სამაგისტრო პროგრამა „ტრანსპორტი“
საგანი: ტრანსპორტის ექსპლუატაცია
1. მუშაობის პროცესში რომელ ნაწილში უფრო მეტად ფართოვდება დგუში?
ა) ზედა ნაწილში. ბ) შუა ნაწილში. გ) ქვედა ნაწილში. დ) ყველგან თანაბრად
ფართოვდება.
2. დეტალების შეცვლის რომელი სისტემის დროს არის რესურსი სრულად გამოყენებული?
ა) ინდივიდუალური შეცვლის; ბ) ჯგუფური შეცვლის; გ) იძულებითი შეცვლის;
დ) დადგენილი გარბენის შემდეგ.
3. სატრანსპორტო ნაკადის ძირითადი პარამეტრებია:
ა) ინტენსიურობა, შედგენილობა, მოძრაობის სიჩქარე, მოცდენების ხანგრძლივობა;
ბ) მოძრაობის სიჩქარე და მოცდენების ხანგრძლივობა; გ) ინტენსიურობა და მოძრაობის
სიჩქარე; დ) ავტომობილის რაოდენობა და სიჩქარე;
4. საავტომობილო საექსპლუატაციო მასალების ძირითადი წყაროა
ა) ნავთობი;
ბ) ქვანახშირი;
გ) მურა ნახშირი;
დ) ტორფი.
5. რა დანიშნულება აქვს გენერატორს?
ა) ძრავიდან მიღებულ მექანიკურ ენერგიას გარდაქმნის ელექტრულ ენერგიად რის
საშუალებითაც მუხტავს აკუმულატორს, ეს უკანასკნელი კი კვებავს მომხმარებლებს.
ბ) ძრავიდან მიღებულ მექანიკურ ენერგიას გარდაქმნის ელექტრულ ენერგიად და კვებავს
მომხმარებლებს, ამავდროულად მუხტავს აკუმულატორთა ბატარეასაც.
გ) ძრავიდან მიღებულ თბურ ენერგიას გარდაქმნის ელექტრულ ენერგიად და კვებავს
მომხმარებლებს, ამავდროულად მუხტავს აკუმულატორთა ბატარეასაც.
დ) ძრავიდან მიღებულ მექანიკურ ენერგიას გარდაქმნის ელექტრულ ენერგიად, რის
საშუალებითაც მუხტავს აკუმულატორს, ეს უკანასკნელი კი კვებავს მომხმარებლებს.
6. რომელი სარქვლის თავს აქვს უფრო მაღალი ტემპერატურა?
ა). გამომშვებს. ბ).შემშვებს გ).ორივეს თანაბარი ტემპერატურა აქვს.
დ).ორტაქტიან ძრავში–შემშვებს,ოთხტაქტიანში–გამომშვებს.
7. როდის მოძრაობს გამაგრილებელი სითხე რადიატორის გავლით?
ა). ყოველთვის. ბ). როცა თერმოსტატი ღიაა. გ). როცა თერმოსტატი დაკეტილია.
დ). როცა სითხის ტემპერატურა ნორმალურზე ნაკლებია.

8. რა ფარგლებში მერყეობს ცენტრალური ფილტრის როტორის ბრუნვის სიხშირე?
ა). 1000...2000 ბრ/წთ. ბ). 2000...3000 ბრ/წთ. გ). 3000...5000 ბრ/წთ. დ).5000...7000 ბრ/წთ.
9. ცვეთის რომელ სახეობას მიეკუთვნება აბრაზიული ცვეთა?
ა) მოლეკულურ–მექანიკური; ბ) კოროზიულ–მექანიკური; გ) მექანიკური; დ) ქიმიურ–
მექანიკური.

10. რომელი კოეფიციენტებით კორექტირდება ტექნიკური მომსახურების
შრომატევადობა?
ა) K1; ბ) K1· K3; გ) K3; დ) K4.
11. რა არის მტყუნება?
ა) სტრუქტურული პარამეტრების ნომინალურიდან გადახრა; ბ) სატრანსპორტო
პროცესების შეწყვეტა; გ) უწესივრობის ერთ–ერთი ფორმა; დ) წესივრულობის დარღვევა.
12. მოძრაობის ინტენსიურობის განაწილებას სატრანსპორტო ქსელის მიხედვით
გამოსახავენ:
ა) სატრანსპორტო ნაკადების კარტოგრამით; ბ) სატრანსპორტო ნაკადების დიაგრამით;
გ) სატრანსპორტო ნაკადების გრაფო–ანალიზური დიაგრამით; დ) არც ერთი პასუხი არ
არის სწორი.
13. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისათვის კანკუთვნილ სატრანსპორტო
გაანგარიშებებში მოძრაობის ინტენსიურობას ახასიათებენ:
ა) საათური მნიშვნელობით დღე–ღამის ნებისმიერი დროისთვის; ბ) საათური
მნიშვნელობით პიკის საათის დროს; გ) 15 წუთიანი მნიშვნელობებით; დ) არც ერთი
პასუხი არ არის სწორი.
14. რას ნიშნავს ტერმინი “გზის სავალი ნაწილი”?
ა) ტერმინი “გზის სავალი ნაწილი” ნიშნავს გზის ნაწილს, რომელიც გამოიყენება
სატრანსპორტო საშუალებების და ქვეითად მოსიარულეთა მოძრაობისათვის; ბ) ტერმინი
“გზის სავალი ნაწილი” ნიშნავს გზის ნაწილს, რომელიც გამოიყენება სატრანსპორტო
საშუალებების მოძრაობისთვის; გ) ტერმინი “გზის სავალი ნაწილი” ნიშნავს გზის
ნაწილს, რომელიც გამოიყენება ქვეითად მოსიარულეთა მოძრაობისათვის; დ) არც ერთი
პასუხი არ არის სწორი.
15. თეორიულად 1 მეტრი სიგანის ქვეითად მოსიარულეთა
გამტარუნარიანობა შეადგენს:
ა) 1600 კაც/სთ; ბ) 2000 კაც/სთ; გ) 2400 კაც/სთ; დ) 1800 კაც/სთ;

გადასასვლელისათვის

16. ავტობუსის მარშრუტზე ბრუნვის დრო (tბრ) ტოლია:
ა) რეისის დროის; ბ) რეისის დროის ნახევრის; გ) სამი რეისის დროის; დ) ორი რეისის
დროის;
17. საექსპლუატაციო სიჩქარე (Vექ.) ეწოდება ავტომობილის პირობით საშუალო სიჩქარეს:
ა) ავტოპარკიდან მარშრუტის საწყის პუნქტამდე; ბ) ხაზზე მისი ყოფნის დროის
განმავლობაში; გ) ბოლო პუნქტიდან ავტოპარკამდე; დ) მარშრუტის გაჩერებებს შორის.

18. სატრანსპორტო მუშაობა გამოსახული მგზავრთბრუნვაში იზომება:
ა) მგზავრებით; ბ) მგზავრკილომეტრებით; გ) წუთებით; დ) საათობით.
19. ერთი მგზავრის მგზავრობის საშუალო მანძილი (l მგზ.) ტოლია:
ა) საწყის გაჩერებაზე ასული მგზავრების რაოდენობის; ბ) მარშრუტის სიგრძის;
გ) ყველა მგზავრის მგზავრობათა მანძილების საშუალო არითმეტიკულის;
დ) გადასარბენებს შორის არსებული საშუალო მანძილის.

20. საავტომობილო ბენზინი ეწოდება ნავთობის ფრაქციას, რომლის დუღილის
ტემპერატურული ზღვრებია:
ა) 32-2050C; ბ) 20-1500C; გ) 80-1600C; დ) 120-2400C.
21. რომელია შეკუმშული ბუნებრივი აირის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი?
ა) მეთანი; ბ) პროპანი; გ) ბუთანი; დ) პენტანი.
22. ოქტანური რიცხვი არის
ა) ბენზინის ანტიდეტონაციური თვისებების საზომი აბსოლიტური ერთეული;
ბ) ბენზინის ანტიდეტონაციური თვისებების საზომი პირობითი ერთეული;
გ) ბენზინში ოქტანის შემცველობა; დ) ბენზინსო ოზოქტანის შემცველობა.
23.დიზელის საწვავის უმნიშვნელოვანესი თვისებაა
ა) თვითაალება; ბ) ოქტანური რიცხვი; გ) სუნი; დ) ზედაპირული დაჭიმულობა.
24. ცილინდრების როგორი განლაგება არ შეიძლება გვქონდეს ძრავში?
ა) ერთრიგა განლაგება ცილინდრების ვერტიკალური მდგომარეობით.
ბ) ერთრიგა განლაგება, როდესაც მათი ღერძი ვერტიკალთან 15-20 კუთხეს ადგენს.
გ) V–ს მაგვარი განლაგება, როცა მათი ღერძები ერთმანეთთან 20-25 კუთხეს ადგენს.
დ) ცილინდრების ისეთი განლაგება, როცა მათი ღერძები ერთმანეთთან ადგენენ 180
კუთხეს.
25. რა არის ტექნიკური მომსახურების რეჟიმი?
ა) შესრულების პერიოდულობა; ბ) სამუშაოს ჩამონათვალი; გ) შესრულების
შრომატევადობა; დ) ერთობლიობა.
26. რა არის სატრანსპორტო ნაკადი?
ა) გზებზე მოძრავ მსუბუქ ავტომობილთა ერთობლიობა;
ბ) გზებზე მოძრავ სატვირთო ავტომობილთა ერთობლიობა;
გ) გზებზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებათა ერთობლიობა;
დ) გზებზე მოძრავ სატვირთო ავტომობილთა და ავტობუსთა ერთობლიობა;
27. მარშრუტი არის სამგზავრო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიმოსვლისათვის:
ა) წინასწარ დადგენილ პუნქტებს შორის გზასავალი; ბ) სავალი გზა ავტოპარკიდან საწყის
პუნქტამდე; გ) სავალი გზა ბოლო პუნქტიდან ავტოპარკამდე; დ) მანძილი გაჩერებებს
შორის.
28. საავტომობილო საექსპლუატაციო მასალებს არ მიეკუთვნება:
ა) ბენზინი; ბ) დიზელის საწვავი; გ) სამუხრუჭე სითხე; დ) რუხი თუჯი.
29. ბენზინის შეფრქვევის მომუშავე კვების სისტემის რა სახეები არსებობს საწვავის
მიწოდების ხერხის მიხედვით?
ა) უწყვეტი, წყვეტილი. ბ) უწყვეტი, წყვეტილ–წერტილოვანი. გ) წყვეტილი, წყვეტილ–
წერტილოვანი. დ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი.
30. როდის არის ავტომობილის საიმედოობის დონე მაღალი?

