
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 ნომინალურიდანგადახრა;   ბ) სატრანსპორტო 

პროცესების შეწყვეტა;  გ) უწესივრობისერთ–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) არცერთი 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) არცერთი 

პასუხი არ არის სწორი. 

 

14. რას ნიშნავს ტერმინი “გზის სავალი ნაწილი”? 

ა) ტერმინი“გზის სავალი ნაწილი” ნიშნავს გზის ნაწილს, რომელიც გამოიყენება 

სატრანსპორტო საშუალებების დაქვეითად მოსიარულე თამოძრაობისათვის; 

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) არცერთი პასუხი არ არის სწორი. 
 

15. თეორიულად 1 მეტრი სიგანის ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელისათვის 

გამტარუნარიანობა შეადგენს:  

ა) 1600 კაც/სთ;ბ) 2000 კაც/სთ; გ) 2400 კაც/სთ; დ) 1800  კაც/სთ; 

 

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 პუნქტი და ნავთოპარკამდე;  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-

კონუსურიგადამცემებისათვის;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 ძალ აუცვლელი 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;   გ)რელსი გატეხილია;   

დ)წვიმაა. 

 

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 მმგ) 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 ნახევარ რეისი? 

ა) სამანევრო შემადგენლობის გადაადგილებას მიმართულების შეცვლით; 

ბ) სამანევრო შემადგენლობის გადაადგილებას მიმართულების შეუცვლელად; 

გ) სამანევრო შემადგენლობის გადაყენებას ერთილიანდაგიდან 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) 5კმ/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. შეჭიდებისკოეფიციენტიმატარებლისსიჩქარისზრდასთანერთად: 

ა) იზრდება;    ბ) მცირდება;   გ) უცვლელირჩება; დ) ნულისტოლია. 

 

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) ერთსადენიანის ქემა. 

 

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 შიგაწახნაგებს შორის ვაგონებისათვის, 

რომლებიც მოძრაობენ მატარებლებში არაუმეტეს 120 კმ/სთ სიჩქარით?  

ა) 31443 ± მმ;   ბ) 31440 ± მმ; გ) 31437 ± მმ;   დ) 3

1
1440

+

−
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 (სვლისდროების) 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 გადასწრებისპუნქტები. 

 

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 ნორმალურრეჟიმში ? 

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. romeli ZiriTadi faqtorebi gansazRvravs Sesyidvebis procesebis efeqturobas: 

ა. მატერიალური რესურსების ხარისხი და რაოდენობა; 

ბ. მატერიალური რესურსები ხარისხი, დროის ფაქტორი და მიმწოდებელთა 

განლაგება; 

გ. დროის ფაქტორები და კლიენტთა რაოდენობა; 

დ. გადაზიდვის თვითღირებულება. 

2. tvirTebis sabaJo gaformeba rogori saxis logistikur moqmedebebs miekuTvneba: 

a.sabaziso logistikur funqciebs; 

b. sakvanZo logistikur funqciebs; 

g. mxardamWer logistikur funqciebs; 

d. logistikur operaciebs. 

3. 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. 

4. რომელი არ არის ლოგისტიკის პროცესი ჩამოთვლილი პროცესებიდან? 



ა. ტრანსპორტირება; 

ბ. მარაგების მართვა; 

გ. მარკეტინგი; 

დ. დისტრიბუცია. 

 

5. makrologistikuri sistemis miznebs warmoadgens: 

    a.politikuri, sawarmoo, finansuri amocanebis gadaWra; 

    b.socialuri, ekonomiuri da ekologiuri amocanebis gadaWra; 

    g.Sigaregionaluri daraionuli sasaqonlo moZraobis problemebisgaWra; 

    d.sasaqonlo moZraobis qselebis Seqmna. 

 

6. saerTo logistikur danaxarjebSi romel SemdegTagans  ukavia dominirebuli 

pozicia: 

    a.maragebis marTvasa da transportirebas; 

    b.transportirebasa da dasawyobebas; 

g. Sesyidvebis procedurebsa da materialur menejments; 

d. gayidvis Semdgom momsaxurebas. 

