
სამაგისტრო პროგრამა - „აგრარული ტექნოლოგიები“ 

ტესტები 

ბიოორგანული ქიმია 

 
1. ამინომჟავას ქირალობა გამოწვეულია იმით, რომ მისი α ნახშირბად ატომი არის: 

ა) არ აქვს მუხტი 

ბ) არის კარბოქსილის მჟავა  

გ) დაკავშირებულია ოთხ სხვადასხვა ჯგუფთან 

დ) არის სიმეტრიული   

 
2. 20 ძირითადი ამინომჟავადან რომელი არ არის ოპტიკურად აქტიური: 

 ა) ალანინი 

 ბ) ლეიცინი 

 გ) გლიცინი   

 დ) ლიზინი 

 ე) პროლინი 
 

3.  ძირითადი ამინომჟავებიდან გოგირდის ატომს შეიცავს: 

ა) ცისტეინი და სერინი 

ბ) ცისტეინი და თრეონინი 

გ) მეთიონინი და ცისტეინი   

დ) მეთიონინი და სერინი 

ე) თრეონინი და სერინი 

 
4.  ცილებში აღმოჩენილი ყველა ამინომჟავა პროლინის გარდა შეიცავს: 

ა) ამინო ჯგუფს   

ბ) კარბონილის ჯგუფს 

გ) კარბოქსილის ჯგუფს 

დ) თიოლის ჯგუფს 

 

5. ამინომჟავები ამფოტერული ბუნებისაა, რადგან მათ შეუძლიათ იმოქმედონ როგორც: 

ა) მჟავამ ან ფუძემ   

ბ) ნეიტრალურმა მოლეკულამ ან იონმა 

გ) პოლარულმა და არაპოლარულმა მოლეკულამ 

დ) გამჭვირვალე ან სინათლის შთანმთქმელმა ნაერთმა 
 

 

6. რა ტიპის რეაქციაა ორ ამინომჟავას შორის პეპტიდური ბმის წარმოქმნა? 

ა) ჩანაცვლება 

ბ) კონდენსაცია   

გ) გადაჯგუფება 

დ) იზომერიზაცია 

ე)ჟანგვა-აღდგენა



 

7. ცილების α-სპირალი: 

ა) წარმოადგენს ნაკეც სტრუქტურას 

ბ) წარმოიქმნება პერიოდულად განმეორებადი დისულფიდური ბმებით 

გ) წარმოადგენს არაპერიოდულ სტრუქტურას 

დ) სტაბილიზებულია ძირითადი ჯაჭვის NH და CO ჯგუფებს შორის წყალბადური 

ბმებით   
 

 

8.  ცილების α-სპირალი და β- სტრუქტურა წარმოადგენს: 

ა) პირველად სტრუქტურას 

ბ) მეორეულ სტრუქტურას    

გ) მესამეულ სტრუქტურას  

დ) მეოთხეულ სტრუქტურას 
 

 

9.  რა ტიპის ბმებით წარმოიქმენა ცილის პირველადი სტრუქტურა: 

ა) წყალბადური 

ბ) პეპტიდური   

გ) იონური 

დ) დისულფიდური 
 

 

10. ცილის მესამეული სტრუქტურის ფორმირებისას დისულფიდური ბმები –S–S– 

წარმოიქმნება: 

ა) ყოველთვის 

ბ) თუ ცილის მოლეკულაში არის ცისტეინის ნაშთები   

გ) თუ ცილის მოლეკულაში არის გლიცინის ნაშთები  

დ) თუ ცილის მოლეკულაში არის ალანინის ნაშთები 
 

 

11. ცილის მონომერებია: 

ა) ამინომჟავები   

ბ) ნაჯერი ნახშირწყალბადები 

გ) ნახშირწყლები 

დ) ცხიმოვანი მჟავები 

 

12. კვაზი-სუბსტრატი უერთდება: 

ა) აქტიურ ცენტრს   

ბ) ალოსტერულ ცენტრს 

გ) აპოფერმენტს 

დ) კოფერენტს 
 
 

13. ფერმენტების აქტივობის გაზრდა ტემპერატურის 45oС-მდე აწევისას გამოწვეულია: 



ა) ფერმენტის ცილოვანი ნაწილის დენატურაციით 

ბ) პირველადი სტრუქტურის ცვლილებით 

გ) აქტივაციის ენერგიის შემცირებით   
 

 

14. კონკურენტული ინჰიბირების დროს ხდება: 

ა) შეუქცევადი ინჰიბირება 

ბ) ფერმენტის მესამეული სტრუქტურის ცვლილება 

გ) რეაქციის პროდუქტებით ინჰიბირება 

დ) აქტივობის დათრგუნვა, რომელიც დამოკიდებულია ინჰიბიტორის  

 კონცენტრაციაზე   
 

 

15. ალოსტერული ინჰიბიტორების მოქმედება გამოწვეულია იმით, რომ: 

ა) ისინი იწვევენ აპოფერმენტის დენატურაციას 

ბ) ახდენენ ფერმენტის აქტიური ცენტრის ბლოკირებას 

გ) ახდენენ ფერმენტის აქტიური ცენტრის სივრცითი კონფიგურაცის ცვლილებას   
 

 

16. ფერმენტის მოლეკულის ნაწილს, რომელიც უზრუნველყოფს მასთან უარყოფითი 

ეფექტორის მიერთებას, ეწოდება: 

ა) აქტიური ცენტრი 

ბ) ალოსტერული ცენტრი   

გ) კატალიზური უბანი 

 

17. რომელი ნაერთის ჰიდროლიზის შედეგად წაროიქმნება ერთდროულად ფრუქტოზადა 

გლუკოზა? 

