ტრასისძველიმიმართულებისგაგრძელებადაახალიმიმართულება) შორ

  

83. გზის (ტრასის) გეგმაშედგებაორიძირითადიელემენტისაგან: 

ა) პიკეტებიდაკილომეტრები 
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ბ) სწორიმონაკვეთებიდამრუდები 

გ) მოხვევისკუთხეებიდამრუდები 

დ) ჰორიზონტალურიდავერტიკალურიმრუდები 

  

84. სწორიმონაკვეთიხასიათდება:  

ა) სიგრძით 

ბ) მიმართულებით 

გ) სიგრძითდამიმართულებით 

დ) რადიუსით 

  

85. მიმართულებაიზომება 

ა) აზიმუტებშიდა/ანრუმბებში 

ბ) აზიმუტებშიდამეტრებში 

გ) რუმბებშიდამეტრებში 

დ) აზიმუტებში, რუმბებშიდამეტრებში 

  

86. აზიმუტიარისკუთხე: 

ა) ჩრდილომიმართულებასთან (საათისისრისსაწინააღმდეგომიმართულებით) 

ბ) ჩრდილომიმართულებასთანუმცირესიკუთხე 

გ) სამხრეთმიმართულებასთანუმცირესიკუთხე 

დ) ჩრდილომიმართულებასთან (საათისისრისმიმართულებით) 

  

87. რუმბიარის 

ა) უმცირესიკუთხეჩრდილოანსამხრეთმიმართულებასთან 

ბ) უმცირესიკუთხეჩრდილომიმართულებასთან 

გ) უმცირესიკუთხესამხრეთმიმართულებასთან 

დ) უმცირესიკუთხედასავლეთანაღმოსავლეთმიმართულებასთან 

  

88. საანგარიშოსიჩქარეწარმოადგენს:  

ა) მინიმალურისიჩქარე, რომლითაცგზაზემოძრავიცალკეულიავტომობილიგზისყველამონაკვეთსგაი

(ნორმალურიკლიმატურიპირობებისშემთხვევაში) 

ბ) მაქსიმალურშესაძლოსიჩქარეს, რომლითაცგზაზემოძრავისაავტომობილინაკადიგზისყველამონაკვ

(ნორმალურიკლიმატურიპირობებისშემთხვევაში) 

გ) გზაზედასაშვებიმოძრაობისმაქსიმალურისიჩქარე 

დ) მაქსიმალურშესაძლოსიჩქარეს, რომლითაცგზაზემოძრავიცალკეულიავტომობილიგზისყველამონ

(ნორმალურიკლიმატურიპირობებისშემთხვევაში) 

  

89. საანგარიშოსიჩქარენორმირებულიადაიგიდამოკიდებულია:  

ა) გზისკატეგორიაზე 
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ბ) გზისკატეგორიაზედარელიეფისსირთულეზე 

გ) რელიეფისსირთულეზე 

დ) საგზაოსაფარზე 

  

90. ორწერტილსშორისგრძივიქანობიიანგარიშება: 

ა) ამწერტილებისნიშნულებისსხვაობისშეფარდებითმათშორისმანძილთან 

ბ) ამწერტილებისნიშნულებისსხვაობისგამრავლებითმათშორისმანძილზე 

გ) ამწერტილებისნიშნულებისჯამისშეფარდებითმათშორისმანძილთან 

დ) ამწერტილებსშორისმანძილიშეფარდებულინიშნულებისსხვაობასთან 

  

91. გარდამავალმრუდზე 

ა) ავტომობილზემოქმედიცენტრიდანულიძალებიწარმოიქმნებათანდათანობიდამისისიდიდენაკლე

ბ) ავტომობილზემოქმედიცენტრიდანულიძალებიწარმოიქმნებათანდათანობითდამისისიდიდეაღწე

გ) ავტომობილზემოქმედიცენტრიდანულიძალებიწარმოიქმნებაერთბაშადდამისისიდიდენაკლებიაწ

დ) ავტომობილზემოქმედიცენტრიდანულიძალებიარწარმოიქმნება 

  

92. ვირაჟისსიდიდედამოკიდებულია 

ა) საანგარიშოსიჩქარეზე 

ბ) რელიეფისსირთულეზე 

გ) ჰორიზონტალურიმრუდისრადიუსზე 

დ) გარდამავალიმრუდისსიგრძეზე 

  