ა) შეძენის ხარჯები დიდია, ხოლო საექსპლუატაციო ხარჯები ნაკლები;
ბ) საექსპლუატაციო ხარჯები დიდია, ხოლო შეძენის ხარჯები ნაკლები;
გ) ორივე ხარჯები ტოლია; დ) ტექნიკური მზადყოფნის კოეფიციენტი მუდმივია.
31. ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მოძრავი შემადგენლობის ინვენტარული (სიობრივი)
რაოდენობა თითოეული დღისათვის შეადგენს:
ა) Aინვ.= Aმუშა+ Aრემ; ბ) Aინვ.= Aმუშა+ Aრემ+ Aმოც; გ) Aინვ.= Aმუშა+ Aმოც; დ) Aინვ.= Aრემ+ Aტ.მ.
32. რომელი მექანიზმი აადვილებს გადაცემების გადართვას?
ა). საკეტი. ბ). სინქრონიზატორი. გ). ფიქსატორი. დ). ყველა დასახელებული მექანიზმი.
33. რა და რა სახის ხიდები არსებობენ ავტომობილში?
ა). მართვადი, სამუხრუჭო, წამყვანი, საყრდენი. ბ).სამუხრუჭო, წამყვანი, კომბინირებული,
საყრდენი.
გ).მართვადი, წამყვანი, კომბინირებული, საყრდენი.
დ). სამუხრუჭო,
საყრდენი, მართვადი, კომბინირებული.
34. რომელი დეტალი ეწინააღმდეგება ვერტიკალურ სიბრტყეში თვლების
სხვადასხვა მანძილზე გადაადგილებას?
ა).ამორტიზატორი. ბ).ზამბარა. გ).სტაბილიზატორი. დ).მიმმართველი მოწყობილობა.
35. რატომ გამოიყენებენ სატვირთო ავტომობილში ორმაგ რესორებს?
ა).დიდია დატვირთვები.
ბ).ხშირად უწევთ არასწორი რელიეფის მქონე გზებზე
ექსპლოატაცია.
გ).დატვირთვები იცვლება დიდ ზღვრებში. დ).ხიდებს შორის
დატვირთვების თანაბრად განაწილებისათვის.
36. როგორ იცვლება ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტი გარბენის მიხედვით?
ა) იზრდება; ბ) მცირდება; გ) მუდმივია; დ) ცვალებადია.
37. რომელ დეტალებზე გამოიყენება ულტრაბგერითი გარეცხვა?
ა) მარტივი კონფიგურაციის დეტალებზე; ბ) რთული კონფიგურაციის და მცირე ზომის
დეტალებზე; გ) მცირე დაჭუჭყიანებულ დეტალებზე; დ) სუფთა დეტალებზე.
38. გზაჯვარედინის სირთულის და პოტენციური საშიშროების შეფასება წარმოებს :
ა) საკონფლიქტო წერტილების რაოდენობით; ბ) გადამკვეთი ქუჩების რაოდენობით;
გ) მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების რაოდენობით;დ) არც ერთი
პასუხი არ არის სწორი.
39. სატრანსპორტო საშუალებათა კონსტრუქციული უსაფრთხოების სახეებია:
ა) აქტიური, პასიური, ავარიისშემდგომი და ეკოლოგიური უსაფრთხოება;
ბ) კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური უსაფრთხოება; გ) საქარხნო და სარემონტო
უსაფრთხოება; დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.
40. რა არის ავტომობილის აქტიური უსაფრთხოება:
ა) აქტიური უსაფრთხოება არის ავტომობილის საექსპლუატაციო თვისებების კომპლექსი,
რომელიც ამცირებს საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგის სიმძიმეს;
ბ) აქტიური უსაფრთხოება არის ავტომობილის საექსპლუატაციო თვისებების კომპლექსი,
რომელიც ამცირებს საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევის აღმოცენების ალნათობას;

გ) აქტიური უსაფრთხოება არის ავტომობილის საექსპლუატაციო თვისებების კომპლექსი,
რომელიც ამცირებს საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევის მავნე გავლენას გარემოზე;
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.
41. რა არის ავტომობილის პასიური უსაფრთხოება:
ა) პასიური უსაფრთხოება არის ავტომობილის თვისება შეამციროს საგზაო–
სატრანსპორტო შემთხვევის აღმოცენების ალბათობა; ბ) პასიური უსაფრთხოება არის
ავტომობილის თვისება შეამციროს საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევის მავნე გავლენა
გარემოზე; გ) პასიური უსაფრთხოება არის ავტომობილის თვისება შეამციროს საგზაო–
სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგის სიმძიმე; დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.
42. როგორ წარმოებს სატვირთო ავტომობილების კლასიფიკაცია მთლიანი მასის
მიხედვით?
ა) განსაკუთრებით მცირე ტვირთების 0,5ტ–მდე; ბ) მცირე
–––––– \\ –––––– 0,5-2ტ–მდე;
გ) საშუალო –––––– \\ –––––– 2-5ტ–მდე; დ) დიდი
–––––– \\ –––––– 5-15ტ–მდე;
43. რა არის ტვირთბრუნვა?
ა) დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ერთი მიმართულებით გადაზიდული
ტვირთის რაოდენობა; ბ) დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ტვირთის
გადაზიდვის შედეგად შესრულებული ან შესასრულებელი სატრანსპორტო მუშაობა;
გ) დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გადაზიდული ან გადასაზიდი ტვირთის
რაოდენობა; დ) საავტომობილო ტრანსპორტით ტვირთის გადაზიდვის შედეგად
შესრულებული ან შესასრულებელი სატრანსპორტო მუშაობა.
44. ცეტანური რიცხვი აფასებს დიზელის საწვავის
ა) თვითაალებადობას; ბ) დენადობას; გ) თბოუნარიანობას; დ) შეზეთვის თვისებებს.
45. სატრანსმისიო ზეთების API-ის კლასიფიკაციის მიხედვით აღნიშვნა GL-3 აღნიშნავს,
რომ ზეთი განკუთვნილია
ა) ცილინდრული კბილა გადაცემებისათვის; ბ) სპირალურ-კონუსური
გადამცემებისათვის; გ) ჰიპოდური გადაცემებისათვის; დ) ყველა გადაცემებისათვის.
46. რა ნაწილებისაგან შედგება მუხლა ლილვი?
ა). ძირითადი და საბარბაცე ყელები, ლოყები, წინა ნაწილი კბილანებისა და შკივის
დასამაგრებლედ, მილტუჩი, საპირწონე, სიღრუე შეზეთვისათვის.
ბ). ძირითადი და საბარბაცე ყელები, მაფიქსირებელი ნახევარრგოლი, წინა ნაწილი
კბილანებისა და შკივის დასამაგრებლად, მილტუჩი, საპირწონე, სიღრუე შეზეთვისათვის.
გ).ძირითადი და საბარბაცე ყელები, წინა ნაწილი კბილანებისა და შკივის დასამაგრებლად,
მილტუჩი, საპირწონე, სიღრუე გაგრილებისათვის.
გ). ძირითადი და საბარბაცე ყელები, ლოყები, წინა ნაწილი კბილანებისა და შკივის
დასამაგრებლად, მაფიქსირებელი ნახევარრგოლი, სიღრუე გაგრილებისათვის.
47. რას იწვევს დამუხრუჭებისას თვლების ბლოკირება?
ა). იწყება თვლების სრიალი, იზრდება ავტომობილის მდგრადობა და საბურავის ცვეთ,
მცირდება დამუხრუჭების ეფექტიანობა.
ბ).იწყება თვლების სრიალი, მცირდება ავტომობილის მდგრადობა და დამუხრუჭების
ეფექტიანობა, იზრდება საბურავის ცვეთა.

გ).იწყება თვლების სრიალი, მცირდება აცტომობილის მდგრადობა, დამუხრუჭების
ეფექტიანობა და საბურავის ცვეთა.
დ).იწყება თვლების სრიალი, იზრდება ავტომობილის მდგრადობა, მცირდება საბურავის
ცვეთა და დამუხრუჭებია ეფექტიანობა.
48. რა განისაზღვრება 95%–იანი უმტყუნებლობის დონით?
ა) რესურსი პირველ მტყუნებამდე;
ბ) საგარანტიო რესურსი;
გ) მტყუნებათაშორისი ნამუშევარი;
დ) უმტყუნებლობის სიდიდე.
49. რა არის კატალიზატორის დანიშნულება
ა) რეაქციის სიჩქარის შეცვლა
ბ) ანთების წინსწრების კუთხის რეგულირება
გ) ნარევის შედგენილობის ოპტიმიზირება
დ) ხმაურის დონის შემცირება
50. სატვირთო გადაზიდვების როგორ ორგანიზაციას ეწოდება შერეული
(მულტიმოდალური) გადაზიდვები?
ა) გადაზიდვები, რომელიც ხორციელდება ტრანსპორტის რამოდენიმე სახეობის
გამოყენებით;
ბ) გადაზიდვები, რომელიც ხორციელდება ტრანსპორტის მხოლოდ ერთი სახის
(საავტომობილო) გამოყენებით;
გ) გადაზიდვები, რომელიც ხორციელდება სარკინიგზო ტრანსპორტით;
დ) კომბინირებული გადაზიდვები, როდესაც გადაზიდვები ხორციელდება რამოდენიმე
ტრანსპორტის სახეობის გამოყენებით გადატვირთვების გარეშე (წყლის
წინააღმდეგობების დაძლევა ბორნების გამოყენებით და რკინიგზის პლატფორმებზე
მოძრავი შემადგენლობის კონტრეილერული გადაზიდვებით).

(მოდული „სარკინიგზო ტრანსპორტი“)
1. რომელი დაწესებულება განეკუთვნება სავაგონო მეურნეობის ძირითად საწარმოო
ქვედანაყოფს?
ა) ვაგონმშენებელი ქარხანა; ბ) სავაგონო დეპო; გ) ტექნიკური გასინჯვის პუნქტი;
დ) საკვანძო სადგური;
2. მატარებლის მოძრაობის სიჩქარის ზრდისას:
ა) სამუხრუჭე ძალა იზრდება; ბ) სამუხრუჭე ძალა უცვლელი რჩება;
გ) სამუხრუჭე ძალა მცირდება; დ) სამუხრუჭე ძალა ნულის ტოლი ხდება
3. ჩამოთვლილთაგან რომელი მიეკუთვნება მუშაობის ეკონომიკურ მაჩვენებელს?
ა) ვაგონის დინამიკური დატვირთვა; ბ) სრული რეისი; გ) პროდუქციის თვითღირებულება;
დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი.
4. რა შემთხვევაში მუშაობს სარელსო წრედი შუნტურ რეჟიმში?
ა) როცა სარელსო წრედი დაკავებულია; ბ) დაზიანებულია;
გატეხილია; დ) წვიმაა.

გ)

რელსი

5.
ჩამოთვლილთაგან რომელი მიეკუთვნება რკინიგზის მუშაობის ხარისხობრივ
მაჩვენებელს?
ა) ტვირთბრუნვა; ბ) ვაგონის ბრუნვა;
გ) შრომის ნაყოფიერება;
დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი.
6. სარკინიგზო სადგურების რამდენი სახე არსებობს დღევანდელი კლასიფიკაციით?
ა) 2 სახე;
ბ) 3 სახე;
გ) 4 სახე;
დ) 5 სახე.
7. ოთხღერძა ელექტრომავლის წევის ძრავები ჩართეს მიმდევრობით _
პარალელურად, რის ტოლი იქნება თითო ძრავაზე მოდებული ძაბვა, თუ
საკონტაქტო ქსელში ძაბვაა 3000ვ:
ა) 1500ვ;
ბ) 750ვ;
გ) 3000ვ;
დ) 1000ვ.
8. რა მანძილს შეადგენს საქართველოს რკინიგზაზე ლიანდაგში რელსების მუშა
ქიმებს შორის დაშორება?
ა) 1435 მმ;
ბ) 1676 მმ გ) 1520 მმ.;
დ) 1700 მმ.
9. რომელი ცნობა გაფორმდება ახსნითი შეკეთებაში მისაწოდებელ ვაგონზე?
ა) ვუ-10; ბ) ვუ-23; გ) ვუ-35; დ) ვუ-45.