ა) ლაქტოზა 

ბ) მალტოზა  

გ) საქაროზა   

დ) გლიკოგენი 

 

18. შემდეგი ნაერთებიდან რომელია მონოსაქარიდი: 

ა) ლაქტოზა 

ბ) რიბოზა   

გ) ცელულოზა 

დ) საქაროზა 

 
19. ნაერთი, რომელიც შედგება ადენინთან N-გლიკოზიდური ბმით მიერთებული 

რიბოზასგან, არის: 
ა) დეოქსირიბონუკლეოზიდი 

ბ) პურინულინუკლეოტიდი  

გ)ადენოზინი    



დ)ადენოზინმონოფოსფატი 
 

20. რნმ-ს ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი, რომელიც არ წარმოადგენს დნმ-ს 

კომპონენტს არის: 

ა) ადენინი 

ბ) ციტოზინი 

გ) გუანინი 

დ) ურაცილი   
 

21. დნმ მატრიცაზე რნმ-ს სინთეზს ეწოდება: 

ა) რეპლიკაცია 

ბ) ტრანსკრიპცია   

გ) ტრანსლაცია  

დ) რეკოგნიცია 
 

22. დნმ-ს შედგენილობაში შედის: 

ა) რიბოზა 

ბ) საქაროზა 

გ) ფრუქტოზა 

დ) დეოქსირიბოზა   
 

23. ნუკლეინის მჟავების მონომერებს წარმოადგენს: 

ა) ამინომჟავები 

ბ) ნუკლეოტიდები   

გ) ლიპიდები 

დ) გლუკოზა 
 

24. პროცესს, რომლის დროსაც ხდება დიდი ზომის მოლეკულებიდან უფრო მცირე ზომის 

მოლეკულების წარმოქმნა, ეწოდება: 

ა) ანაბოლიზმი  

ბ) კატაბოლიზმი   

გ) პლაზმოლიზი  

დ) პლურალიზმი 

 

 

მცენარეთა ფიზიოლოგია 

 
1. მცენარის უჯრედი არის: 

ა) მცენარეული ორგანიზმის სასიცოცხლო ერთეული 

ბ) სტრუქტურულ-ფუნქციური ერთეული   

გ) ფოტოსინთეზის ორგანო  

დ) სუნთქვის ორგანო 
 

2. მცენარეული უჯრედის ძირითადი ორგანელებია:  



ა) ბირთვი, მიტოქონდრია, რიბოსომა, გოლჯის აპარატი, უჯრედის კედელი, მემბრანა, 

ქლოროპლასტი 

ბ) ბირთვი, გოლჯის აპარატი, უჯრედის კედელი, მემბრანა, ქლოროპლასტი, 

ენდოპლაზმური ბადე, მიტოქონდრია, რიბოსომა, ბირთვაკი, ციტოჩონჩხი 

გ) ბირთვი, მიტოქონდიები, პლასტიდები, ციტოჩონჩხი, ვაკუოლი, რიბოსომები, 

ენდოპლაზმური რეტიკულუმი, გოლჯის აპარატი, მიკროსხეულაკები    

დ) ბირთვი, გოლჯის აპარატი, უჯრედის კედელი, მემრანა, ქლოროპლასტი, 

ენგოპლაზმური ბადე, მიტოქონდრია, რიბოსომა, ბირთვაკი, ციტოჩონჩხი, ვაკუოლი 
 

3. უჯრედის მემბრანის მთავარი დანიშნულებაა: 

ა) უჯრედის შინაგანი გარემოს მუდმივობის დაცვა 

ბ) ნივთიერებების შერჩევით გატარება 

გ) უჯრედებს შორის კომუნიკაცია და ამოცნობა 

დ) ყველა ზემოთ დასახელებული თვისება ერთად   
 

4. ტრანსპირაციის დანიშნულებაა: 

ა) მცენარის გაგრილება 

ბ) წყლის გადაადგილება ფესვიდან ფოთლებისკენ 

გ) მცენარის გაგრილება და წყლის გადაადგილება ფესვიდან ფოთლებისკენ ერთად   

დ) გაზთა ცვლა 
 

5. წყალი უჯრედში შედის როცა: 

ა) უჯრედის წყლის პოტენციალი ჭარბობს გარემომცველი არის პოტენციალს 

ბ) როცა გარემომცველი არის წყლის პოტენციალი უფო მეტია, ვიდრე უჯრედის 

შიგთავსის წყლის პოტენციალი   

გ) უჯრედში წყლის შესვლისას წყლის პოტენციალს არსებითი როლი არ ეკისრება 

დ) როცა უჯრედი წყლის დეფიციტს განიცდის 

 

6. ბაგის მკეტავი უჯრედების მოძრაობა რეგულირდება: 

ა) კალიუმის იონებით 

ბ) ცისფერი სინათლით 

გ) აბსციზის მჟავათი 

დ) კალიუმის იონებით, ცისფერი სინათლით და აბსციზის მჟავათი ერთად   

 

7. ავტოტროფული კვება ახასიათებს: 

ა) მცენარეებს 

ბ) ქემოტროფებს 

გ) მცენარეებს და ქემოტროფებს   

დ) ცხოველებს 

 

8. ფოტოსინთეზი მიმდინარეობს: 

 ა) ქლოროპლასტებში   

 ბ) ლეიკოპლასტებში 

 გ) ქრომოპლასტებში 

 დ) ქლოროპლასტებში, ლეიკოპლასტებში და ქრომოპლასტებში 



 

9. ფოტოსინთეზის სინათლის ფაზა მიმდინარეობს: 

ა) ქლოროპლასტის მემბრანაზე   

ბ) ქლოროპლასტის სტრომაში 

გ) ქლოროფილში 

დ) ციტოპლაზმაში 

 

10. კალვინის ციკლის ფერმენტები განლაგებულია: 