93. ვირაჟზეხდება 

ა) ავტომობილზემოქმედიცენტრიდანულიძალებიწარმოიქმნებათანდათანობიდამისისიდიდენაკლე

ბ) ავტომობილზემოქმედიცენტრიდანულიძალებიწარმოიქმნებათანდათანობიდამისისიდიდეაღწევს

გ) ავტომობილზეარმოქმედებსცენტრიდანულიძალა 

დ) ავტომობილზემოქმედიცენტრიდანულიძალისსიდიდისშემცირება 

  

94. სავალინაწილისგაგანიერებაეწყობა 

ა) გზისმრუდემონაკვეთებზე, გვერდულებისხარჯზე, იმპირობით, რომგვერდულისსიგანეუნდადარ

ბ) გზისმრუდემონაკვეთებზე, გვერდულებისხარჯზე, იმპირობით, რომგვერდულისსიგანეუნდადარ

გ) გზისსწორმონაკვეთებზე, გვერდულებისხარჯზე 

დ) გზისმრუდემონაკვეთებზე, ქანობისშემცირებისმიზნით 

  

95. საავტომობილოგზისმოვლა-შეკეთებაითვალისწინებს: 

ა) გზისმიმდინარეშეკეთებას 

ბ) გზისმიმდინარედაპერიოდულშეკეთებას 

გ) გზისგაგანიერებას 

დ) გზისმიმდინარეშეკეთებას, პერიოდულშეკეთებასდასარეაბილიტაციოსამუშაოებს 
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96. საავტომობილოგზებისგანვითარებანიშნავს: 

ა) გზისმიმდინარეშეკეთებას 

ბ) გზისპერიოდულშეკეთებას 

გ) ახალიგზისმშენებლობას, რისშედეგადაცხდებაქვეყნისსაერთოსარგებლობისსაავტომობილოგზები

დ) გზისმიმდინარედაპერიოდულშეკეთებას, რისშედეგადაცხდებასატრანსპორტო-საექსპლუატაციოთ

  

97. მიმდინარეშეკეთებახორციელდება: 

ა) ყოველწლიურად 

ბ) სამწელიწადშიერთხელ 

გ) ხუთწელიწადშიერთხელ 

დ) რვაწელიწადშიერთხელ 

  

98. გზისრეაბილიტაციაითვალისწინებს: 

ა) ბზარებისშევსებას 

ბ) ორმოულშეკეთებას 

გ) გზისგეომეტრიულდასატრანსპორტო-საექსპლუატაციოპარამეტრებისსაპროექტომაჩვენებლამდემ

დ) ბზარებისშევსებასდაორმოულშეკეთებას 

  

99. გზებზესტიქიურიმოვლენებისლიკვიდაციახორციელდება: 

ა) გზისგაგანიერებით 

ბ) გზისშევიწროებით 

გ) საგზაონიშნებისმოწყობით 

დ) დაზიანებულიმიწისვაკისის, სავალინაწილის, ხელოვნურინაგებობებისადასხვათაკაპიტალურიანდ

  

100. ასფალტბეტონშიშემკვრელმასალადგამოიყენება: 

ა) ცემენტი 

ბ) კირი 

გ) ბიტუმი 

დ) თაბაშირი 

  

101. ფოლადისხიდებისკონსტრუქციებისელემენტებისდასაკავშირებლადარგამოიყენება 

ა) ელ. შედუღება 

ბ) აირშედუღება 

გ) მოქლონები 

დ) მაღალსიმტკიციანიჭანჭიკები 

  

102. მაღალიწყლისსაანგარიშოდონესაერთაშორისოავტოგზისხიდისათვისგანისაზღვრებაგანმეორადო

ა) 10 წლიანი 

ბ) 50 წლიანი 
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გ) 100 წლიანი 

დ) 300 წლიანი 

  

103. რამდენითაღოვანისისტემისხიდიამდ. მტკვარზეთბილისში 

ა) 4 (ოთხი) 

ბ) 5 (ხუთი) 

გ) 6 (ექვსი) 

დ) 7 (შვიდი) 

  

104. ხიდისსავალინაწილისგაბარიტიდამოკიდებულია 

ა) ხიდისსიმაღლეზე 

ბ) გზისკლასზე 

გ) გზისქანობზე 

დ) ხიდისსიგრძეზე 

  

105. მალისნაშენისგაანგარიშება I ზღვრულმდგომარეობაზეავტოგზისხიდებისთვისნიშნავსგაანგარიშე