7. CamoTvlili operaciebidan romeli ukavSirdeba finansuri nakadebis marTvas: 

 a.datvirTva, gantvirTva, gadatvirTva; 

    b.angariSsworebaklienturasTan, dazRveva, sakuTrebisuflebis gadacema; 

    g.informaciis Sekreba, gadamuSaveba gadacema; 

    d.SefuTva da servisuli momsaxureba. 

8. logistikuri sistemis funqcionirebis optimizaciis kriteriumebs warmoadgens: 

a. sabrunavi kapitalis maqsimaluri brunva; 

b .maragebis minimaluri done; 

g. produqciis minimaluri TviTRirebuleba da sawarmoo periodis minimaluri 

xangrZlivoba; 

d. materialuri resursebis efeqturi gamoyeneba. 

9. ras warmoadgens funqcionalur-logistikuri garemo: 

a. integrirebuli mikrologistikuri sistemebis procesebis kompozicia Tanmxleb 

finansur da sainformacio nakadebTan; 



b. Sidalogistikuri sistemebis kompozicia gare logistikur garemosTan; 

g. gayidvis Semdgomi momsaxurebis obieqtebis kompozicia saqonelgamtar qselebTan; 

d. mezologistikuri sistemebi. 

10. CamoTvaleT transportis ZiriTadi saxeebi: 

a. pnevmokonteineruli, kosmosuri, transkontinentaluri; 

b. sarkinigzo, sabagiro, pnevmokonteineruli, miwisqveSa; 

g. saavtomobilo, kombinirebuli, pnevmaturi; 

d. saavtomobilo, sarkinigzo, milsadenis, sahaero, sazRvao,  samdinaro. 

11. satransporto sistema ewodeba: 

a. gamgzavni da mimRebi terminalis: samimosvlo gzebisa da moZravi Semadgenlobis 

erTobliobas; 

b. moZravi Semadgenlobis, samimosvlo gzebis, stacionaruli mowyobilobebis, 

transportirebis teqnologiebisa da marTvis sistemebis erTobliobas; 

g. moZravi Semadgenlobisa da marTvis sistemis erTobliobas; 

d. arc erTi pasuxi ar aris swori. 

12. CamoayalibeT satransporto sawarmoTa Taviseburebani: 

ა. satransporto sawarmoebis ormagi roli logistikuri sistemis funqcionirebaSi; 

a. Semaval materialur nakadebs gardaqmnis materialur momsaxurebad; 

g. satransporto produqciis dasawyobeba funqcionirebs ganusazRvrelobis 

pirobebSi; 

დ. yvela pasuxi sworia. 

13. 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 

14. რომელიარმიეკუთვნებასატვირთო გადაზიდვების  პროცესს ? 

ა. ინტერმოდალური 

ბ. საავტომობილო 

გ. სამოქალაქო 

დ. კონტეინერული 

15. ra kriteriumiT SeiZleba Sefasdes logistikuri sistemis  efeqturoba? 



a. materialuri nakadis moculobiT 

b. satransporto saSualebis garbeniT 

g. mogebiT 

d. zRvruli SemosavliT 

16. 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 

17. rogori arsebobs momxmareblisaTvis gadatvirTvis saxeebi? 

a. pirdapiri da Suamavlis meSveobiT; 

b. sawarmoo xazidan; 

g. regionaluri sawyobidan; 

d. yvela pasuxi sworia; 

18. ra ZiriTadi sazomebi aqvs materialur nakads? 

a. wona 

b. satransporto marSruti 

g. satransportirebis dro 

d. pasuxebi: a, b, g 

19. 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 

20. ras warmoadgens transportireba? 

a. produqciis gadaadgileba (t.km. 

b. tvirTis masa (t. 

g. tvirTis moculoba m3 



d. pasuxebi a, b, g 

 

21. რომელი შემდეგთაგანი არ წარმოადგენს მიწოდების ჯაჭვის პროცესს ? 