 ა) ქლოროპლასტის გრანებზე 

 ბ) ქლოროპლასტის სტრომაში   

 გ) უჯრედის ციტოპლაზმაში 

 დ) მიტოქონდრიის მატრიქსში 

 

11. ფოტოსინთეზის პროცესში წარმოქმნილი ჟანგბადი მიიღება: 

 ა) ნახშირორჟანგიდან  

 ბ) წყლიდან   

 გ) ნახშირორჟანგიდან და წყლიდან 

 დ) რუბისკო-დან  

 

12. უჯრედული სუნთქვა მიმდინარეობს: 

ა) პეროქსისომებში 

ბ) დიქტიოსომებში 

გ) მიტოქონდრიებში    

დ) ბაგის უჯრედებში 

 

13. რომელი პროცესი იძლევა მეტი რაოდენობის ატფ-ს: 

ა) ფოტოსინთეზი 

ბ) ქემოსინთეზი 

გ) მიტოქონდრიული სუნთქვა   

დ) ფოტოსინთეზი, ქემოსინთეზი და მიტოქონდრიული სუნთქვა თანაბრად 

 

14. კრებსის ციკლი მიმდინარეობს: 

 ა) მიტოქონდრიის კრისტებზე 

 ბ) მიტოქონდრიის მატრიქსში    

 გ) მიტოქონდრიის მემბრანებს შორის სივრცეში 

 დ) ციტოზოლში 

 

15. ფოთლის „კრანც“ ანატომია ახასიათებს: 

ა) C3 ფოტოსინთეზის მქონე მცენარეებს 

ბ) C4 ფოტოსინთეზის მქონე მცენარეებს   

გ) CAM მეტაბოლიზმის მქონე მცენარეებს 

დ) C4 და CAM მეტაბოლიზმის მქონე მცენარეებს 

 

16. გლიკოლიზი მიმდინარეობს: 



ა) მიტოქონდრიის მატრიქსში 

ბ) ციტოპლაზმაში   

გ) მიტოქონდრიის კრისტებზე 

დ) პეროქსისომებში 

 

17. ჟანგვითი- და ფოტოფოსფორილების პროცესებში ატფ-ს წარმოქმნაში მონაწილეობს: 

ა) ორი სხვადასხვა ფერმენტი 

ბ) ერთი და იგივე ფერმენტი   

გ) სამი სხვადასხვა ფერმენტი 

დ) ეს არაფერმენტული პროცესია და სინათლეზეა დამოკიდებული 

 

18. ნიადაგიდან მინერალური ნივთიერებების შთანთქმა: 

ა) პასიური პროცესია და დიფუზიით ხდება 

ბ) აქტიური პროცესია და ენერგიის ხარჯვას ითხოვს   

გ) დამოკიდებულია განათებაზე 

დ) ანაერობული პროცესია 

 

19. აზოტფიქსაცია ხორციელდება ფერმენტ: 

ა) ნიტრატრედუქტაზათი 

ბ) ნიტროგენაზათი   

გ) ნიტრიტრედუქტაზათი 

დ) ნიტრაზათი 

 

20. კოჟრის უჯრედებში ანაერობული პირობები შენარჩუნებულია: 

ა) ჰემოგლობინით 

ბ) ტრიფსინით 

გ) ლეგჰემოგლობინით   

დ) ანაერაზათი 
 

21. ფესვში ფიქსირებული აზოტის სატრანსპორტო ფორმა მცენარეში არის: 

ა) ამიაკი და გლუტამინი 

ბ) ასპარაგინი და ამიაკი 

გ) გლუტამინი და ასპარაგინი   

დ) ნიტრატი და ნიტრიტი 

 

22. მინერალურ ნივთიერებებს უმაღლესი მცენარე გარემოდან შეითვისებს: 

ა) ფოთლებით 

ბ) ფესვებით 

გ) ფესვებით და ნაწილობრივ ფოთლებით    

დ) ჰიდატოდებით 
 

23. ტრანსმემბრანული პოტენციალი განპირობებულია: 

ა) იონთა არათანაბარი განაწილებით მემბრანის შიდა და გარე ზედაპირებზე   



ბ) წყლის მოლეკულების განსხვავებული რაოდენობით მემბრანის შიდა და გარე 

ზედაპირებზე 

გ) იონების და წყლის მოლეკულების განსხვავებული რაოდენობით მემბრანის შიდა და 

გარე ზედაპირებზე 

დ) ტრანსპირაციით 
 

24. აუქსინები სინთეზდება: 

ა) მერისტემებში   

ბ) ღეროში 

გ) ყველა ქსოვილში 

დ) ფესვში 
 

25. ზრდის სტიმულატორებია: 

ა) გიბერელინები, ეთილენი, აბსციზის მჟავა, აუქსინი, ბრასინოსტეროიდები 

ბ) ეთილენი, ციტოკინინები, აუქსინი, გიბერილინები 

გ) გიბერილინები, აუქსინები, ბრასინოსტეროიდები, ციტოკინინები   

დ) აუქსინები, ციტოკინინები, აბსციზის მჟავა, ბრასიბოსტეროიდები, ეთილენი 
 

26. აპიკალურ დომინირებას იწვევს: 

ა) ციტოკინინები 

ბ) აბსციზის მჟავა 

გ) აუქსინები   
დ) ეთილენი 

 

27. აბსციზის მჟავა სინთეზირდება: 

ა) ღეროში 

ბ) ფოთლებში 

გ) ფოთლებში და ნაწილობრივ ფესვში   

დ)კენწეროში 

 

28. რომელი წინადადებაა სწორი: 