10. ექსპლუატაციაში რეალურად როგორი ურთიერთდამოკიდებულება არსებობს ვაგონის
ტარის ტექნიკურ, დასატვირთ და საექსპლუატაციო კოეფიციენტებს შორის?
ა) Kტ=Kდ=Kს; ბ) Kტ Kდ Kს; გ) Kტ Kდ Kს; დ) Kტ=Kდ Kს.
11. როგორი ძალები შეიძლება მოქმედებდეს ვაგონზე მოძრაობის დროს (ვერტიკალური,
გრძივი, განივი)?
ა) მხოლოდ ვერტიკალური; ბ) მხოლოდ გრძივი; გ) მხოლოდ განივი; დ) ყველა ძალა
ერთდროულად.
12. რომელი ძალების ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს ვაგონის არამდგრადი
მდგომარეობა?
ა) ვერტიკალური ძალების; ბ) გრძივი ძალების; გ) ჩარჩოს ძალების;
დ) განივი, ცენტრიდანული და ქარის დაწოლის ძალების.
13. რომელი სადგურები მიეკუთვნებიან რკინიგზის ტექნიკურ სადგურთა რიცხვს?
ა) სამგზავრო და საპორტო სადგურები; ბ) შუალედური და დამხარისხებელი სადგურები;
გ) დამხარისხებელი და საუბნო სადგურები; დ) სპეციალიზებული სადგურები.
14. რას ეწოდება სამანევრო ნახევარრეისი?
ა) სამანევრო შემადგენლობის გადაადგილებას მიმართულების შეცვლით;
ბ) სამანევრო შემადგენლობის გადაადგილებას მიმართულების შეუცვლელად;
გ) სამანევრო შემადგენლობის გადაყენებას ერთი ლიანდაგიდან მეორეში;
დ) სამანევრო შემადგენლობის გადაყენებას გამწევ ჩიხში.
15. მანევრების წარმოების დროს ვაგონთან ან ვაგონთა ჯგუფთან
ლოკომოტივის (ვაგონებით ან უვაგონოდ) მიახლოების სიჩქარე არ უნდა
აღემატებოდეს?

ა) 3 კმ/სთ; ბ) 5 კმ/სთ; გ) 7 კმ/სთ; დ) 10 კმ/სთ.
16. სად არიან განლაგებული შუალედური სადგურები?
ა); სატრანსპორტო კვანძებში; ბ) სარკინიგზო კვანძებში;
გ) ტექნიკურ სადგურებს შორის;
დ) მასობრივი დატვირთვის სადგურებში.
17. შუალედურ სადგურებში რომელი კატეგორიის მატარებელთა დამუშავება შეიძლება
მოხდეს?
ა) ტრანზიტი და გადამცემი; ბ) ამკრები და გამომტანი; გ) ჩქარი და აჩქარებული; დ) სამგზავრო.
18. როცა ელექტრომავალზე წევის ძრავები მუშაობს გენერატორულ რეჟიმში, ამ პროცესს
ეწოდება:
ა) რეკუპერაცია; ბ) ტრანსფორმაცია; გ) წევა; დ) რევერსირება.
19. შეჭიდების კოეფიციენტი მატარებლის სიჩქარის ზრდასთან ერთად:
ა) იზრდება; ბ) მცირდება; გ) უცვლელი რჩება; დ) ნულის ტოლია.
20. ტელემექანიკური სისტემის რომელი კვანძი ანიჭებს კოდის იმპულსებს გადაცემული
ბრძანების შესაბამის ნიშნებს ?
ა) იმპულსების გენერატორი; ბ) მანაწილებელი ; გ) დეშიფრატორი; დ) შიფრატორი.
21.
ისრის მართვის რომელი სქემა გამოიყენება მცირე სადგურებზე ?
ა) ორსადენიანი სქემა; ბ) ოთხსადენიანი სქემა; გ) შვიდსადენიანი სქემა; დ)
ერთსადენიანი სქემა.
22.
სად გამოიყენება განშტოებული სარელსო წრედები ?
ა) სადგურებში; ბ) გადასარბენებზე; გ) ხიდებზე; დ) გვირაბებში.
23. ვაგონების პერიოდული შეკეთების რომელი ორი სახე არსებობს?
ა) მიმდინარე და საქარხნო;
ბ) ახსნითი და აუხსნელი;
გ) საქარხნო და სადეპოო;
დ) აწევითი და ადგილობრივი.
24. წევის ძალის წარმოქმნის აუცილებელი და საკმარისი პირობაა:
ა) ბორბალზე მოქმედებდეს მხოლოდ მაბრუნი მომენტი;
ბ) ბორბალზე მოქმედებდეს მაბრუნი მომენტი და ბორბალსა და საყრდენ
ზედაპირს შორის არსებობდეს შეჭიდება;
გ) ბორბალზე მოქმედებდეს მაბრუნი მომენტი და ღერძზე დაწოლის ძალა;
დ) ბორბალზე მოქმედებდეს მხოლოდ შეჭიდების ძალა.
25. რა ტიპისაა რელე, თუ მის ღუზის მოზიდვის დროა 0,1  0,2 წმ?
ა) სწრაფმოქმედი; ბ)
ნორმალურად მოქმედი; გ) ნელმოქმედი;
დ) დროის რელე.
26. სატვირთო სადგურში სატვირთო საბუთების გაფორმება ხდება:
ა) ტექნიკურ ოფისში; ბ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი; გ) სატვირთო ოფისში;
დ) სასაქონლო ოფისში.
27. საქართველოს რკინიგზაზე ექსპლუატაციაში რომელი მარკის რელსები შეიძლება იყოს?

ა) P-15;

ბ) P-25;

გ) P-65;

დ) P-95.

28. რას ნიშნავს მატარებლის განფორმირება?
ა) მიმღები პარკიდან გამგზავნ პარკში მის გადაყენებას;
ბ) ვაგონთა დახარისხებას გამწევი ლიანდაგის ან გორაკის საშუალებით;
გ) ვაგონთა მიწოდებას დატვირთვა-გადმოტვირთვის პუნქტებში;
დ) ვაგონთა მიწოდებას მისასვლელ ლიანდაგებში.
29. ტელემექანიკური სისტემის რომელი კვანძი ანიჭებს კოდის იმპულსებს გადაცემული
ბრძანების შესაბამის ნიშნებს ?
ა) იმპულსების გენერატორი; ბ) შიფრატორი; გ) დეშიფრატორი; დ) მანაწილებელი.
30. ვაგონის მოძრაობისას რა ძალა მოქმედებს რელსის მხრიდან ვაგონის
თვლისადმი რელსთან კონტაქტის წერტილში?
ა) გადაადგილების ჰორიზონტალური ძალა; ბ) ინერციის განივი ძალები; გ) რელსის
ვერტიკალური რეაქციის ძალები; დ) ცენტრიდანული ძალები.
31. რას უდრის მანძილი წყვილთვალის თვლების შიგა წახნაგებს შორის
ვაგონებისათვის, რომლებიც მოძრაობენ მატარებლებში არაუმეტეს 120 კმ/სთ სიჩქარით?
ა) 1443  3 მმ; ბ) 1440  3 მმ; გ) 1437  3 მმ; დ) 1440 31 მმ.
32. რამდენი ტონა იანგარიშება მატარებლის წონის ყოველ 100 ტონაზე სატვირთო
მატარებლებისათვის ერთიანი უმცირესი სამუხრუჭე დაწოლა?
ა) 35 ტონა;
ბ) 33 ტონა;
გ) 30 ტონა; დ) 40 ტონა.
33. რას უდრის 32 ღერძიანი ტრანსპორტიორის ტვირთამწეობა?
ა) 200 ტ; ბ) 300 ტ; გ) 480 ტ; დ) 600 ტ.
34. გაგზავნის სადგურში გასაგზავნად ტვირთის ჩაბარების შემდეგ, ტვირთგამგზავნს
საბუთად რჩება:
ა) ზედნადები; ბ) საგზაო უწყისი; გ) სავაგონო ფურცელი;
დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი.
35. როგორია მატარებელთა მოძრაობის სიჩქარეების (სვლის დროების) მიხედვით
მოძრაობის გრაფიკები?
ა) შეწყვილებული და არაშეწყვილებული; ბ) პაკეტური და ნაწილობრივ პაკეტური;
გ) პარალელური და არაპარალელური; დ) გაჯერებული და არაგაჯერებული.
36. რა მიეკუთვნება გამყოფ პუნქტებს?
ა) მხოლოდ სადგურები; ბ) მხოლოდ ასაქცევები, გადასწრების პუნქტები და სადგურები;
გ) ასაქცევები, გადასწრების პუნქტები, სადგურები, საგზაო პოსტები და გასასვლელი
შუქნიშნები; დ) მხოლოდ ასაქცევები და გადასწრების პუნქტები.
37. რომელი ვაგონნაკადი გვევლინება ორმხრივი სადგურების მუშაობის ხელის
შემშლელ ფაქტორებად?
ა) ადგილობრივი ვაგონნაკადი; ბ) ტრანზიტი გადამუშავებული ვაგონნაკადი;
გ) კუთხური ვაგონნაკადი;
დ) ტრანზიტი გადაუმუშავებული ვაგონნაკადი.

38. დატვირთვის გაბარიტის მოხაზულობიდან ტვირთის გამოსვლის ზომების
მიხედვით, უგაბარიტობის მაქსიმალური ხარისხია:
ა) 2; ბ) 4; გ) 6; დ) 8.
39. რა შემთხვევაში მუშაობს სარელსო წრედი ნორმალურ რეჟიმში ?
ა) როცა სარელსო წრედი დაკავებულია; ბ) თავისუფალია;
გ) თავისუფალია და დაუზიანებული; დ) გაყინულია.
40. რომელია ავტომატური რეგულირების სისტემის მდგრადობის ალგებრული
კრიტერიუმი ?
ა) მიხაილოვის; ბ) ნაიკვისტის; გ) ა. გურვიცის; დ) ი. ვეკუას.
41. მუდმივ დენზე ელექტროფიცირებულ რკინიგზაზე ტერმინი ჩამიწება ნიშნავს:
ა) საკონტაქტო ქსელის მიწასთან მიერთებას; ბ) საკონტაქტო სადენის მიწასთან მიერთებას;
გ) კონსტრუქციის მიწაში ჩადებას; დ) კონსტრუქციის რელსთან მიერთებას.
42. მუდმივ დენზე რეკუპერაციული დამუხრუჭების უზრუნველსაყოფად საჭიროა:
ა) მარტო წევის ძრავების გენერატორულ რეჟიმში გადაყვანა; ბ) მარტო დატვირთვის
არსებობა კვების ზონაში; გ) წევის ძრავების გენერატორულ რეჟიმში გადაყვანა და კვების
ზონაში დატვირთვის არსებობა. დ) გამშვები რეოსტატების არსებობა.
43. უმრავლესობა არითმეტიკული და ლოგიკური ოპერაციებისა, რომლებსაც
მიკროპროცესორი ასრულებს, თხოულობს ორ ოპერანდს, ერთ-ერთი მათგანი იმყოფება
მეხსიერებაში ან რეგისტრში. მიუთითეთ, სად არის მეორეს ადგილსამყოფელი:
ა) აკუმულატორში; ბ) ბრძანებათა მთვლელში; გ) მეხსიერების მისამართის რეგისტრში;
დ) ბრძანებათა რეგისტრში.
44. აკუმულატორი მიკროპროცესორის სხვა ბლოკებთან დაკავშირებულია მონაცემთა
შიდა სალტით. ამ მიზნით მიკროპროცესორი რითი სარგებლობს?
ა) 8 თანრიგით; ბ) 16 თანრიგით; გ) შემტანი და გამომტანი პორტებით;
დ) ხაზებით, მათზე მიწოდებული ორობითი ნულებით.
45. 8 თანრიგიან მიკროპროცესორს მეხსიერების 65536 განსხვავებული უბნის
დამისამართებისათვის თანრიგთა რა რაოდენობა უნდა გააჩნდეს?
ა) 6; ბ) 8; გ) 16; დ) 24.
46. სატვირთო მატარებელში ბოლო რამდენ ვაგონს უნდა ჰქონდეს წესივრად მოქმედი
ჩართული ავტომუხრუჭები?
ა) ბოლო 2 ვაგონს; ბ)ბოლო 1 ვაგონს; გ) ბოლო 4 ვაგონს; დ) ბოლო 5 ვაგონს.
47. რა დროის შეყოვნებით ხდება 0,018‰ და მეტი დახრილობის გაჭიანურებული დიდი
ქანობის მქონე დაღმართიანი გადასარბენის წინ ავტომუხრუჭების შემოწმება?
ა) ხუთწუთიანი შეყოვნებით; ბ) ათწუთიანი შეყოვნებით;
გ) ოცწუთიანი შეყოვნებით; დ) ოცდაათწუთიანი შეყოვნებით.
48. სად შეიძლება განლაგებული იქნენ ძირითადი და მოსაბრუნებელი დეპოები?
ა) შუალედურ სადგურებში; ბ) სამგზავრო სადგურებში. გ) საკონტეინერო მოედნებზე;
დ) ტექნიკურ სადგურებში;