ა) სიმტკიცესადამდგრადობაზე 

ბ) ბზარებისგახსნისსიდიდეზე 

გ) ჩაღუნვებისსიდიდეზე 

დ) გამძლეობაზე 

  

106. წინასწარდაძაბულირკინაბეტონისდამზადებისთვისარგამოიყენება 

ა) მავთულისკონები 

ბ) მავთულისბაგირები 

გ) AV კლასისარმატურა 

დ) AIII კლასისარმატურა 

  

107. ხიდიარისნაგებობაწინაღობაზეგზის 

ა) ზევიდანგადასატარებლად 

ბ) ქვევიდანგასატარებლად 

გ) გვერდიდანმოსავლელად 

დ) შიგნიდანგასატარებლად 

  

108. ბეტონისსიმტკიცეკუმშვაზეგანისაზღვრება 

ა) კლასით 

ბ) მარკით 

გ) ტიპით 

დ) კატეგორიით 

  

109. კიდულხიდებშიძირითადიმზიდიელემენტია 

ა) ბაგირი 

ბ) მალისნაშენისგრძივიკოჭი 

გ) მალისნაშენისგანივიკოჭი 

დ) საკიდები 
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110. მაღალისიმტკიცისჭანჭიკებიმუშაობს 

ა) გაჭიმვაზე 

ბ) კუმშვაზე 

გ) თელვაზე 

დ) ჭრაზე 

  

111. სანაპირობურჯიარგაიანგარიშება 

ა) გრუნტისდაწოლაზე 

ბ) სეისმურდატვირთვებზე 

გ) ქარისდაწოლაზე 
d) დროებითშვეულმოძრავდატვირთვაზე 

  

112. თაღოვანიმალისნაშენისაანგარიშოსქემისმიხედვითარშეიძლებაიყოს 

ა) უსახსრო 

ბ) ორსახსრიანი 

გ) სამსახსრიანი 

დ) ოთხსახსრიანი 

  

113. რომელიელემენტიარააქვსბურჯს 

ა) თავი 

ბ) ტანი 

გ) მხარი 

დ) ფრთა 

  

114. სეისმურიდატვირთვაარის 

ა) დროებითიმოძრავიდატვირთვა 

ბ) განსაკუთრებულიდატვირთვა 

გ) მუდმივიდატვირთვა 
d) საექსპლუატაციოდატვირთვა 

  

115. არმატურისდანიშნულებაარარისკონსტრუქციულიელემენტის 

ა) სიმტკიცისუზრუნველყოფა 

ბ) სიხისტისუზრუნველყოფა 

გ) გამძლეობისუზრუნველყოფა 

დ) დეფორმაციულობისუზრუნველყოფა 

  

116. ვანტურიხიდებისვანტებშიმოქმედებს 

ა) გამჭიმავიძალები 

ბ) მკუმშავიძალები 

გ) მღუნავიმომენტები 

დ) მგრეხავიმომენტები 

  

117. რკინაბეტონისჭრილიკოჭისგრძივიმუშაარმატურაუნდაგანთავსდესროგორცწესი 

ა) კოჭისკვეთისძირში 

ბ) კოჭისკვეთისნეიტრალურღერძზე 
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გ) კოჭისკვეთისფილაში 

დ) კოჭისკვეთისმთელფართზეთანაბრად 

  

118. ხიდებისმონოლითურიბურჯებისტანისრკინაბეტონისდამცავიშრისსისქეუნდაიყოს 

ა) 2 სმ 

ბ) 3 სმ 

გ) 4 სმ 

დ) 5 სმ 

  

119. დროებითშვეულმოძრავდატვირთვაშიარშედის 

ა) მუხლუხოვანიდატვირთვა 

ბ) ბორბლიანიდატვირთვა 

გ) დატვირთვადერიკ-ამწისაგან 

დ) ქვეითთადატვირთვა 

  

120. ფოლადრკინაბეტონისჭრილკოჭოვანმალისნაშენებშიფილაარმუშაობს 

ა) კუმშვაზე 

ბ) გაჭიმვაზე 

გ) გრეხვაზე 

დ) ღუნვაზე 

  