ა) ტროპიზმები ზრდის მოძრაობებია, ნასტიები კი - ტურგორული   

ბ) ნასტიები ზრდის მოძრაობებია, ტროპიზმები კი - ტურგორული 

გ) როგორც ტროპიზმები, ისე ნასტიები ზრდასთანაა დაკავშირებული 

დ) ნასტიებსა და ტროპიზმებს ბიოლოგოური საათი არეგულირებს 
 

29. ბიოლოგიური საათის რეგულაციაში მონაწილეობს: 

ა) ციტოქრომი 

ბ) ფიტოქრომი   

გ) ლურჯი სინათლე 
დ) კრიპტოქრომი 

 

30. მცენარეში ორგანული ნივთიერებები მოძრაობს: 

ა) ქსილემით 

ბ) ფლოემით   



გ) ფელემით 

დ) დიფუზიით 
 

31. რომელი გამონათქვამია სწორი: 

ა) ფლოემის ჩატვირთვა ნიშნავს ორგანული ნაერთების გადასვლას დონორიდან 

ღეროში, ანუ ფოთლიდან ღეროში, ხოლო განტვირთვა - ორგანული ნივთიერებების 

გადასვლას ღეროდან აქცეპტორში   

ბ) ფლოემის ჩატვირთვა ნიშნავს ორგანული ნაერთების გადასვლას აქცეპტორიდან 

დონორში, ანუ ღეროდან ფოთოლში, ხოლო განტვირთვა - ორგანული ნივთიერებების 

გადასვლას ფოთლიდან ღეროში 

გ) ფლოემის ჩატვირთვა და განტვირთვა პასიური პროცესებია 

 

 

I - მოდული „აგროტექნოლოგია“ 
 
 

1. მინდვრის კულტურების თესვის წესები ძირითადად დამოკიდებულია: 

ა) მწკრივად თესვაზე 

ბ) მცენარეთა ოპტიმალურ სიხშირეზე 

გ) სასუქების და პესტიციდების გამოყენებაზე 

დ) თესვის ნორმაზე   

  

2. პურ-პროდუქტების წარმოებისათვის უფრო მეტად გამოიყენება: 

ა) საგაზაფხულო ხორბალი 

ბ) საშემოდგომო ხორბალი    

გ) შვრია 

დ) ქერი 

 

3. ლობიო მნიშვნელოვანი სასურსათო პარკოსანი კულტურაა, რომელიც ყველაზე მეტი 

რაოდენობით შეიცავს: 

ა) ცხიმებს 

ბ) სახამებელს გ) ცილებს   

დ) ვიტამინებს 

 

4.  ინოვაციური აგროტექნოლოგიური რეჟიმისათვის მნიშვნელოვანია: 

ა) აბიოტურ ფაქტორთა ერთობლიობა ბ) ქიმიიზაციის როლი 

გ) ახალი უახლესი სასოფლო-სამეურნეო აპარატურა 

დ) თანამედროვე ინოვაციები  

ე) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორი ერთად   

 



5. მინდვრის კულტურების ეკოლოგია დამოკიდებულია: 

ა) ლანდშაფტზე 

ბ) მინდვრის კულტურებზე  

გ) სელექციაზე 

დ) თესლმცოდნეობის საფუძვლებზე  

ე) ეკოლოგიურ მონიტორინგზე   

 

6. რას აქვს უპირატესობა ნიადაგის ნაყოფიერების მართვის აგროტექნოლოგიაში: 

ა) სწორ დაგეგმარებას 

ბ) ნიადაგის ფიზიქო-ქიმიურ შედგენილობას  

გ) ნიადაგის წარმოშობის ისტორიას   

დ) წინამორბედ კულტურებს 

 

7. ნიადაგის ორგანული ნაწილი აუმჯობესებს: 

ა) წლის რეჟიმს 

ბ) ნიადაგის აერაციას  

გ) კვებით რეჟიმს 

გ) თერმოდინამიკას (ნიადაგის ფიზიკა) 

ე) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ ფაქტორს ერთად   

 

8. როგორია მიკროფლორის გავლენა ნიადაგის ნაყოფიერებაზე და რომელი მიგაჩნიათ 

დადებითად: 

ა) დენიტრიფიკაცია  

ბ) ნიტრიფიკაცია   

გ) აერობული მიკროორგანიზმების ზემოქმედება 

დ) მიკლოფლორის დაბალი შემცველობა 

 

 

 

II - მოდული „აგროეკოლოგია“ 
 

 

1. სიტყვა ეკოლოგია ბერძნული წარმოშობისაა და ნიშნავს „საკუთარ სახლს“, იგი 

ჩამოყალიბდა 1866 წელს, ვინ არის მისი ფუძემდებელი: 

ა) გერმანელი მეცნიერი ჰეკელი   

ბ) ჰოლანდიელი მეცნიერი გრანდვალიაჟუ გ) იტალიელი - ბრუნო 

დ) რუსი მკლევარი პრიანიშნიკოვი 

 

2. მცენარეთა ეკოლოგიის აბიოტური ფაქტორების ძირითადი პარამეტრებია: 

ა) ნიადაგის ტიპი 



ბ) მცენარეთა ანატომია-მორფოლოგია გ) გეოსისტემური პროცესები 

დ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პარამეტრი ერთად   

 

3. მცენარეთა ეკოლოგიის დროს მხედველობაშია მისაღები მცენარეთა მედეგობა და 

შეგუება გარემოს ფაქტორების მიმართ, ამ მხრივ უპირატესობა ენიჭება: 

ა) ენდემურ სახეობებს    

ბ) ადვანტურ სახეობებს  

გ) აგროტექნიკურ ფონს  

დ) კულტივირებას 

 

4. მცენარეთა ეკოლოგიაში კულტურათა მოთხოვნილება საკვები ელემენტებზე 
დამოკიდებულია: 