49. რომელი ვაგონები მიეკუთვნება ადგილობრივს?
ა) რომლებიც ტექნიკური და კომერციული დათვალიერების შემდეგ გააგრძელებენ
მსვლელობას; ბ) რომლებსაც სადგურში უტარდებათ სატვირთო ოპერაციები; გ)
რომლებიც განფორმირების სადგურიდან იგზავნებიან ერთ ჯგუფიანი მატარებლით; დ)
რომლებსაც სადგურში უტარდებათ კომერციული ოპერაციები.
50. კოლექტორულ ძრავას შეუძლია იმუშაოს:
ა) მხოლოდ მუდმივ დენზე; ბ) მხოლოდ ცვლად დენზე; გ) როგორც მუდმივ, ისე ცვლად
დენზე; დ) სამფაზა დენზე

“სატრანსპორტო ლოგისტიკა“
1. romel logistikur funqciebs miekuTvneba Semdeg saqmianobaTa saxeebi:
Sesyidvebi, warmoeba, gasaReba da ganawileba:

a. sabazisos;
b. sakvanZos;
g. mxardamWers;
d. Sualedurs.
2.

romeli

ZiriTadi

faqtorebi

gansazRvravs

Sesyidvebis

procesebis

efeqturobas:
a. materialuri resursebis xarisxi da raodenoba;
b.

materialuri resursebi xarisxi, drois faqtori

da mimwodebelTa

ganlageba;
g. drois faqtorebi da klientTa raodenoba;
d. gadazidvis TviTRirebuleba.
3.

tvirTebis

sabaJo

gaformeba

rogori

saxis

logistikur

moqmedebebs

miekuTvneba:
a. sabaziso logistikur funqciebs;
b. sakvanZo logistikur funqciebs;
g. mxardamWer logistikur funqciebs;
d. logistikur operaciebs.
4. Sidasawarmoo logistikuri sistemebi awarmoeben materialuri da masTan
dakavSirebuli nakadebis marTvasa da optimizacias:
a. saamqroTa Soris;
b. sawyobebsa da saamqroebs Soris;

g. sawarmoo teqnologiuri ciklis SigniT;
d. Sida sawarmoo ubnebs Soris.
5.

gare

logistikuri

sistemebi

awarmoeben

materialuri

da

masTan

dakavSirebuli nakadebis marTvasa da optimizacias:
a. sawarmoo teqnologiuri ciklis gareT;
b. logistikuri sistemis Siga da gare rgolebs Soris;
g. teminalur kompleqssa da sawarmos Soris;
d. terminalur kompleqsebs Soris.
6. integrirebuli logistikuri sistemebis formirebisaTvis ganmsazRvrels
warmoadgens:
a. logistikis 8 wesi;
b. logistikuri koncefcia ,,zustad droSi”;
g. logistikuri danaxarjebis minimizacia da xarisxis marTvis koncefcia;
d. integraciisa da koordinaciis Teoria.
7. makrologistikuri sistemis miznebs warmoadgens:
a. politikuri, sawarmoo, finansuri amocanebis gadaWra;
b. socialuri, ekonomiuri da ekologiuri amocanebis gadaWra;
g. Sigaregionaluri da

raionuli sasaqonlo moZraobis problemebis

gaWra;
d. sasaqonlo moZraobis qselebis Seqmna.
8. rogor iyofa marTvis doneebis mixedviT firmis logistikuri personali:
a. umaRlesi, saSualo da dabali rgolebis sammarTvelo personali;
b. ordRiani sammarTvelo personali (umaRlesi da saSualo.;
g. umaRlesi da dabali rgolis xelmZRvaneli;
d. arc erTi pasuxi ar aris swori.
9. logistikuri menejmentis mTavari amocanaa xeli Seuwyos:
a. firmis warmoebis miRwevas;
b. firmis

strategiuli

miznebis

Sesrulebasa

da

sakonkurencio

upiratesobis Seqmnas;
g. sakonkurencio upiratesobaTa Seqmnas;
d. gayidvebis maqsimaluri moculobebis miRwevas.
10. CamoTvaleT intermodaluri gadazidvis ZiriTadi niSnebi:
a. gadazidvis erTi xelSekruleba,
operatori;

ramodenime gadamzidavi, ramodenime

b. gadazidvis erTi xelSekruleba,

transportirebis sxvadasxva saxe,

erTaini dokumenti, gadazidvis erTiani pasuxismgebloba;
g. ramodenime saxis transporti, ramodenime satransporto dokumenti;
d. arc erTi pasuxi ar aris swori.
11. logistikis meTodologias safuZvlad udevs Semdegi niSnebi:
a. Sidasawarmoo, resursuli, komerciuli;
b. funqcionaluri, resursuli, dargobrivi;
g. integracia, koordinacia;
d. integracia, kontroli.

12. CamoayalibeT sazRvao transportis ZiriTadi Taviseburebani;
a. gadazidvis

dabali

Rirebuleba,

didi

tvirTamweoba,

SeuzRudavi

gamSvebunarianoba, mcire siCqare, sezonuroba;
b. maRali siCqare, maRali mwarmoebluroba;
g. farTo gamoyeneba eqsportul-importul gadazidvebSi, tvirTebis
daculoba;
d. maRali gamtanunarianoba, didi tvirTamweoba, maRali siCqare.
13. raSi mdgomareobs satransporto logistikis ZiriTadi amocanebi:
a. yvela saxis transportis erToblivi dagegmva;
b. satransporto procesis erToblivi dagegmva sasawyobo da sawarmoo
procesebTan erTad;
g. transportis saxeTa muSaobis SeTanxmeba, optimaluri marSrutebis
gansazRvra;
d. yvela pasuxi sworia.
14. CamoTvaleT resursuli logistikis ZiriTadi mdgenelebi:
a. materialuri, sainformacio, finansuri, sakadro;
b. materialuri, saxelSekrulebo, satransporto;
g. sakadro, administraciuli, sainformacio;
d. Sidasawarmoo, saaswyobo, ekonomikuri.
15. ra mizans emsaxureba logistikuri saqmianobis saxeebis dayofa funqciebad
da

operaciebad:

a. danaxarjebis jgufebis gamoyofisa da sistemis proeqtirebis-sinTezis
(analizis. miznebs;
b. sistemis efeqturobis gansazRvris miznebs;
g. ierarqiuli struqturis agebas;
d. logistikuri qselis Seqmnas.

16. saerTo logistikur danaxarjebSi romel logistikur funqciebs ukavia
dominirebuli mdgomareoba:
a. maragebis marTvasa da transportirebas;
b. transportirebasa da dasawyobebas;
g. Sesyidvebis procedurebsa da materialur menejments;
d. gayidvis Semdgom momsaxurebas.

17. romeli sakvanZo logistikuri funqcia miiCneoda logistikis sinonimad da
ra periodSi:
a. transportireba XX saukunis 60-70-ian wlebi;
b. maragebis marTva

XX saukunis 20-50-ian wlebi;

g. fizikuri ganawileba XX saukunis 50-70-ian wlebi;
d. marketingi XX saukunis 90-ian wlebi.
18. CamoTvlili logistikuri operaciebidan romeli sruldeba finansur
nakadebze:
a. datvirTva, gantvirTva, gadatvirTva;
b. angariSsworeba klienturasTan, dazRveva, sakuTrebis uflebis gadacema;
g. informaciis Sekreba, gadamuSaveba gadacema;
d. SefuTva da servisuli momsaxureba.
19. ra niSnebiT xasiTdeba logistikuri sistemis sirTule:
a.

mravalelementianoba,

qvesistemis

urTierqmedebis

rTuli

xasiaTi,

rTulad organizebuli marTva, garemos albaTuri faqtorebis didi
siuxve:
b.

urTierTqmedebis rTuli xasiaTi, marTvis sirTule, faqtorebis didi
siuxve:

g. mravalmiznianoba, marTvis mravaldonianoba:
d. sistemis mTlianoba.
20.

Sidasawarmoo

logistikuri

sistemis

funqcionirebis

optimizaciis

kriteriumebs warmoadgens:
a. sabrunavi kapitalis maqsimaluri brunva;
b. maragebis minimaluri done;
g.

produqciis

minimaluri

TviTRirebuleba

da

minimaluri xangrZlivoba;
d. materialuri resursebis efeqturi gamoyeneba.
21. ras warmoadgens funqcionalur-logistikuri garemo:

sawarmoo

periodis

a. integrirebuli mikrologistikuri sistemebis procesebis kompozicia
Tanmxleb finansur da sainformacio nakadebTan;
b. Sigalogistikuri sistemebis kompozicia gare logistikur garemosTan;
g. gayidvis Semdgomi momsaxurebis obieqtebis kompozicia saqonelgamtar
qselebTan;
d. mezologistikuri sistemebi.

22. makrologistikur garemoSi firmebis optimizaciis kriteriumebis saxiT
gamoiyeneba:
a. SekveTebis Sesrulebis minimaluri vadebi;
b. sawarmoo ciklis minimaluri xangrZlivoba, maqsimaluri mwarmoebloba;
g. logistikuri funqciebis maqsimaluri xangrZlivoba;
d. saerTo logistikuri danaxarjebis minimumi, gayidvebis maqsimaluri
moculoba,

bazris

maqsimaluri

wilis

mopoveba,

bazarze

poziciebis

sistemis

formireba

SenarCuneba.

23.

saxelmwifo

(transnacionaluri.

logistikuri

warmoebs:
a. regionalur doneze;
b. saxelmwifo doneze;
g. globaluri kompaniebis doneze;
d. finansur-samrewvelo jgufebis doneze.
24. logistikuri menejmenti miwodebis procesSi awarmoebs:
a. saqonlis, maTi maragebis, servisisa da masTan dakavSirebuli efeqturi
da mwarmoebluri nakadebis dagegmvas, realizaciasa da kontrols;
b. saqonlis,

maTi

maragebis,

servisisa

da

nakadebis

dagagmvas

realizaciasa da kontrols;
g.

makro

da

mikrologistikuri

sistemebSi

nakadebis

dagagemvas,

koordinaciasa da integracias;
d.

logistikuri

sistemis

rgolebis

funqcionirebis

koordinaciasa

da integracias.
25. satransporto firmis sruli Rirebulebis jaWvis (piramidis. komponentebs
warmoadgenen:
a. warmoeba,

marketingi da gayidvebis servisi;

b. warmoeba, marketingi da gayidvebis organizacia;
g. mxardamWeri da sakvanZo funqciebi; gare da Sinagani logistika, mogeba;
d. Sesyidvebi, personalis marTva, investiciebi.

26. CamoTvaleT transportis ZiriTadi saxeebi:
a.

pnevmokonteineruli, kosmosuri, transkontinentaluri;

b.

sarkinigzo, sabagiro, pnevmokonteineruli, miwisqveSa;

g. saavtomobilo, kombinirebuli, pnevmaturi;
d. saavtomobilo, sarkinigzo, milsadenis, sahaero, sazRvao,

samdinaro.

27. satransporto sistema ewodeba:
a. gamgzavni

da

mimRebi

terminalis:

samimosvlo

gzebisa

da

moZravi

Semadgenlobis erTobliobas;
b. moZravi

Semadgenlobis,

mowyobilobebis,

samimosvlo

transportirebis

gzebis,

stacionaruli

teqnologiebisa

da

marTvis

logistikuri

sistemis

sistemebis erTobliobas;
g. moZravi Semadgenlobisa da marTvis sistemis erTobliobas;
d. arc erTi pasuxi ar aris swori.
28. CamoayalibeT satransporto sawarmoTa Taviseburebani:
a. satransporto

sawarmoebis

ormagi

roli

funqcionirebaSi;
b. Semaval materialur nakadebs gardaqmnis materialur momsaxurebad;
g. satransporto

produqciis

dasawyobeba

funqcionirebs

ganusazRvrelobis pirobebSi;
d. yvela pasuxi sworia.