121. НГ-60 დატვირთვაარის 

ა) მუხლუხოვანისატრანსპორტოსაშუალება 

ბ) ბორბლიანისატრანსპორტოსაშუალება 

გ) ზემძიმესატრანსპორტოსაშუალება 

დ) სამშენებლოსატრანსპორტოსაშუალება 
  

122. კონსტრუქციისსაკუთარიწონაარის 

ა) დროებითიდატვირთვა 

ბ) განსაკუთრებულიდატვირთვა 

გ) მუდმივდატვირთვა 

დ) საექსპლოატაციოდატვირთვა 

  

123. დინამიურობისკოეფიციენტი (1+µ) მიიღება 

ა) დროებითიმოძრავიშვეულიდატვირთვისათვის 

ბ) დროებითითარაზულიდატვირთვისათვის 

გ) მუდმივიშვეულიდატვირთვისათვის 

დ) ჰიდროსტატიკურიდაწნევისდატვირთვისათვის 

  

124 არმატურისკლასიარარის 

ა) AI 

ბ) AII 

გ) Bp-II 

დ) B 25 
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125. ჩვეულებრივი (მძიმე) ბეტონისმოცულობითიწონაგაანგარიშებისასმიიღება 

ა) 1.4-1.8 ტ/მ3 

ბ) 1.8-2.0 ტ/მ3 

გ) 2.2-2.4 ტ/მ3 

დ) 2.7-2.9 ტ/მ3 

  

126. AIII კლასისარმატურისსაანგარიშოწინაღობაგაჭიმვაზეავტოგზისხიდისათვისმიიღება 

ა) 1600 კგ/სმ2 

ბ) 2000 კგ/სმ2 

გ) 2700 კგ/სმ2 

დ) 3100 კგ/სმ2 

  

127. მაღალისიმტკიცისარმატურისდაძაბვაბეტონზეარხდება 

ა) მექანიკურისაშუალებით 

ბ) ქიმიურისაშუალებით 

გ) ელექტროთერმულიხერხით 

დ) ვიბროსაშუალებით 

  

128. არმატურისდაძაბვისასსტენდურიტექნოლოგიითარგამოიყენება 

ა) მექანიკურიხერხი 

ბ) ქიმიურიხერხი 

გ) ელექტროთერმულიხერხი 

დ) ვიბროხერხი 

  

129. ხიმინჯებისჩასასობადარგამოიყენება 

ა) მექანიკურიურო 

ბ) დიზელურო 

გ) ვიბროჩამსობი 

დ) ოპტიკურილაზერი 

  

130. წინასწარდაძაბულირკინაბეტონისკონსტრუქციაარგაიანგარიშება 

ა) სიმტკიცეზე 

ბ) ბზარისგახსნაზე 

გ) დეფორმაციაზე 

დ) ვიბრომედეგობაზე 

  

131. ტრადიციულისისტემისვანტურხიდებშისიხისტისკოჭსვანტებისაგანგადაეცემა 

ა) გამჭიმავიძალები 

ბ) მკუმშავიძალები 

გ) ძვრისძალები 

დ) მგრეხავიმომენტი 

  

132. ფოლადისკოჭისსიმაღლისგაზრდისასმისისიხისტე 

ა) იზრდება 
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ბ) მცირდება 

გ) არიცვლება 

დ) შეიძლებაგაიზარდოსანშემცირდეს 

  

133. ხიდისსავალინაწილისგაბარიტიმოიცავს 

ა) სამოძრაოდაუსაფრთხოებისზოლებს 

ბ) სამოძრაოზოლებსადათვალამრიდებს 

გ) სამოძრაოზოლებს, უსაფრთხოებისზოლებსდატროტუარებს 

დ) სამოძრაოზოლებს 

  

134. ავტოგზისსავალინაწილისკონსტრუქციისშემადგნლობაშიარშედის 

ა) ჰიდროსაიზოლაციოშრე 

ბ) ასფალტისსაფარი 

გ) რკინაბეტონისფილა 

დ) დამწრეტისამკუთხედი (გამათანაბრებელიფენა) 

  

135. მშვიდობისხიდისსტატიკურისქემაწარმოადგენს 

ა) უსახსროთაღს 

ბ) კონსოლურკოჭს 

გ) კიდულსისტემას 

დ) ჩარჩოსმრუდწირულირიგელით 

  

136. ქ. თბილისშიმდ. მტკვარზემეტეხისხიდისსტატიკურისქემაარის 

ა) ჭრილკოჭოვანი 

ბ) უჭრკოჭოვანი 

გ) თაღოვანი 

დ) ჩარჩოვანი 

  