ა) კულტურის ანატომია-მორფოლოგიაზე 

ბ) სპეციფიკურ მოთხოვნილებაზე საკვები ელემენტების მიმართ   

გ) აზოტის ფიზიოლოგიურ როლზე 

 

5. მოსავლის აღების შემდეგ როგორია ეკოლოგიური თვალსაზრისით მცენარისათვის 

ხელმისაწდომი საკვები ელემენტების ბალანსი: 

ა) დადებითი 

ბ) შეფარდებითი  

გ) შედარებითი  

დ) უარყოფითი   

 

6. გარემოს დაბინძურება რა პრობლემებს ქმნის ეკოსისტემაში: 

ა) ადგილობრივს - ლოკალურს  

ბ) ზოგად გავრცელებითს 

გ) პროგნოზირებადს 

დ) გლობალურს   

 

7. მცენარეთა ფიტოტოქსიკურობა გამოწვეულია: 

ა) ქიმიური რეაგენტებით   

ბ) ფიზიკური რისკ-ფაქტორებით გ) კლიმატური ცვლილებებით 

დ) ბიოლოგიური პროცესებით 

 

8. მცენარეთა ქსენოფიტოტოქსიკურობის შედეგად მიღებული უარყოფითი რადიკალები 

ვრცელდება: 

ა) ფესვთა სისტემით და წყლის ნაკადით   

ბ) მცენარეში მიმდინარე ასიმილაციისა და დისიმილაციით  



გ) აგროტექნიკის ზემოქმედებით 

დ) ვეგეტაციის მიხედვით 

 

9. მცენარეთა ქსენოფიტოტოქსიკურობის შემთხვევაში გადამწყვეტია: 

ა) ბიოლოგიური ფაქტორები ბ) მექანიკური ფაქტორები 

გ) ფიზიკური ფაქტორები   

დ) ფიზიკო-ქიმიური ფაქტორები 

 

10. ეკოსისტემაში ბუნებრივად რა სახით არის გავრცელებული რადიონუკლედები: 

ა) სტაბილური - იზოტოპური   

ბ) ბირთული ენერგიის მქონე 

გ) ბირთული სისტემით გახლეჩილი  

დ) არ გხვდება 

 

 

 

III - მოდული „სელექცია-გენეტიკა“ 
 

1. გენეტიკის დაბადების თარიღად ითვლება: 

ა) 1865 წ (მენდელის მიერ მემკვიდრულობის კანონების აღმოჩენა) 

ბ) 1953 წ (უოტსონისა და კრიკის მიერ დნმ-სსტრუქტურის აღმოჩენა) 

გ) 1910-20 წწ (მორგანის მიერ ქრომოსომული თეორიის ჩამოყალიბება) 

დ) 1900 წ (ჩერმაკის, კორენსის, დეფრიზის შრომები)   

 

2. მემკვიდრული მასალის ცვალებადობას და მის მექანიზმებს შეისწავლის: 

ა) ციტოგენეტიკა 

ბ) მუტაციური გენეტიკა   

გ) კლასიკური გენეტიკა 

დ) მოლეკულური გენეტიკა 

 

3. გენის ადგილმდებარეობას ქრომოსომაში ეწოდება: 

ა) ალელი 

ბ) ცეტრომერი 

გ) ლოკუსი   

დ) წერტილი 

 

4. შეჭიდული გენები დამემკვიდრდებიან: 

ა) ერთობლივად   

ბ) დამოუკიდებლად 

გ) სრულად  

დ) ნაწილობრივ 



 

5. რა არის ფენოტიპი: 

ა) გარემო პირობების ერთობლიობა 

ბ) გარეგანი ნიშნების ერთობლიობა   

გ )გენეტიკური მრავალფეროვნება 

დ) გენების ერთობლიობა 

 

6. რა არის კროსინგოვერი: 

ა) ქრომოსომების დესპირალიზაცია 

ბ) ქრომოსმების კონიუგაცია 

გ) ქრომოსომების გადაჯვარედინება 

დ) ქრომოსომებს შორის უბნების გაცვლა   

 

7. ცალკეული ქრომოსომების რაოდენობის ცვლილებას გენომში ეწოდება: 

ა) ავტოპოლიპლოიდია 

ბ) ალოპოლიპლოიდია 

გ) ანეუპლოიდია   

დ) ჰაპლოიდია 

 

8. ციტოპლაზმური მამრობითი სტერილობა (ცმს) ნიშნავს: 

ა) გენეტიკურად კონტროლირებად ჩანასახის პარკის განვითარების დარღვევას 

ბ) ციტოპლაზმური გენებით კონტროლირებად მტვრის მარცვლის განვითარების 

დარღვევას   

გ) ბირთვული გენებით კონტროლირებად მტვრის მარცვლის განვითარების დარღვევას 

დ) ერთსქესიან ყვავილებში მტვრიანების არარსებობას 
 

9. მოვლენას, როდესაც არაალელური გენები გენოტიპში ერთად მოხვედრის დროს 

განსაზღვრავენ ახალი ნიშნების გამოვლენას, ეწოდება: 

ა) ეპისტაზი  

ბ) კომპლემენტარობა   

გ) არასრული დომინირება  

დ) პლეიოტროპია 

 

10. უჯრედის გენეტიკურად დაპროგრამებულ სიკვდილს ჰქვია: 

 ა) ნეკროზი 

 ბ) მეიოზი  

 გ ) სიმბიოზი 

 დ) აპოპტოზი   

 

11. რეაქციის ნორმა კონტროლდება: 

ა) ფენოტიპით 

ბ) გარემო პირობებით 

გ) გენოტიპით   

დ) ცილების ურთიერთქმედებით 



 

12. ციტოპლაზმური მამრობითი სტერილობა სიმინდში გამოწვეულია მუტაციით: 