29. CamoayalibeT saavtomobilo transportis ZiriTadi Taviseburebani:
a. ,,karidan karamde” gadazidvis SesaZlebloba; maRali mobiluroba da
siCqare;
b. tvirTebis maRali dacvis uzrunvelyofa;
g. ekonomikuroba

mcire manZilebze,

gamoyenebis SezRuduloba

manZilebze;
d. yvela pasuxi sworia.

30. CamoayalibeT sahaero transportis ZiriTadi Taviseburebani:
a. gadazidvis maRali siCqare;

mcire

b. gadazidvis manZilis Semcireba da tvirTebis maRali dacva;
g. Soreul miudgomel adgilebSi gadazidvebis SesaZlebloba;
d. yvela pasuxi sworia.

31. ra aris logistika?
a. gadazidvis xelovneba
b. materialuri nakadebis marTvis xelovneba da mecniereba
g. samewarmeo saqmianoba
d. materialuri nakadebis dagegmva da kontroli

32. romeli

funqcionaluri sferoebi Sedian logistikur struqturaSi?

a. maragebi da produqciis transportireba
b. dasawyobeba da sasawyobo gadamuSaveba
g. informacia, kadrebi, warmoebis momsaxureba
d. pasuxebi: a, b, g

33. raSi gamoixateba logistikis

ZiriTadi mizani?

a. xarjebis SemcirebaSi
b. produqciis gadazidvaSi
g. produqciis aRricxvasa da damuSavebaSi
d. produqciis mizidva ,,zustad droSi”

34. raSi gamoixateba logistikis

marTvis amocana?

a. produqciis winsvlis sferoSi amocanebisa da strategiis damuSavebis
meqanizmis uzrunvelyofaSi
b. momxmarebelTa satransporto momsaxurebis damuSavebaSi
g. SekveTis optimaluri sididis dadgenaSi
d. danaxarjebis SemcirebaSi
35. ras emsaxureba maragebi logistikur sistemaSi?
a. mimwodeblis, mwarmoeblisa da momxmarebels Soris damokidebulebaTa
SerbilebisaTvis
b. moTxovnis dasakmayofileblad
g. produqciis dasamzadeblad
d. logistikuri sistemis efeqturad muSaobisaTvis
36. ra faqtorebi axdens gavlenas logistikur sistemaze?
a. samecniero-teqnikuri progresi

b. transportis struqturis cvlileba
g. fasebi sawvavsa da masalebze logistikuri sistemis infrastruqtura
d. yvela pasuxi sworia

37. romeli maCvenebeli aris ZiriTadi logistikis sistemis analizi
a. zRvruli danaxarjebi
b. saerTo danaxarjebi
g. mudmivi danaxarjebi
d. cvalebadi danaxarjebi

38. romel qvesistemebTan urTierTqmedebs logistika?
a. marketinTan
b. warmoebasTan
g. menejmentTan da sasawyobo meurneobasTan
d. pasuxebi a, b, g
39. ra aris ganawileba?
a.

saqmianobis

saxe,

sadac

Sedis

reklama,

produqciis

realizacia,

transportireba da momxmareblisaTvis momsaxurebis gaweva
b. momsaxurebis gaweva
g. marketinguli gamokvlevebi
d. produqciis ganawileba
40. ra aris fizikuri ganawileba?
a. sxvadasxva saxis produqciis ganawileba
b. momsaxurebis gaweva momxmareblisaTvis
g. produqciis mozidva gamyidvelidan momxmareblamde
d. nedleulisa da masalebis mozidva

41. ra aris fizikuri uzrunvelyofa?
a. nedleulisa da masalebis mizidva mimwodeblidan momxmareblamde
b. produqciis mizidva momxmareblebTan
g. produqciis mizidva avtotransportiT
d. momsaxurebis gaweva momxmareblisaTvis
42.

ra

kriteriumiT

SeiZleba

Sefasdes

efeqturoba?
a. materialuri nakadis moculobiT

logistikuri

sistemis

modelis

b. satransporto saSualebis garbeniT
g. mogebiT
d. zRvruli SemosavliT

43. arsebobs Tu ara universaluri logistikuri modeli?
a. arsebobs
b. ar arsebobs
g. arsebobs xazobrivi modeli
d. arsebobs dinamikuri modeli

44. logistikis mizania:
a. SevqmnaT materialuri maragi
b. SevqmnaT sasawyobo meurneoba
g. produqcia mitanil unda iqnas mocemul droSi saWiro raodenobiT da
danaxarjebis mocemuli doniT
d. maragebis optimaluri sididis gansazRvra

45. ra nakadebi arsebobs moTxovnisa da miwodebis optimizaciis pirobebSi?
a. fizikuri da sakomunikacio
b. sainformacio, fizikuri
g. ganawilebiTi
d. momaragebis
46. rogori arsebobs momxmareblisaTvis gadatvirTvis saxeebi?
a. pirdapiri da Suamavlis meSveobiT
b. sawarmoo xazidan
g. regionaluri sawyobidan
d. yvela pasuxi sworia
47. ra ZiriTadi sazomebi aqvs materialur nakads?
a. satransporto masa
b. satransporto gza
g. satransporto dro
d. pasuxebi: a, b, g
48. rogori aris materialuri nakadebi raodenobrivi niSniT?
a. msxvili
b. wvrili

g. saSualo
d. pasuxebi: a, b, g

49.

rogori

saxisaa

materialuri

nakadebi

logistikur

sistemasTan

SedarebiT?
a. Sida da gare
b. Semavali da gamomavali
g. saerTaSoriso da saqalaqTaSoriso, Sidasaqalaqo
d. pasuxebi: a, b, g

50. ras warmoadgens transportis produqcia?
a. produqciis gadaadgileba (t.km.
b. tvirTis masa (t.
g. tvirTis moculoba m3
d. pasuxebi a, b, g
51. sad da rodis warmoiSva termini ,,logistika”
a. Zvel saerZneTSi V saukuneSi Cvens eramde
b. Zvel romSi I saukuneSi
g. Zvel egvipteSi X saukuneSi Cvens eramde
d. bizantiis imperiaSi X saukuneSi

52. ras niSnavs termini ,,logistika”
a. gamoTvlis, gansjis xelovneba
b. modelirebis xelovneba
g. sajaro momsaxurebaTa

movaleobaTa Sesruleba

d. gadasaxadebis akrefasTan dakavSirebuli saqmianoba

53. sad Caisaxa da vin iyo samxedro logistikis Teoriis fuZemdebeli?
a. amerikaSi granti
b. germaniaSi laibnici
g. safrangeTSi napoleoni
d. ruseTSi anri antuan acimini
54. ra aris samxedro logistika rogorc mecniereba?
a.

mecniereba

jarebis

gadaadgilebis,

materialur-teqnikuri

dagagmvisa da marTvis Sesaxeb
b. mecniereba sabrZolo moqmedebaTa marTvis Sesaxeb

momaragebis

g. zurgis saqmianobis uzrunvelyofis Sesaxeb
d. armiis ukandaxevis marTvis Sesaxeb

55.

drois

romel

periodSidaiwyo

samxedro

logistikis

principebma

gadmosvla samxedro sferodan sameurneo praqtikis sferoSi.
a. XX saukunis pirvel naxevarSi
b. XIX saukunis I naxevarSi
g. XX saukunis 80-ian wlebSi
d. XXI saukunis dasawyisSi

56. ramden jufad iyofa logistikaSi gadasawyveti amocanebi?
a. sam jgufad: globaluri, saerTo da kerZo
b. oTx jgufad: globaluri, Sualeduri, saerTo da kerZo
g. or jgufad: saerTaSoriso da erovnuli
d.

xuT

jgufad:

saerTaSoriso,

regionuli,

raionuli

saqalaqo

da

mikrologistikuri

57.

risi

integracia

da

koordinacia

warmoebs

logistikuri

saqmianobis

procesSi?
a. logistikuri operaciebis, procedurebisa da funqciebis
b. procedurebisa da funqciebis
g. materialuri da misi Tanmxlebi nakadebis
d. marTvis subieqtisa da obieqetebis saqmianobis
58. razea dafuZnebuli logistikuri saqmianoba:
a. logistikis 8 wesze (8R.
b. logistikis 5wesze (5 R.
g. logistikis 6 wesze (6 R.
d. logistikis 9 wesze (9R.

59. logistikuri saqmianobis mizans warmoadgens:
a. nakadebis marTvis integrirebuli sistemis Seqmna, garemo viTarebisadmi
adaptacia, konkurentunarianobis uzrunvelyofa
b. momxmarebelTa uflebebis sruli dakmayofileba
g. mogebis maqsimizacia
d. materialuri nakadebis kontroli

60.

romeli

ZiriTadi

terminebia

saWiro

logistikis

funqcionirebis

sferoebis gamosayofad
a.

logistika,

Sesyidvbis

logistika,

masalebis

menejmenti,

fizikuri

ganawileba, miwodebis jaWvebis marTva
b. logistika, dasawyobebisa da satransporto logistika
g. marketingi, menejmenti sainformacio logistika, saerTaSoriso logistika
d. yvela pasuxi sworia
61.

logistikuri

saqmianobis

romeli

saxeebi

miekuTvneba

organizaciul

marTvas?
a. momaragebis, SekveTebis warmoebis, materialuri nakadebis winsvlisa da
gasaRebis uzrunvelyofa
b. momaragebisa da fizikuri ganawilebis marTva
g. momaragebisa da saqonlis winsvlis uzrunvelyofa
d. pasuxebi: g da d
62. saqmianobis romel saxeebs aerTianebs teq
a.

gadazidvebis,

nakadebis

sasawyobo

moZraobisa

da

meurneobis,
dagegmvis,

nologiuri marTva:
sainformacio

uzrunvelyofis

danaxarjebis

optimizaciis

teqnologiebis srulyofa
b. gadazidvebis, sasawyobo meurneobisa da sainformacio teqnologiebis
srulyofa
g. menejmentisa da marketingis sferoebis srulyofa
d. materialuri nakadebis marTvis srulyofa
63. funqcionirebis romel sferoebs aerTianebs logistika?
a. Sesyidvebis, sawarmoo, materialur-teqnikuri momaragebis, marketingis,
satransporto,

maragebis,

sainformacio,

sasawyobo

da

ekonomikuri

logistika
b. momaragebis, Sesyidvebis, sawarmoo, gasaRebisa da ganawilebis
g. sawarmoo, samxedro da sainformacio logistikas
d. yvela pasuxi sworia
64. ra saxis komponentebisagan sedgeba materieluri nakadi?
a.

nedleuli,

masalebi,

naxevarfabrikatebi,

produqcia, meoradi resursebi tara da SefuTva
b. nedleuli, masalebi, mza produqcia
g. nedleuli tara da SefuTva, meoradi resursebi
d. yvela pasuxi sworia

daumTavrebeli

da

mza

65. ra niSnebiT xasiaTdeba mza produqcia?
a. sruli teqnologiuri cikli, teqnikuri kontroli, sruli kompleqtacia,
sawyobSi Senaxva, gadatvirTvisaTvis mzadyofna
b. sruli teqnologiuri cikli, bazris koniunqturasTan Sesabamisoba
g. sruli kompleqtacia, gadatvirTvisaTvis mzadyofna
d. pasuxebi b da g

66. logistikuri sistemebis rogor rgolebs icnobT?
a. warmomqmneli, gardamqmneli da STanmTqmeli
b. warmomqmneli, koncervaciis STanmTqmeli
g. marketinguli, sainformacio, sabazro
d. yvela pasuxi sworia

67. romeli maCvenebeli aris ZiriTadi logistikuri sistemis

analizisaTvis?