137. ქ. თბილისშიმდ. მტკვარზევახუშტისსახ. ხიდისსტატიკურისქემაა 

ა) ჭრილიკოჭი 

ბ) უჭრიკოჭი 

გ) ჩარჩოვანი 

დ) კოჭოვან-კონსოლური 

  

138. თამარმეფისსახ. ხიდიმდ. მტკვარზეარის 

ა) უსახსროთაღი 

ბ) თაღიშემკოჭით 

გ) ორსახსრიანითაღი 

დ) სამსახსრიანითაღი 

  

139. საყრდენინაწილებისზომებიდამოკიდებულია 

ა) მალისნაშენისზომაზე 

ბ) დროებითიდატვირთვისკლასზე 

გ) ბურჯებისზომაზე 

დ) ათვისებულირეაქციისძალისსიდიდეზე 
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140. სადეფორმაციონაკერისკონსტრუქციისდანიშნულებააუზრუნველყოს 

ა) კონსტრუქციისგადაადგილებები 

ბ) მალისნაშენისხისტიმიერთებაბურჯთან 

გ) ძაბვებისმუდმივობასაყრდენკვეთში 

დ) მალისნაშენებისტორსებსშორისმანძილისუცვლელობა 

  

141. მალისნაშენიბურჯებთანხისტადარისშეერთებული 

ა) ჩარჩოვანსისტემებში 

ბ) შემკოჭიანთაღებში 

გ) ვანტურსისტემებში 

დ) კოჭოვანსისტემებში 

  

142. მაღალისიმტკიცისჭანჭიკშიდაჭიმვისძალვადამოკიდებულია 

ა) ჭანჭიკისსიგრძეზე 

ბ) ჭანჭიკისდიამეტრზე 

გ) ჭანჭიკისკუთხვილისბიჯზე 

დ) შესაერთებელიპაკატისსისქეზე 

  

143. მაღალისიმტკიცისჭანჭიკებითშეერთებულიელემენტებისრაოდეობაპაკეტშიარუნდააღემატებოდე

ა) 6 ცალს 

ბ) 8 ცალს 

გ) 10 ცალს 

დ) 12 ცალს 

  

144. ნაბურღნატენიხიმინჯისმოწყობისასგამოიყენება 

ა) ურნალი 

ბ) საბურღიდაზგა 

გ) ვიბრატორი 

დ) ორთქლისურო 

  

145. ადგილობრივიწარეცხვისძაბრისსიღრმეარარისდამოკიდებული 

ა) ბურჯისსიმაღლეზე 

ბ) ბურჯისსიგანეზე 

გ) წყლისსიჩქარეზე 

დ) გრუნტისხასიათზე 

  

146. საერთოწარეცხვისსიღრმეარარისდამოკიდებული 

ა) წყლისსიღრმეზეხიდისქვეშ 

ბ) წყლისნაკადისმიმართულებაზეხიდისქვეშ 

გ) წყლისნაკადისსიჩქარეზე 

დ) ბურჯებისზომაზე 

  

147. მდინარეშინაკადისსიჩქარეარარისდამოკიდებული 

ა) ნაკადისფორმაზე 
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ბ) მდინარისფსკერისქანობზე 

გ) მდინარისფსკერისხორკლიანობაზე 

დ) ნაკადისხარჯზე 

  

148. ხიდმშენებლობაშიტოპო-გეოდეზიურიკვლევაძიებისსამუშაოებიმოიცავს 

ა) ხიდურიგადასასვლელისგეგმისგადაღებას 

ბ) ტრასისდაკვალავასადგილზე 

გ) მდინარისმორფომეტრულსამუშაოებს 

დ) გრუნტებისგანაწილებასსიმაღლისმიხედვით 

  

149. მდინარისსაშუალოსიჩქარეარარისდამოკიდებული 

ა) მდინარისგრძივქანობზე 

ბ) ცოცხალიკვეთისფორმაზე 

გ) მდინარისკალაპოტისხასიათზე 

დ) მდინარისნაკადისდონეზეზღვისდონიდან 

  

150. მშენებარეობიექტზეარგამოიყენებაყალიბები 

ა) სტაციონარული 

ბ) გადაგორებადი 

გ) მცოცავი 

დ) ინვენტარული 

  

151. ქანის დამუშავების რომელი ხერხი გამოიყენება გვირაბმშენებლობაში 

ა) ბურღვა-აფეთქება 

ბ) კომბაინი 

გ) ორივე 

დ) არცერთი 

  