ა) ბირთვში  

ბ) მიტოქონდრიაში   

გ) პლასტიდში  

დ) პლაზმიდაში  

 

13. გენეტიკური ინფორმაციის რეალიზაციის 4 ფუნდამენტური პროცესია: 

ა) ტრანსლაცია, ტრანსკრიპცია, რეპლიკაცია, რეკომბინაცია 

ბ) რეპლიკაცია, რეკომბინაცია, რეპარაცია, მუტაცია 

გ) რეკომბინაცია, მუტაცია, რეპლიკაცია, ტრანსკრიპცია 

დ) ტრანსკრიპცია, რეპლიკაცია, რეპარაცია, ტრანსლაცია   

 

14. ერთი ორგანიზმიდან მეორეში გადატანილ გენებს უწოდებენ: 

ა) ტრანსგენებს   

ბ) მოდიფიცირებულ გენებს 

გ) მუტანტურ გენებს 

დ) მობილურ გენებს  

 

15. არაალელურ გენთა ურთიერთობას, როდესაც ერთი გენი თრგუნავს სხვა გენის 

მოქმედებას, ეწოდება: 

 ა) კომპლემენტარობა 

 ბ) კოდომინირება 

 გ) ეპისტაზი   

დ) არასრული დომინირება 

 

16.  მიტოზის რომელ ფაზაში ფორმირდება შვილეული დიპლოიდური უჯრედები: 

ა ) ანაფაზა  

ბ) მეტაფაზა  

გ) პროფაზა  

დ) ტელოფაზა   

 

17. უჯრედის სასიციცხლო ციკლის განმავლობაში როდის არის დნმ-ს მოლეკულებისა და 

ქრომოსომების რიცხვი ტოლი 2n 2c: 

ა) ანაფაზა, ტელოფაზა 

ბ) ტელოფაზა, G1 ფაზა   

გ) პროფაზა, მეტაფაზა 

დ) G1, S ფაზა 

 

18. დომინირების რომელი ტიპის დროს ხდება F2 თაობაში ფენოტიპური და გენოტიპური 

დათიშვის დამთხვევა: 

ა) სრული დომინირება  

ბ) კოდომინირება  

გ) არასრული დომინირება   



დ) ზედომინირება 

 

19. ბაქტერიებში ბიოსინთეზის ერთი რომელიმე გზის მაკოდირებელ გენების 

ერთობლიობას ეწოდება: 

 ა) ოპერონი   

 ბ) რეკონი 

 გ) კლასტერი 

 დ) ცისტრონი 

 

20. გენების ჩართვა-გამორთვის მექანიზმთან დაკავშირებული პროცესია: 

ა) დნმ-ს რეპლიკაცია  

 ბ) დნმ-ს მეთილირება   

 გ) დნმ-ს რეპარაცია  

 დ) დნმ-ს მუტაცია  

 

21. საინფორმაციო რნმ-ს სინთეზს ეწოდება: 

 ა) რეპლიკაცია 

 ბ) რეპარაცია 

 გ) ტრანსკრიპცია   

 დ) ტრანსლაცია 

 

22. ჰარდი-ვაინბერგის კანონი ეხება: 

ა) პოპულაციების გენეტიკურ სტრუქტურას   

ბ) გენების დრეიფს 

გ) შეჭიდულ გენთა დამემკვიდრებას 

დ) ჰომოლოგიურ რიგებს 

 

23. როგორია გენოტიპის მიხედვით წმინდა ხაზი: 

ა) ჰეტეროზიგოტა 

 ბ) ჰიბრიდი 

გ) ჰომოზიგოტა   

დ) მუტანტი 

 

24. ინბრიდინგის დროს დეპრესიის მიზეზია: 

ა) მუტაციების ჰომოზიგოტიზაცია   

ბ) უარყოფითი ტრანსგრესია 

გ) ალოპოლიპლოიდია  

დ) ჰეტეროზისი  

 

25. შორეული ჰიბრიდიზაცია ეწოდება შეჯვარებას: 

ა) განსხვავებულ ჯიშებს შორის 

ბ) განსხვავებულ სახეობებსა თუ გვარებს შორის   

გ) შიდაჯიშობრივ არანათესაურ ფორმებს შორის 

დ) შიდაჯიშობრივ ნათესაურ ფორმებს შორის 



 

26. თაობებში ჰეტეროზისული ეფექტის დამაგრება შესაძლებელია: 

ა) სქესობრივი გამრავლებით 

 ბ) აპომიქტური და ვეგეტატიური გამრავლებით   

 გ) სპორებით გამრავლებით 

 დ) შეუძლებელია 

 

27. სელექციაში გადარჩევას ფენოტიპის მიხედვით (გენოტიპური შემოწმების გარეშე) 

ეწოდება: 

ა) ინდივიდუალური გადარჩევა 

ბ) ბუნებრივი გადარჩევა  

გ) მასობრივი გადარჩევა   

დ) მასტაბილიზებელი გადარჩევა  

 

28. კულტურულ მცენარეთა წარმოშობისა და მრავალფეროვნების ცენტრების შესახებ 

კანონის ავტორია: 

ა) ჩ. დარვინი 

ბ) ი. მიჩურინი 

გ) პ. ჟუკოვსკი 

დ) ნ. ვავილოვი   

 

29. რას წარმოადგენს გამაანალიზებელი შეჯვარება: 

ა) F1 ჰიბრიდის შეჯვარება რეცესიულ ჰომოზიგოტასთან   

ბ) F1 ჰიბრიდის შეჯვარება დომინანტურ ჰეტეროზიგოტასთან 

გ) F1 ჰიბრიდების ერთმანეთთან შეჯვარება 

დ) F1 ჰიბრიდის შეჯვარება დომინანტურ ჰომოზიგოტასთან 

 