a. zRvruli danaxarjebi
b. saerTo danaxarjebi
g. mudmivi danaxarjebi
d. cvalebadi danaxarjebi
68. risgan Sedgeba saerTo logistikuri danaxarjebi?
a. danaxarjebi kompleqsur da damxmare logistikur funqciebze, maragebze,
zaraliT arasrulyofil menejmentze, logistikur administrirebaze
b. danaxarjebi maragebis marTvasa da transportirebaze
g. danaxarjebi sabazro operaciebze da logistikur administrirebaze
d. pasuxebi a, b, g

69. vin warmoadgens ganawilebis logistikuri arxebis monawileebs?
a.

mimwodeblebi,

gadamzidavebi,

samrewvelo

sawarmoebi

gamanawilebeli

centrebi, terminaluri kompleqsebi, Suamavlebi, momxmareblebi
b. mimwodeblebi, Suamavlebi, momxmareblebi
g. marketinguli da saSuamavlo firmebi, satransporto firmebi
d. yvela pasuxi sworia

70. CamoTvaleT logistikuri sistemis ZiriTadi struqturuli elementebi

a. logistikuri sistema, ls rgolebi, logistikuri jaWvebi, logistikuri
qseli, logistikuri ganawilebis arxebi, umaRlesi logistikuri menejmenti,
logistikuri infrastruqtura
b.

operaciebi

da

funqciebi,

ls

rgolebi,

logistikuri

jaWvebi,

ganawilebis arxebi
g. marketinguli struqturebi, ls rgolebi, logistikuri infrastruqtura,
umaRlesi logistikuri menejmenti
d. pasuxebi b da g
71. investicia aris:
a. fulis dabandeba;
b. fulis fantva;
g. fulis moWra;
d. fulis cveTa.
72. fasi aris:
a. saqonlis WeSmariti Rirebuleba;
b. sacvleli Rirebuleba;
g. sadesanto Rirebuleba;
d. saamqveyno Rirebuleba.

73. satransporto sawarmos wliuri balansi moicavs or nawils:
a. zeda da qveda;
b. aqtivi da pasivi;
g. dadebiTi da uaryofiTi;
d. mTeli da nawili.
74. satransporto firmis sawarmoo daniSnulebis Senoba-nagebobebi
miekuTvneba: satransporto sawarmos
a. gasarTob saSualebebs;
b. gasalanZR saSualebebs;
g. gasaber saSualebebs;
d. materialur saSualebebs.

75. satransporto saSualebebi miekuTvneba:
a. materialur saSualebebs;

b. masmediis saSualebebs;
g. sabrunav saSualebebs;
d. nedleulis saSualebebs.
76. satransporto sawarmos saaqcio sazogadoebis direqtori iniSneba:
a. piradi gancxadebiT;
b. masmediis wardgeniT;
g. sameTvalyureo sabWos mier;
d. municipalitetis mier.
77. saqonlis da momsaxurebis damzadeba aris:
a. TamaSi;
b. warmoeba;
g. swavla;
d. muSaoba.
78.

marTvis struqtura SeiZleba iyos:
a. sinusoida;
b. xazobrivi;
g. mrudi;
d. parabola.

79. marTvis struqtura SeiZleba iyos:
a. funqcionaluri;
b. uwesrigo;
g. mowesrigebuli;
d. kacuri.
80. marTvis meTodi SeiZleba iyos:
a. ekonomikuri;
b. samoswavlo;
g. studenturi;
d. samomxmareblo.
81. marTvis meTodi SeiZleba iyos:
a. pirdapiri;
b. iribi;
g. administraciuli;
d. Wreli.

82. sawarmoo cikli aris drois xangrZlivoba:
a. muSakis sawarmoSi yofnis;

b. nedleulis CaSvebidan mza produqciamde;
g. mza produqciis transportirebis;
d. mza produqciis gayidvis.
83. satransporto firmaSi

damatebiTi Rirebulebis gadasaxadis ganakveTi

Seadgens:
a.. 10%-i;
b.. 12%-i;
g.. 18%-i;
d.. 20%-i.
84. satransporto firmis mogebis gadasaxadis ganakveTi Seadgens:
a. 10%-i;
b. 15%-i;
g. 20%-i;
d. 25%-i.
85. satransporto firmis saSemosavlo gadasaxadis ganakveTi Seadgens:
a. 10%-i;
b. 20%-i;
g. 25%-i;
d. 30%-i.
86. satransporto firmis qonebis gadasaxadis ganakveTi aris:
a.1%-mde;
b. 2%-mde;
g. 3%-mde;
d. 10%-mde.
87. garantia unda gaformdes aucileblad:
a. zepiri formiT;
b. werilobiTi formiT;
g. nabeWdi formiT;
d. natvifri formiT.
88. satransporto saqmianobaSi dazRveva SeiZleba iyos:
a. adgilobrivi;
b. diskretuli;
g. globaluri;
d. savaldebulo.

89. satransporto firmebs Soris sameurneo davebi SeiZleba ganxiluli
iqnas:
a. zemdgom organoSi;
b. samoqalaqo sasamarTloebSi;
g. teritoriul marTvis organoebSi;
d. dargobriv saministroSi.
90. sakuTreba SeiZleba iyos:
a. saTemo;
b. sasoflo;
g. sajaro;
d. samoxeleo.
91. sakuTreba SeiZleba iyos:
a. sauniversiteto;
b. koleqtiuri;
g. kerZo;
d. saamxanago.
92. satransporto firmebis uZravi qoneba eqvemdebareba aucilebel
registracias:
a. logistikur centrSi;
b. sasamarTloSi;
g. qalaqis meriaSi;
d. sajaro reestrSi.
93. satransporto saSualebebis lizingi aris:
a. grZelvadiani ijara;
b. momentaluri ijara;
g. koleqtiuri ijara;
d. individualuri ijara.

94. kerZo saarbitraJo sasamarTloebSi satransporto saqmis ganxilva
SeiZleba moxdes:
a. erTi mxaris surviliT;
b. saqmis mniSvnelobidan gamomdinare;
g. mxareTa SeTanxmebiT;
d. sasamarTlo gadawyvetilebiT.

95. saxelmwifo biujetis Semosavlebi SeiZleba iyos:

a. diskretuli;
b. diferencirebuli;
g. sagadasaxado;
d. maStaburi.
96. damatebiTi Rirebulebis gadasaxadi miekuTvneba biujetis:
a. arasagadasaxado Semosavlebs;
b. sagadasaxado Semosavlebs;
g. albaTur Semosavlebs;
d. garantirebul Semosavlebs.
97. aqcizis gadasaxadi miekuTvneba saxelmwifo biujetis:
a. sagadasaxado Semosavlebs;
b. arasagadasaxado Semosavlebs;
g. arasrul Semosavlebs;
d. wilobriv Semosavlebs.
98. sxva saxelmwifoebidan miRebuli grantebi miekuTvneba saxelmwifo
biujetis:
a. xarjebs;
b. gasavlebs;
g. Semosavlebs;
d. arcerTi ar aris swori.
99. saxelmwifo baJi aris biujetis:
a. sagadasaxado Semosavlebi;
b. arasagadasaxado Semosavlebi;
g. iribi Semosavlebi;
d. pirdapiri Semosavlebi.
100. eqsport-importis saldo miuTiTebs:
a. importis metobas eqsportze;
b. eqsport-importis sxvaobas;
g. eqsportis metobas importze;
d. importis moculobas.
101. romeli funqciebis Sesruleba evaleba teqnikur ganyofilebas?
a. satvirTo sabuTebis gaformeba gadasazid tvirTze;
b. samatareblo sabuTebis damuSaveba;
g. satvirTo raionis muSaobaze kontroli;
d. samanevro operaciebis warmoebaze kontroli.

102. romeli funqciebis Sesruleba evaleba sasaqonlo ganyofilebas?
a. sadguris morigis informaciiT uzrunvelyofa;
b. samatareblo sabuTebis damuSaveba;
g. sakonteinero moednis muSaobaze kontroli;
d. satvirTo sabuTebis gaformeba gadasazid tvirTebze.
103. rkinigzis xazis gamtarobis unars gansazRvravs:
a. dReRamis ganmavlobaSi gatarebuli tvirTebis raodenoba;
b. wlis ganmavlobaSi gatarebuli tvirTebis raodenoba;
g. dReRamis ganmavlobaSi gatarebuli matareblebis raodenoba;
d. Tvis ganmavlobaSi gatarebuli matareblebis raodenoba.

104. satransporto pocesis dros romel satvirTo sabuTze awers xels
tvirTmimRebi tvirTis miRebis Semdeg?
a. zednadebze;
b. sagzao uwyisze;
g. oriveze erTad;
d. savagono furcelze.
105. samgzavro gadazidvebis dros matarebliT mimosvlisas, romels

ewodeba

adgilobrivi?
a. romlis moZraobis siSorec Seadgens 150 km-s;
b. romlis moZraobis siSorec meryeobs 150-700 km-s farglebSi;
g. romlis moZraobis siSorec Seadgens 1700km-ze mets;
d. arcerTi pasuxi ar aris swori.
106. რა იგულისხმება სატრანსპორტო ნაკადის შედგენილობის ქვეშ?
ა. სატრანსპორტო ნაკადში შემავალი მსუბუქი ავტომობილების თანაფარდობა;
ბ. სატრანსპორტო ნაკადში შემავალი სატვირთო ავტომობილების თანაფარდობა;
გ. სატრანსპორტო ნაკადში შემავალი სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებების
თანაფარდობა;
დ. სატრანსპორტო ნაკადში შემავალი სატვირთო ავტომობილების და ავტობუსების
თანაფარდობა;

107. როგორ წარმოებს საავტომობილო ტრანსპორტით გადასაზიდი ტვირთების
კლასიფიკაცია მოცულობითი წონის მიხედვით?
ა. I კლ. 1,0
I I კლ. 0,81-1,0 საშ.0,9
ბ. I კლ. 1,0

I I I კლ. 0,61-0,8 საშ.0,7
I V კლ. 0,45-0,6 საშ.0,5
I I I კლ. 0,51-0,7 საშ.0,6

I I კლ. 0,71-1,0 საშ.0,8

I V კლ. 0,41-0,5 საშ.0,5

გ. I კლ. 1,0 -0,81 საშ.0,9

I I I კლ. 0,6-0,51 საშ.0,5

I I კლ. 8,0-0,61 საშ.0,7

I V კლ. 0,41-0,5 საშ.0,5

დ. I კლ. 1,0
I I კლ. 0,8-1,0 საშ.0,9

I I I კლ. 0,61-0,8 საშ.0,7
I V კლ. 0,51-0,6 საშ.0,5

108. კონტეინერის მინიმალური ტევადობა ტოლია:
ა. 0,5მ3;
ბ. 1,0მ3;
გ. 1,5მ3;
დ. 2,0მ3
109 რა არის ტვირთზიდვა?
ა. სატრანსპორტო პროცესის სრული ციკლი, რომელიც შედგება მოძრავი
შემადგენლობის დატვირთვისაგან, ტვირთის გადაზიდვისაგან, განტვირთვისაგან და
მოძრავი შემადგენლობის მიწოდებისაგან დასატვირთად;
ბ. დროის გარკვეულ პერიოდში ერთი მიმართულებით გადაზიდული ან გადასაზიდი
ტვირთის რაოდენობა;
გ. დროის გარკვეულ პერიოდში გადაზიდული ან გადასაზიდი ტვირთის რაოდენობა;
დ. დროის გარკვეულ პერიოდშიშესრულებული ან შესასრულებელი სატრანსპორტო
მუშაობა.
110. რა არის ტვირთბრუნვა?
ა. დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ერთი მიმართულებით გადაზიდული
ტვირთის რაოდენობა;
ბ. დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ტვირთის გადაზიდვის შედეგად
შესრულებული ან შესასრულებელი სატრანსპორტო მუშაობა;
გ. დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გადაზიდული ან გადასაზიდი
ტვირთის რაოდენობა;

დ. საავტომობილო ტრანსპორტით ტვირთის გადაზიდვის შედეგად შესრულებული ან
შესასრულებელი სატრანსპორტო მუშაობა.