152. გვირაბის აგების ნორვეგიული ხერხის დამახასიათებელია 

ა) ქანების კლასიფიკაციის გამოყენება 

ბ) სამშენებლო მასალის კლასიფიკაციის გამოყენება 

გ) განსაკუთრებული მექანიზაციის გამოყენება 

დ) ჩვეულებრივი  მექანიზაციის გამოყენება 

  

153 რა არის ქანის უკუბჯენა 

ა) მუდმივი სამგრის წინაღობა 

ბ) გრუნტის რეაქცია სამაგრის დეფორმაციაზე 

გ) სამაგრის რეაქცია ქანის გადაადგილებაზე 

დ) გრუნტის რეაქცია სამაგრის გადაადგილებაზე 
  

154. არამექანიზებული ფარის რომელი ტიხარი მუშაობს გაჭიმვაზე: 

ა) ჰორიზონტალური 

ბ) ვერტიკალური 

გ) ორივე 
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დ) დახრილი 

  

155. როგორიპროფილისგვირაბშიადასაშვებიბუნებრივივენტილაცია 

ა) ერთქანობიანსწორზემდებარემოკლეგვირაბში 

ბ) მრუდეზემდებარეგვირაბში 

გ) ორქანობიანდიდისიგრძისგვირაბში 

დ) მრუდეზემდებარეორქანობიანმცირესიგრძისგვირაბში 

  

156. გვირაბგამყვანი ფარის რომელ ნაწილში ხდება მუდმივი სამაგრის აგება 

ა) საყრდენ რგოლში 

ბ) დანის რგოლში 

გ) კუდში 

დ) შუაში 

  

157. გვირაბისგაყვანისრომელიხერხიპასუხობსმაღალიტექნოლოგიებისმოთხოვნებს? 

ა) ბელგიური 

ბ) ახალავსტრიული 

გ) გერმანული 

დ) იტალიური 

  

158. რომელიდიამეტრისშპურებიგამოიყენებაგვირაბისბურღვა-აფეთქებითიხერხითგაყვანისას? 

ა) 20 მმ 

ბ) 75 მმ 

გ) 36 მმ 

დ) 15 მმ 

  

159. როდისჩადგამწყობრშითბილისისმეტროპოლოტენისპირველიხაზი 

ა) 1956 წ 

ბ) 1966 წ 

გ) 1970 წ 

დ) 1968 წ 

  

160. პროფ.მ.მ.პროტოდიაკონოვისფორმულარომელიპარამეტრისდადგენისასგამოიყენება ? 

ა) მუდმივისამაგრისსისქე 

ბ) ქანისუკუბჯენისკოეფიციენტი 

გ) სამთოწნევა 

დ) ქანისშიგახახუნისკუთხე 

  

  

161. რომელისახისძალვებისგავლენასგანიცდისმუდმივისამაგრისკვეთი ? 

ა) ჭრის 

ბ) არაცენტრალურიღუნვის 
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გ) გრეხვის 

დ) კუმშვის 

  

162. რომელსაუკუნეშიაშენდასურამისრკინიგზისგვირაბი ? 

ა) მეჩვიდმეტეში 

ბ) მეთვრამეტეში 

გ) მეცხრამეტეში 

დ) მეოცეში 

  

163. საქართველოსრომელრეგიონშიმდებარეობსმიწისქვეშაქალაქივარძია? 

ა) იმერეთში 

ბ) სამცხე-ჯავახეთში 

გ) კახეთში 

დ) გურიაში 

  

164. რაგანზომილებააქვსპროფ. პროტოდიაკონოვისქანისსიმაგრისკოეფიციენტს 

a) ტ/მ 

b) ტმ 

g) განყენებულირიცხვია 

d) კგ/სმ2 

  

165. თბილისისმეტროპოლიტენისგადასარბენიგვირაბისშიგადიამეტრისსიდიდე 

ა)  5.1 მ;   

ბ) 5,5 მ 

გ) 6.0 მ 

დ) 4.1 მ 

  

166. გვირაბისბურღვა-აფეთქებითიხერხითგაყვანისასრომელისახისშპურსაფეთქებენპირველრიგში ? 

ა) საკონტურო;  

ბ) საყელავი; 

გ) ფუძის; 

დ) შანგრევი. 