 

 

IV - მოდული „მცენარეთა დაცვა“ 
 

1. ვირუსები მცენარეში იჭრებიან: 

ა) მხოლოდ დაზიანებული ადგილებიდან   

ბ) ბაგეებიდან 

გ) როგორც დაზიანებული ადგილებიდან, ასევე ბაგეებიდან 

დ) დაუზიანებელი ღეროდან 

 

2.  მტვრიანა გუდაფშუტათი დაავადებული თავთავი წარმოადგენს 

ა) დაფარცხავების მაგალითს 

ბ) ნაწილობრივი დაშლის მაგალითს 

გ) მთლიანი და ნაწილობრივი დაშლის მაგალითს 

დ) მთლიანი დაშლის მაგალითს   

 
3. ერთწლიანია სოკოს მიცელიუმი თუ იგი განვითარებულია: 



ა) ფოთოლზე   

ბ) ღეროზე 

გ) ფესვზე 

დ) ტოტებზე 

 
4. პოლიმორფიზმი ახასიათებს: 

ა) მახრას  

ბ) კალია  

გ) კუტკალიას 

დ) ჭიანჭველას    

 

5. მწერის ემბრიონული განვითარება მიმდინარეობს  

ა) კვერცხის ფაზაში   

ბ) მატლის ფაზაში  

გ) ჭუპრის ფაზაში  

დ) იმაგოს ფაზაში 

 

6. სრული გარდაქცევით ხასიათდება: 

ა) კალია 

ბ) კოლორადოს ხოჭო   
გ) კუტკალია 
დ) ტარაკანი 
 

7. მწერის გამრავლებაში მონაწილეობას არ იღებს მამრი ინდივიდი. ასეთ გამრავლებას 

ეწოდება: 

ა) პართენოგენეზური   

ბ) გამოგენეზური 

გ) ჰეტეროგენეზური 

დ) პართიგენეზური 

 

8. მცენარეთა მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლის რომელ მეთოდს მიეკუთვნება ნიადაგის 

სწორად დამუშავება? 

ა) აგროტექნიკური   

ბ) მექანიკური 

გ) ფიზიკური 

დ) სანიტარულ-ჰიგიენური 

 

9. მცენარეთა მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლის რომელ მეთოდს მიეკუთვნება მავნე 

ორგანიზმების კერების მოსპობა? 

ა) აგროტექნიკური  

ბ) მექანიკური   

გ) ფიზიკური 

დ) სანიტარულ-ჰიგიენური 

 



10. მცენარეთა მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლის რომელ მეთოდს მიეკუთვნება თესლისა და 

სხვა მცენარეული პროდუქციის თერმული დამუშავება? 

ა) აგროტექნიკური  

ბ) მექანიკური 

გ) ფიზიკური   

დ) საკარანტინო 

 

11. მცენარეთა მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლის რომელ მეთოდს მიეკუთვნება ფოთლების, 

მოჭრილი ტოტების და სხვა ნარჩენების შეგროვება? 

ა) აგროტექნიკური 

ბ) მექანიკური 

გ) სანიტარულ-ჰიგიენური   

ე) საკარანტინო 

 

12. მცენარეთა მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლის რომელ მეთოდს მიეკუთვნება ქვეყანაში 

არარეგისტრირებულ, პოტენციურად საშიშ მავნე ორგანიზმებზე ზედამხედველობის 

განხორციელება? 

ა) აგროტექნიკური   

ბ) ფიზიკური 

გ) სანიტარულ-ჰიგიენური 

დ) საკარანტინო 

 
13. მცენარეთა მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლის რომელ მეთოდს მიეკუთვნება 

ენტომოფაგების გამოყენება? 
ა) აგროტექნიკური 

ბ) საკარანტინო 

გ) ბიოლოგიური   

დ) ქიმიური 
 

14. მცენარეთა მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლის რომელ მეთოდს მიეკუთვნება მავნე 
ორგანიზმების წინააღმდეგ ფერომონების, ატრაქტანტების, რეპელენტების გამოყენება? 
ა) აგროტექნიკური  

ბ) ბიოლოგიური  

გ) ბიოტექნოლოგიური   

დ) ქიმიური 
 

15. მცენარეთა მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლის რომელ მეთოდს მიეკუთვნება მავნე 
ორგანიზმების წინააღმდეგ გამძლე ჯიშების შერჩევა და გამოყენება? 
ა) გენეტიკური 

ბ) სელექციური   

გ) ბიოლოგიური 

დ) ქიმიური 

 

16. მცენარეთა მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლის რომელ მეთოდს მიეკუთვნება მავნე 

ორგანიზმების წინააღმდეგ ინსექტიციდების გამოყენება? 



ა) გენეტიკური  

ბ) ბიოლოგიური 

გ) ბიოტექნოლოგიური  

დ) ქიმიური   

 

17. რომელი მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ გამოიყენება ინსექტიციდები? 

ა) სოკოების 

ბ) მწერების   

გ) ბაქტერიების  

დ) ვირუსების 

 

18. რომელი მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ გამოიყენება ფუნგიციდები? 

ა) სოკოების   

ბ) მწერების 

გ) ბაქტერიების 

დ) სარეველების 
 

19. რომელი მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ გამოიყენება ჰერბიციდები? 

ა ) სოკოების 

 ბ) მწერების 

 გ) ბაქტერიების 

დ) სარეველების   
 

20. ამერიკული თეთრი პეპელას წინააღმდეგ გამოყენებულ იქნა ბიოლოგიური 

ინსექტიციდი ლეპიდოციდი საავიაციო შესხურებით. ბრძოლის რომელი მეთოდი იქნა 

გამოყენებული? 