111. რა არის ტვირთნაკადი?
ა. დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ტვირთის გადაზიდვის შედეგად
შესრულებული ან შესასრულებელი სატრანსპორტო მუშაობა;
ბ. დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გადაზიდული ან გადასაზიდი
ტვირთის რაოდენიბა;
გ. დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ცალმხრივ (ერთი მიმართულებით.
გადაზიდული ან გადასაზიდი ტვირთის რაოდენიბა;
დ. საავტომობილო ტრანსპორტით ცალმხრივ (ერთი მიმართულებით. ტვირთის
გადაზიდვის შედეგად შესრულებული ან შესასრულებეი სატრანსპორტო მუშაობა).

112. სატვირთო გადაზიდვების როგორ ორგანიზაციას ეწოდება უნიმოდალური?
ა. როდესაც გადაზიდვები ხორციელდება ტრანსპორტის რამდენიმე სახეობის
გამოყენებით;
ბ. როდესაც გადაზიდვები კარიდან–კარამდე ხორციელდება მხოლოდ საავტომობილო
ტრანსპორტით;
გ. როდესაც გადაზიდვების განხორციელდების დროს გადაიკვეთება სახელმწიფო
საზღვარი;
დ. როდესაც გადაზიდვები ხორციელდება ტრანსპორტის რამოდენიმე სახის
გამოყენებით, ტრანსპორტის ერთი სახიდან მეორეზე გადატვირთვის გარეშე.
113. სატვირთო გადაზიდვების როგორ ორგანიზაციას ეწოდება შერეული
(მულტიმოდალური. გადაზიდვები?
ა. გადაზიდვები, რომელიც ხორციელდება ტრანსპორტის რამოდენიმე სახეობის
გამოყენებით;
ბ. გადაზიდვები, რომელიც ხორციელდება ტრანსპორტის მხოლოდ ერთი სახის
(საავტომობილო. გამოყენებით);
გ. გადაზიდვები, რომელიც ხორციელდება სარკინიგზო ტრანსპორტით;
დ. კომბინირებული გადაზიდვები, როდესაც გადაზიდვები ხორციელდება
რამოდენიმე ტრანსპორტის სახეობის გამოყენებით გადატვირთვების გარეშე (წყლის

წინააღმდეგობების დაძლევა ბორნების გამოყენებით და რკინიგზის პლატფორმებზე
მოძრავი შემადგენლობის კონტრეილერული გადაზიდვებით).
114. სატვირთო გადაზიდვების როგორ ორგანიზაციას ეწოდება ინტერმოდალური?
ა. საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვები ტვირთის კარიდან–კარამდე
გადაზიდვით;
ბ. პირდაპირ გადაზიდვებს დანიშნულების პუნქტიდან მომხმარებელ პუნქტამდე;
გ. შერეულ გადაზიდვებს, რომელიც ხორციელდება ტრანსპორტის რამოდენიმე სახის
გამოყენებით;
დ. კომბინირებული გადაზიდვები, როდესაც გადაზიდვები ხორციელდება ტრანსპორტის
რამოდენიმე სახეობის გამოყენებით გადატვირთვების გარეშე (წყლის
წინააღმდეგობების დაძლევა ბორნების გამოყენებით და რკინიგზის პლატფორმებზე
მოძრავი შემადგენლობის კონტრეილერული გადაზიდვებით).
115. ras gulisxmobs jaWvis ,,momarageba-warmoeba-gasaRebis” ageba marketingis
Tamamedrove koncefciis safuZvelze:
a. dasawyisSi gasaRebis strategiis, Semdeg mSeneblobis ganviTarebisa da
warmoebis momaragebis strategiis damuSavebas
b. dasawyisSi warmoebis, xolo Semdeg gasaRebisa da marketingis
strategiis damuSavebas
g. jer globalur bazrebze gasvlisa, xolo Semdeg warmoebis strategiis
damuSavebas
d. yvela pasuxi sworia

116. ra rols asrulebs logistika marketinguli koncefciis realizebaSi
a. warmoadgens marketinguli koncefciisa da misi realizaciis safuZvels
b. logistika aviTreba samewarmeo

saqmianobisadmi logistikur midgomas,

imuSavebs marketinguli koncefciis realizaciis meTodebsa da afarToebs
da amatebs TviT koncefcias
g. akavSirebs erTmaneTTan sawarmoebs, marketingul midgomebsa da
realizacias ukeTebs bazarze gasvlis strategiebs
d. gegmavs materialuri nakadebis moZraobis strategiebs

117. rogor ganixileba ganawilebis sazRvrebi logistikaSi?
a. produqciis dasawyobeba, transportireba, Senaxva da realizacia

b. produqciis dafasoeba, SefuTva, transportireba da dasawyobeba
g. produqciis SefuTva, eqspedireba, gasaRebisa da transportirebis marTva
d. produqciis warmoeba, ransportireba da Senaxva
118. CamoTvaleT ganawilebis funqciebi logistikaSi:
a. maragebis formireba da ganTavseba; sameurneo kavSirebis damyareba,
momsaxurebis gaweva sasaqonlo moZraobis racionaluri formebis SerCeva
b. maragebios marTva, sameurneo kavSirebis optimizacia, racionaluri
marSrutebis dagegmva da optimizacia
g. maragebis marTva, SefuTvebi, dasawyobeba, faswarmoqmna
d. yvela pasuxi sworia
119. CamoTvaleT ganawilebis logistikis Taviseburebani tradiciuli
gasaRebisa da gayidvisgan:
a. yvela funqciis daqvemdebareba ganawilebis logistikis miznebsa da
amocanebze
b. nakadebis marTvis procesis daqvemdebareba marketingisa da warmoebis
strategiebze
g. nakadebis marTvis procesis daqvemdebareba marketingis miznebsa da
mocanebze, ganawilebis procesis sistemuri urTierTkavSiri warmoebisa da
Sesyidvis procesTan, ganawilebis SigniT yvela funqciis sistemuri
urTierTkavSiri
d. yvela pasuxi sworia
120. ra warmoadgens Seswavlis obieqtsa da sagans ganawilebis logistikaSi:
a. Seswavlis obieqts warmoadgens materialuri nakadi momwodeblidan
momxmareblamde, xolo sagans – produqciis fizikuri winsvlis procesis
racionalizacia
b. obieqts warmoadgens sainformacio nakadi mimwodeblidan
momxmareblamde, xolo sagans- transportirebis optimizacia
g. obieqts warmoadgens finansuri da energetikuli nakadebi, xolo sagans
–transportirebis optimizacia
d. nakadebisa da procesebis urTierTkavSiri da yvela procesis sistemuri
optmizacia
121. ra TvisebebiT xasiaTdeba organizaciuli ganawilebis logistika?
a. dekompoziciiT, struqturozatulobiT, sinergizmiT
b. sirTuliT, sinergizmiTa da konkretulobiT
g. emerjentulobiT, sinergizmiTa da konkurentulobiT
d. arc erTi pasuxi ar aris swori

122. CamoTvaleT materialuri nakadis wyaroebi:
a. sabiTumo fasebi, terminalebi, gasaRebis bazrebi
b. nedleulis bazari, logistikuri kompania, sadistribucio centri
g. brokeruli sawarmo, savaWro Suamavali, gamanawilebeli centri
d. Saxta, karieri, qarxana, gamanawilebeli centri
123. CamoTvaleT pirveladi logistikuri arxis monawileni:
a. biTumad da naxevrad biTumad movaWreebi, mwarmoeblebi, momxmareblebi
b. gadamzidavebi, eqspeditorebi, agentebi
g. mwarmoeblebi,distributorebi, gadamzidavebi
d. yvela pasuxi sworia
124. CamoTvaleT ganawilebis horizontaluri arxis ganmasxvavebeli niSnebi:
a. erTmaneTisagan damoukidebeli mwarmoeblebi da Suamavlebi, TiToeuli
rgoli warmoadgens damoukidebel pirs, muSaoben TavianTi SiSiTa da
riskiT
b. ganawilebis arxis erT-erTi monawile warmoeadgens danarCenis
mesakuTres
g. arxis yvela monawile warmoadgens damoukidebel iuridiul pirs
mogebis individualuri ganawilebiT
d. arc erTi pasuxi ar aris swori
125. romeli ZiriTadi ori mimarTuleba warmoadgens yvelaze mniSvnelovans
Tanamedroeve msoflioSi
a. dargebis struqturizacia da transportis deregulireba
b. biznesis globalizacia da ekonomikaSi momsaxurebis seqtoris gadideba
g. barierebis moxsna da regionnalizacia
d. specializacia da Sromis saerTaSoriso danawileba

126. ra operaciebs axorcieleben savaWro kompaniebi:
a. saqonlis SeZenas ucxoeTSi da mis realizacias qveynis Sida bazarze
b. warmoebisa da sacalo vaWrobis organizacias
g. gadazidvebis organizaciasa angariSsworebis kontragentebTan
d. saqonlis SeZenasa da realizacias, sTavazoben menejments-konsaltings
afinanseben da amcireben risks, mza markirebasa da gadazidvas ucxoeTis
bazrebze.

127. ra upiratesobiT xasiaTdeba iribi eqsporti:
a. moiTxovs Zalisxmebis minimums, bazrebis aTviseba rig siZneleTa gverdis
avliT; umniSvnelo investiciebi eqsportioris mxridan
b. firma akontrolebs saqonlis winsvlasa da fass
g. Zalisxmevis minimumi qveynis Sida ganawilebis arxebis organizaciaze
d. mcirdeba dokumentebis ricxvi saerqsporto saqonelze

128. CamoTvaleT saeqsporto operaciebTqn dakavSirebuli saeqsporto
dokumentacia:
a. angariS-faqtura, saeqsporto deklaracia, licenziebi
b. sakonsulo angariSi, warmoSobis sertifikati, konosamenti
g. komerciuli angariSi, sakonsulo angariSi, warmoSobis sertifikati,
Sesabamisobis sertifikati, saeqsporto deklaracia, kompleqtis
sia,konosamentebi, licenziebi
d. sagzao furceli, saerTaSoriso nimuSis marTvis mowmoba, konosamenti,
warmoSobis sertifikati
129. ra mdgenelebisa da elementebisagan Sedgeba logistikuri xarjebi?
a. xarjebi logistikuri operaciebis marTvaze, mowyobilobaze, saTavsoze,
sasawyobo maragebze, monacemebis gadacemaze
b. xarjebi SekveTebis marTvaze Sualedur transportirebaze, informaciis
gadacemaze
g. danaxarjebi momaragebaze, Sidasaqarxno transportirebaze, monacemebis
gadacemaze
d. danaxarjebi transportirebaze, dasawyobebaze, sainformacio
uzrunvelyofaze

130. ra niSniT gamoiyofa cvalebadi danaxarjebi saerTodan?
a. esaa xarjebi, romlebic damokidebulia warmoebuli produqciis
moculobaze, SekveTebis gadawyobaze, maT ganviTrebaze, dasawyobebaze,
transportirebaze
b. danaxarjebi personalze, sawyobebze, amortizaciaze
g. danaxarjebi sabanko, sainformacio momsaxurebaze, dazRvevaze,
satransporto momsaxurebaze
d. yvela pasuxi sworia