  

167. რამდენჯერსტატიკურადურკვევსისტემასწარმოადგენსდრეკადადჩამაგრებულ-ქუსლებიანიმცირე

ა) ორჯერ 

ბ) სამჯერ 

გ) ერთჯერ 

დ) ოთხჯერ 

  

168. პროფ.მ.მ. პროტოდიაკონოვისქანისსიმაგრისკოეფიციენტისგანსაზღვრისათვისრასიდიდეზეიყოფ

ა) 50-ზე; 

ბ) 100-ზე;   

გ) 150-ზე;   

დ) 200-ზე 
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169. გვირაბისბურღვა-აფეთქებითგაყვანისასრომელისახისშპურისსიგრძეაღემატებასხვასახეებს? 

ა) სანგრევის;   

ბ) საყელავის;   

გ) საკონტუროს;   

დ) ფუძის 

  

170. რასიდიდისწნევითაწარმოებენსამაგრსუკანხსნარისსაკონტროლოჭირხვნას? 

ა) 2-3 ატმოსფერო;  

ბ) 4-5 ატმოსფერო;   

გ) 6-7 ატმოსფერო;   

დ) 10-12 ატმოსფერო 

  

171. ბეტონისმონოლითურმუდმივსამაგრშირომელიაყველაზედაძაბულიკვეთი? 

ა) ქუსლის;   

ბ) კლიტის;   

გ) კედლის; 

დ) დახრილვერტიკალურღერძთან 450-ით 

  

172. წოლხვრელიდანკალოტაზეგაგანიერებარაგავლენასახდენსსამთოწნევისსიდიდეზე? 

ა) იწვევსსამთოწნევისშემცირებას 

ბ) გავლენასარახდენსსამთოწნევისსიდიდეზე 

გ) იწვევსსამთოწნევისმნიშვნელოვანგადიდებას; 

დ) იწვევსსამთოწნევისუმნიშვნელოგადიდებას. 

  

173. რასიდიდისმსხვილშემვსებსიყენებენხსნარისდასამზადებლადნაშხეფბეტონისთვის? 

ა) 15-18 სმ;   

ბ) 20-25 სმ; 

გ) 30 სმ; 

დ) 35 სმ 

  

174 რასახისქარგილიგამოიყენებანაშხეფბეტონისსამაგრისასაგებად? 

ა) ინვენტარულიკრებადი 

ბ) თვითმავალი. 

გ) ქარგილიარგამოიყენება; 

დ) დაბეტონებისადგილზედამზადებულიხისანლითონის. 

  

175. განივიკვეთისრომელიელემენტისგაყვანისასიყენებენლონგარინას ? 

ა) წოლხვრელის;   

ბ) კალოტის 

გ) შტროსის;   

დ) შტროცეტის 

  

176. რომელქვეყანაშიაშენდაპირველირკინიგზისგვირაბი ? 

ა) რუსეთში;  
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ბ) საფრანგეთში;   

გ) ინგლისში;   

დ) გერმანიაში. 

  

177. ქანისდამუშავებისრომელიხერხიგამოიყენებაგვირაბმშენებლობაში? 

ა) ბურღვა-აფეთქების 

ბ) მზისენერგიის 

გ) ორივე 

დ) არცერთი 

  

178. დასახელებულთაგანრომელიასაქალაქომეურნეობისგვირაბი? 

ა) გზაგამტარი 

ბ) სპეციალური 

გ) კომუნალური 

დ) არცერთი 

  

179. ახალავსტრიულიხერხისდამახასიათებელია: 

ა) დამყოლიმუდმივისამაგრი 

ბ) ანაკრებიმუდმივისამაგრი 

გ) ქვისმუდმივისამაგრი 

დ) აგურისმუდმივისამაგრი 

  

180. რა  ეწოდებაგვირაბისშესასვლელს? 

ა) დამბა 

ბ) პორტალი 

გ) რამპა 

დ) არცერთი 

  

181. რასეწოდებაგამონამუშევარი? 

ა) დამუშავებისშედეგადმიღებულქანს 

ბ) ქანისდამუშავებისშედეგადმიღებულთავისუფალსივრცეს 

გ) არცერთიპასუხიარარისსწორი 

დ) სამივეპასუხისწორია 

  

182. რომელიასოთიაღინიშნებაქანისსიმაგრისკოეფიციენტი:   

ა)  h 

ბ)  p 

გ)  f 

დ)  k 

  

183. გვირაბისმუდმივისამაგრისძირითადიელემენტებია: 

ა) კოჭი, ძელი, ძირი 

ბ) თაღი, კედელი, უკუთაღი 

გ) თავი, ტანი, კუდი 
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დ) დგარი, მარჩევანი, ფილატა 

  

184. რაარისსანგრევი? 