ა) გენეტიკური 

ბ) სელექციური 

გ) ბიოლოგიური    

დ) ქიმიური 
 

21. ნაცრის წინააღმდეგ კიტრზე გამოყენებულ იქნა ფუნგიციდი (ტოპაზი). ბრძოლის 

რომელი მეთოდი იქნა გამოყენებული? 

ა) სელექციური 

ბ) ბიოლოგიური 

გ) ბიოტექნოლოგიური 

დ) ქიმიური   

 

22. ატმის ბაღში შემოდგომაზე შეგროვდა ჩამოცვენილი ფოთლები, შეეჭრა გამხმარი 

ტოტები. მოჭრილი ტოტები და სხვა ნარჩენები შეგროვდა და გატანილ იქნა ბაღიდან. 

ბრძოლის რომელი მეთოდი იქნა გამოყენებული? 

ა) აგროტექნიკური 

ბ) სანიტარულ-ჰიგიენური   

გ) საკარანტიონო 

დ) ბიოლოგიური 



 

V - მოდული „აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა“ 

 
 

1. ნიადაგის მყარ ფაზაში მეტია: 

ა) მინერალური ნაწილი   

ბ) ორგანული ნაწილი 

გ) მინერალური და ორგანული ნაწილების შემცველობა ერთნაირია 

დ) ზოგიერთ ნიადაგში მეტია მინერალური ნაწილი და ზოგიერთ ნიადაგში მეტია 

ორგანული ნაწილი 

 

2. ატმოსფერული აზოტის ფიქსაცია არის….....…  

ა) ნიტრატების აღდგენის პროცესი 

ბ) ამიაკის დაჟანგვა აზოტმჟავამდე 

გ) აზოტის დაგროვება ნიადაგში ბაქტერიების მონაწილეობით   

დ) რთული ცილების დაშლა 

 
3. მცენარისათვის აუცილებელი მიკროელემენტია: 

ა) ჟანგბადი  

ბ) ფოსფორი 

გ) კალიუმი 

დ) მანგანუმი   

 
4. აგროქიმია არის მეცნიერება ეკოსისტემაში ნივთიერებათა წრებრუნვის შესახებ, 

რომელიც სწავლობს მოსავალს და პროდუქციის ხარისხს. აქ რას ენიჭება უპირატესობა: 

 ა) ქიმიზაციას  

 ბ) კულტურის ანატომია-მოროფოლოგიას 

 გ) მოსავლიანობას 

 დ) პროდუქციის ხარისხს   

 

5. უაზოტო ორგანული ნივთიერებების დაშლის საბოლოო პროდუქტია..... 

ა) ორგანული მჟავები და წყალი 

ბ) გოგირდწყალბადი და წყალი  

გ) ნახშირორჟანგი და წყალი   

დ) ნახშირბადი და წყალი 

 
6. რა არის ქიმიური გამოფიტვა: 

ა) ქანის დაქუცმაცება 

ბ) ქანზე მიკროორგანიზმების დასახლება  

გ) ქანის შედგენილობის ცვლილება   

დ) წყლის გაყინვით ქანის დაშლა  
 

7. ნიადაგის შთანქმის სახეებიდან რომელს აქვს უპირატესობა: 

ა) მექანიკური  



ბ) ფიზიკური 

გ) ფიზიკო-ქიმიური   

დ) ქიმიური 
 

 

8. ნიტრიფიკაცია…არის: 

ა) რთული ცილების წარმოქმნა 

ბ) ამიაკის დაჟანგვა აზოტმჟავამდე   

გ) აზოტმჟავადან ამიაკის მიღება  

დ) სპირტული დუღილი 

 
9. ლითოსფეროს ზედა შრე ძირითადად აგებულია 

ა) მეტამორფული ქანებით 

ბ) მაგმური ქანებით 

გ) დანალექი და მეტამორფული ქანებით   

დ) მაგმური და მეტამორფული ქანებით 

 

10. აგროქიმიური კვლევის მეთოდებიდან პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 

ზუსტია: 

ა) სავეგეტაციო მინდვრის ცდები 

ბ) სტაციონარული მინდვრის ცდები   

გ) ლიზიმეტრული ცდები 

დ)ჰიდროპონიკა და ჰაეროპონიკა 

 

11. ჩამოთვლილი ნივთიერებებიდან რომელი მიეკუთვნება პოლისაქარიდების ჯგუფს  

ა) გლუკოზა 

ბ) მთრიმლავი ნივთიერებები 

გ) ჰემიცელულოზა   

დ) ჰუმუსი 

 

12. რა არის ალუვიური ნაფენები 

ა) მდინარეების მიერ მოტანილი და დალექილი   

ბ) წვიმების შედეგად ფერდობებიდან მოტანილი ნაშალი  

გ) გამოფიტვის ადგილზე დარჩენილი ნაშალი 

დ) წვრილმიწა ნაწილი კარგად გამოხატული ფოროვნებით 

 

13. მცენარეში ცილის მოლეკულის აუცილებელი შემადგენელი ელემენტია: 

ა) რკინა 

ბ) მაგნიუმი 

გ) აზოტი   

დ) გოგირდი 
 

14. ნიადაგში მოხვედრილი მცენარეული და ცხოველური ნაშთების დაშლის საბოლოო 

პროდუქტებია ნახშირორჟანგი, წყალი და მარტივი მარილები, მას ეწოდება 

 ა) კოაგულაცია 



 ბ) პეპტიზაცია 

 გ) მინერალიზაცია   

 დ) სედიმენტაცია 

 

15. რომელი ელემენტი მიეკუთვნება ნაცრის ელემენტებს: 

ა) მანგანუმი 

ბ) მაგნიუმი   

გ) სპილენძი 

დ) თუთია 
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