131. CamoTvaleT logistikuri xarjebis analizis meTodebi:

a. strategiuli analizi, RirebulebiTi analizi, funqcionalurRirebulebiTi analizi
b. logistikuri da satransporto analizi, auditi, fasebis analizi
g. strategiuli da RirebulebiTi analizi
d. strategiuli gegmis RirebulebiTi analizi, logistikuri auditi
132. CamoTvaleT produqciis maragebis Senaxvis xarjebis elementebi:
a. xarjebi transportirebaze, SekveTis Sesrulebaze da miReba-gacemaze
b. xarjebi maragebis investiciaSi, dazRvevaze, sasawyobo Senaxvaze,
produqciis gadamuSavebaze, maragebis moralur cveTaze
g. xarjebi dasawyobebaze da teqnologiur mowyobilobebze
d. xarjebi produqciis Senaxvaze da gadamuSavebaze
133. danaxarjebis ra muxlebisgan Sedgeba 1t tvirTis gadazidvis
TviTRirebuleba?
a. datvirTvaze, gantvirTvaze, gadazidvaze, Senaxvaze
b. tvirTis momzadebaze,taraze, paketirebaze, gadazidvaze, dasawyobebaze
g. danaxarjebi datvirTva-gantvirTvaze, transportirebaze, gzebis remontze
da Senaxvaze, moZraobis organizaciaze da usafrTxoebaze, sasawyobo
Senaxvaze, tvirTebis momzadebaze da dasawyobebaze
d. Sesyidvebze, datvirTvaze sakuTriv gadazidvaze, gadmotvirTvaze,
sainformacio uzrunvelyofaze

134. ra SemTxvevaSi

miekuTvneba sasawyobo xarjebi sawarmoo xarjebs?

a. rodesac warmoebis procesi grZeldeba mimoqcevis sferoSi
b. rodesac sawyobSi inaxeba produqciis mimdinare da sadazRvevo maragi
g. rodesac sawyobi da saaqqroebi moTavsebulia erT korpusSi
d. rodesac sawyobSi inaxeba logistikuri procesis uwyvetobis
uzrunvelyofisaTvis aucilebeli maragebis normatiuli moculobebi
135. ra funqciebs asrulebs momaragebis samsaxuri materialuri nakadebis
marTvaSi?
a. materialuri resursebis Sesyidva, mizidva da droebiTi Senaxva
b. produqciis Sesyidva, transportireba da gadamuSaveba
g. produqciis Sesyidva, daxarisxeba da Senaxva
d. Sesyidva, Senaxva da gadamuSaveba

136. ra samuSao sruldeba momaragebis samsaxuris farglebSi Sromis sagnebiT
uzrunvelyofisas
a. Sesyidvebis organizacia, transportireba da Senaxva
b. xelSekrulebis dadeba, misi Sesrulebis kontroli, mizidvisa da
dasawyobebis organizacia
g. SekveTebis Sesruleba, misi kontroli da Senaxva
d. Sesyidvebis bazris gansazRvra, xelSekrulebis dadeba da kontroli
137. ra meTodebi gamoiyeneba potenciuri momwodeblebis Ziebis dros?
a. anketireba da marketinguli gamokvlevebis Catareba
b. konkursebis, gamokiTxvebisa da marketinguli gamokvlevebis Catareba,
kontaqtebis Camoyalibeba
g. konkursis gamocxadeba, sareklamo muSaoba, gamofenisa da bazrobebis
daTvaliereba, werilobiTi da piradi kontaqtebi
d. momwodeblebis siis formireba kompleqsuri gamokvlevebiT
138. ra etapebisagan Sedgeba mimwodebelTa SesarCevi amocana?
a. momwodeblebis kompleqsuri Seswavla da Sefaseba, logistikuri
sistemis Sefaseba da kontroli maT saqmianobaze
b. momwodeblebis adgilmdebareobis SerCeva, maTi miwodebis xarisxis
Sefaseba da grZelvadiani kontraqtebis formireba
g. marketinguli gamokvlevebi, maTi dagegmva da amocanebis realizacia
d. potenciuri momwodeblebis potenciuri siis Sedgena, maTi analizi da
maTi muSaobis Sefaseba
139. ra funqciebs aerTianebs komerciuli ganawileba?
a. dagegmvis, analizis, kontrolirebis da regulirebis funqciebs
b. warmoebisa da ganawilebis dagegmvis funqciebs
g. gasaRebis, dagegmvis, kontrolisa da regulirebis funqciebs
d. produqciis warmoebisa da ganawilebis amocanebis realizacia
140. ra funqciebisagan Sedgeba produqciis fizikuri ganawileba?
a. Senaxvis, SekveTebis damuSavebis, maragebis marTvisa da transportirebis
funqciebs
b. Senaxvis, transportirebis, dasawyobebisa da gadamuSavebis funqciebis
dagegmvasa da kontrols
g. momaragebis, Senaxvis transportirebisa da Senaxvis funqciebs
d. SefuTvis, transportirebisa da gayidvis funqciebisagan
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xasiaTisa da masze moTxovnis cvalebadobis xarisxis mixedviT?
a. eqskluziuri da iSviaTi moTxovnis saqoneli
b. masiuri, saSualo da specialuri moTxovnis saqoneli
g. saSualo moTxovnis, moTxovnis donis cvlilebebiT, masiuri saqoneli
stabiluri moTxovniT,specialuri saqoneli erTjeradi moTxovniT
d. Sida da gare moTxovnis saqoneli
142. riT gansxvavdebian erTmaneTisgan pirdapiri kavSirebis logistikuri
sistemebi moqnili da eSenolirebulisagan?
a. pirveli da meore sistemebisaTvis damaxasiaTebelia erTnairi
organizaciuli struqtura
b. pirveli Seicavs logistikur Suamavlebs, meore ki –ara
g. pirvelSi erT-erTi rgoli warmoadgens sxvebis mesakuTres, meoreSi ki
ara
d. pirveli ar seicavs sabiTumo-saSuamavlo firmebs, meore ki Seicavs
143. CamoTvaleT Suamavlebis tipebi ganawilebis arxSi maTi finasnsuri
saSualebebis wyaroebisa da ganxorcielebuli mwarmoeblebisagan
damokidebulebiT:
a. dilerebi, distributorebi, komisionerebi, agentebi da brokerebi
b. mwarmoeblebi, distributorebi, momxmareblebi
g. mimwodeblebi, distributorebi, momxmarebelbi
d. yvela pasuxi sworia
144. riT gansxvavdebian erTmaneTisagan sabiTumo Suamavlebis organizacia
kontraqtul da korporatiul safuZvelze?
a. pirvelisaTvis damaxasiaTebelia ganawilebis horzontaluri,
meorisaTvis ki vertikaluri Tvisebebi
b. pirvelisaTvis damaxasiaTebelia monawileTa gaerTianeba Tavisufal
specializirebul asociaciaSi, meorisTvis ki

saqonlis saxis anda

jgufis gasaRebis sakiTxebi Setanili kapitalis sisdidis proporciulad
d. arc erTi pasuxi ar aris swori

145. ratom aqvT ganviTrebul qveynebs uaryofiTi saldo sagareo vaWrobis
balansSi:

a. eqsportisa da importis amsaxveli cifrebi ar iTvaliswineben
kompaniebis farTo transkontinentalur operaciebs mogebis yvelaze
maRali procentiT
b. ar iTvaliswineben ucxour investiciebs
g. ar iTvaliswineben Sromis saerTaSoriso danawilebas
d. ar iTvaliswineben regionuli bazrebis Taviseburebebs
146. saerTaSoriso bazrebze SeRwevis cnobil meTodebs (variantebs)
miekuTvneba:
a. importi, globalizacia, erToblivi sawarmoebi
b. eqsporti, licenzireba, erToblivi sawarmoebi da pirdapiri ucxouri
investiciebi
g. ekonomikuri eqspansia, biznesis internacionalizacia
d. tarifebisa da organizaciul-samarTlebrivi reJimebis unifikacia
147. ra upiratesoba aqvs pirdapir eqsports?
a. dabandebuli kapitalis swrafi ukugegma da maRali momgebianoba
b. mcire danaxarjebi ganawilebis sistemis Seqsmnaze
g. firma pirdapir ukavSirdeba sazRvargareT myof myidvels, sruli
kontroli saqonlis bedze, maRali momgebianoba amaRlebuli kontrolis
gamo
d. izrdeba ganawilebis arxebis monawileTa pasuxismgebloba motivaciaze
da kontrolze

148. CamoTvaleT iribi eqsportis dros sazRvargareTis bazrebis dauflebis
mTavari arxebi
a. saerTaSoriso savaWro kompaniebi myidveli rezidentebi, eqsporttuli
movaWre
b. sazRvargareTis savaWro agentebi, savaWro dargebi, pirdapiri gayidvebi
saboloo momxmareblebTan
g. myidveli rezidentebi, saeqsporto mmarTveli kompania
d. erToblivi, savaWro kompaniebi, sazRvargareTis savaWro ganyofileba,
saeqsporto saxli
149 romeli danaxarjebi miekuTvnaba logistikuri

operaciebis marTvas?

a. danaxarjebi damatebiTi Rirebulebis Seqmnaze, biznesis mxardaWeraze
b. danaxarjebi personalze, mowyobilobebze, sasawyobo gadamuSavebaze da
transportirebaze

g. danaxarjebi SekveTebis ganviTrebaze, produqciis miwodebaze, Sesyidvaze
dasawyobebaze, Sualedur transportirebaze, mza produqciis Senaxvaze,
gadatvirTvaze, gare transportirebaze
d. danaxarjebi sawarmoo opreaciebsa da gasaRebaze
150. ra elementebisagan Sedgeba danaxarjebi logistikuri biznesis
mxardaWeraze?
a. danaxarjebi SekveTebis warmoebis ganawilebis marTvaze
b. danaxarjebis transportirebaze, dasawyobebaze, xelSekrulebebis
gaformebaze
g. danaxarjebi logistikur administrirebaze, sainformacio da finansur
uzrunvelyofaze
d. danaxarjebi transportirebaze, SekveTebis gaformebaze, personalis
muSaobis Semowmebaze, produqciis aRricxvaze, informaciis gadacemaze
151. ra elementebisagan Sedgeba xarjebi produqciis partiis miwodebaze?
a. xelSekrulebis gaformebaze, SekveTis gantavsebaze, gaformebaze,
mivlinebaze, produqciis miRebaze
b. xarjebi SekveTis ganTavsebaze, xelSekrulebis dadebaze, gaformebaze,
mivlinebaze, satransporto xarjebi, sammarTvelo, produqtis miRebasa da
dasawyobebaze
g. xarjebi SekveTebis ganTavsebaze, transportirebaze, dasawyobebaze
d. xarjebi SekveTebis damuSavebaze, dokumentaciis gaformebaze,
transportirebaze, gaformebaze
152. CamoTvaleT momaragebis xarjebis ZiriTadi elementebi:
a. xarjebi Sesyidvebze, Seferxebebi (danakargebi deficitisagan),
meTvalyureobaze, gadatvirTvebze, dakarguli klientebi, jarimebi,
personalis mocdena, zeganakveTuri saaTebis anazRaureba, danakargebi
b. xarjebi Sesyidvebze, danakargebis deficiti, personalisa da
transportis mocdena
g. danakargebi deficitisagan, xarjebi maragebis Sevsebaze,
transportirebis xarjebi
d. xarjebi miwodebebis marTvaze, transportirebaze, maragebis marTvaze
153. CamoTvaleT satransporto xarjebis ZiriTadi mdgenelebi:
a. xarjebisawyis, saboloo da transportirebis operaciebze

b. xarjebi produqciis momzadebaze, datvirTvaze, transportirebaze,
gadmotvirTvaze
g. satransporto xarjebi – satransporto tarifebi da mosakreblebi,
transportis Senaxvis xarjebi, datvirTva-gantvirTvis Rirebuleba,
tvirTebis eqspedirebis xarjebi
d. xarjebi Sida da gare transportirebaze

154. ra ZiriTadi elementebisagan Sedgeba produqciis gagzavnis xarjebi?
a. xarjebi datvirTva gantvirTvaze, gadatvirTvaze da momsazurebaze
b. xarjebi satransporto saSualebebze, tvirTebis gadamisamarTebaze,
mosakreblebi; gare organizaciis xarjebi, datvirTva-gantvirTvis
samuSaoebsa da momsaxurebaTa xarjebi
g. danaxarjebis jami tvirTgamgzavnebTan
d. datvirTvis, transportirebisa da gantvirTvis xarjebi
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