ა) ადგილი, სადაცხდებასამაგრისაგება 

ბ) ადგილი, სადაცხდებამონგრეულიქანისგადაყრა 

გ) ადგილი, სადაცხდებაქანისდამუშავება 

დ) ადგილი, სადაცარხდებაქანისდამუშავება 

  

185. მთაგორიანირელიეფისდაბრკოლებისგადასალახადუკეთესივარიანტია: 

ა) გვირაბითგადალახვა; 

ბ) ღიატრასით; 

გ) შემოვლითიგზით 

დ) არცერთით 

  

186. როგორიპროფილისგვირაბშიადასაშვებიბუნებრივივენტილაცია 

ა) ერთქანობიანმოკლეგვირაბში; 

ბ) ორქანიბიანში 

გ) მრუდეზემდებარე 

დ) მრუდეზემდებარეორქანიბიანში. 

  

187. დაბრკოლებისგადასალახადაგებულიგვირაბებისგეგმისადაგრძივიპროფილისფორმებია: 

ა) სპირალისფორმის 

ბ) მარყუჟისფორმის 

გ) ორივენაირი; 

დ) არცერთნაირი 

  

188. მარყუჟულიდასპირალურიგვირაბიიგება: 

ა) ერთქანობიანი 

ბ) ორქანობიანი 

გ) სამქანობიანი 

დ) ოთხქანობიანი 

  

189. გვირაბითმთისგადაკვეთისადგილისსიმაღლისშემცირებითიზრდება: 

ა) გვირაბისსიგრძე 

ბ) გვირაბისსიგანე 

გ) გვირაბისქანობი 

დ) სიმრუდე 

  

190. მცირეჩაღრმავებისგვირაბიდედამიწისზედაპირიდანგანლაგებულია: 

ა) 10-15 მ-მდე 

ბ) 16-20 მ-მდე 

გ) 20-25 მ-მდე 

დ) 25-30 მ-მდე 

  

191. ქანისფენაგანისაზღვრებაპარამეტრებით: 
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ა) სიგრძე, სიგანე 

ბ) მოცულობა 

გ) ვარდნისკუთხე, განვრცობისკუთხე 

დ) სიმაღლე 

  

192. მიწისქვეშაგამონამუშევრებშიტემპერატურისდასადგენადიყენებენმეთოდიკას: 

ა) გეოდეზიურისაფეხური 

ბ) გეოთერმულისაფეხური; 

გ) გეოგრაფიულისაფეხური 

დ) ყველანაირი 

  

193. გვირაბისმრუდეუბანზემდებარეობააუარესებს: 

ა) გეოდეზიურსამუშაოთაშესრულებას 

ბ) ბუნებრივდახელოვნურვენტილაციას 

გ) არცერთს 

დ) ყველასერთად 

  

194. წყლისმოცილებისმხრივგვირაბისქანობიარუნდაიყოსნაკლები: 

ა) 2-3‰ -ზე;  

ბ) 5-6‰-ზე 

გ) 6-7‰-ზე 

დ) 8-10‰-ზე 

  

195. ანკერულ სამაგრადგამოიყენება: 

ა) სოლოვანიანკერი 

ბ) რკინაბეტონისანკერი 

გ) ორივენაირი 

დ) არცერთი 

  

196. დროებითისამაგრისელემენტი – ლონგარინი – არის: 

ა) ჰორიზონტალურიმორი; 

ბ) ვერტიკალურიმორი 

გ) დახრილიმორი 

დ) დგარი 

  

197. ნაშხეფბეტონისფენისმზიდუნარიანობასმავთულისბადისგამოყენებაზრდის: 

ა) 30-40%-ით 

ბ) 10-12%-ით 

გ)  1-2 %-ით 

დ) 5-6%-ით 

  

198. გვირაბისმშენებლობისასრომელიხერხითხდებაჯერთაღისდაბეტონებადამერედანარჩენინაწილის

ა) ავსტრიულიხერხით 

ბ) ბელგიურიხერხით 

გ) გერმანულიხერხით 
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200. დროებითსამაგრადგამოიყენება: 

ა) ბლოკი 

ბ) აგური 
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