ა. შესყიდვების ლოგისტიკა 

ბ. დისტრიბუციის მენეჯმენტი  

გ. მარაგების მართვა 

დ. გაყიდვები 

22. 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 

23. 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 

24. 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 

25. 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 

26. 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 

27. ra saxis komponentebisagan Sedgeba materieluri nakadi? 

a. nedleuli, masalebi, naxevarfabrikatebi, daumTavrebeli da mza produqcia, meoradi 

resursebi tara da SefuTva 

b. nedleuli, masalebi, mza produqcia 

g. nedleuli tara da SefuTva, meoradi resursebi 

d. yvela pasuxi sworia 

 

28. 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 

29. 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 

30. romeli emdegTagani 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; 

31. CamoTvaleT logistikuri sistemis elementebi 

a.  sadistribucui centrebi, sasawyobo meurneobebi, intermodaluri terminalebi, 

logistikuri sainformacio sistemebi  

b. logistikuri operaciebi da funqciebi, logistikuri jaWvebi, logistikuri 

momsaxureoba 

g. logistikis organizaciuli struqtura, marketinguli struqturebi, logistikis 

menejmenti 

d. pasuxebi b da g 

32. რომელი შემდეგთაგანი არ არის სადისტრიბუციო ცენტრის ოპტიმალური ადგილმდებარეობის 

განმსაზღვრელი ფაქტორი? 

ა. სიახლოვე სამომხმარებლო ბაზართან 

ბ. ინტეგრირებული სატრანსპორტო ქსელთან 

გ. სიახლოვე სამთავრობო დაწესებულებებთან 

დ. სიახლოვე საწარმოო ობიექტებთან 

33. marTvis struqtura SeiZleba iyos: 

 a. horizontaluri; 

 b. xazobrivi;   

 g. mrudi;   

d. parabola. 

g. studenturi;   

 d. samomxmareblo. 

34. marTvis meTodi SeiZleba iyos: 

 a. pirdapiri; 

 b. iribi;   

 g. administraciuli;  

 d. Wreli. 

 

35. saxelmwifo biujetis Semosavlebi SeiZleba iyos: 

 a. diskretuli;  



 b. diferencirebuli;  

 g. sagadasaxado; 

 d. maStaburi. 

36. eqsport-importis saldo miuTiTebs: 

 a. importis metobas eqsportze; 

 b. eqsport-importis sxvaobas; 

 g. eqsportis metobas importze; 

 d. importis moculobas. 

37. რაარის სატვირთო გადაზიდვა ? 

ა. სატრანსპორტო პროცესის სრული ციკლი, რომელიც შედგება მოძრავი შემადგენლობის 

დატვირთვისაგან, ტვირთისგადაზიდვისაგან, განტვირთვისაგან და მოძრავი შემადგენლობის 

მიწოდებისაგან დასატვირთად; 

ბ. დროის გარკვეულ პერიოდში ერთი მიმართულებით გადაზიდული ან გადასაზიდი ტვირთის 

რაოდენობა; 

გ. დროისგარკვეულპერიოდშიგადაზიდულიანგადასაზიდიტვირთისრაოდენობა; 

დ. დროის გარკვეულ პერიოდში შესრულებული ან შესასრულებელი სატრანსპორტო მუშაობა. 

38. 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 

39. ra rols asrulebs logistika marketinguli koncefciis realizebaSi 

a. warmoadgens marketinguli koncefciisa da misi realizaciis  safuZvels  

b. logistika aviTrebს 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 

40. 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 

41. CamoTvaleT ganawilebis funqciebi logistikaSi: 

a. maragebis formireba da ganTavseba; sameurneo kavSirebis damyareba, momsaxurebis 

gaweva sasaqonlo moZraobis racionaluri  formebis SerCeva 

b. maragebis marTva, sameurneo kavSirebis optimizacia, racionaluri marSrutebis 

dagegmva da optimizacia 

g. maragebis marTva, SefuTvebi, dasawyobeba, faswarmoqmna 

d. yvela pasuxi sworia 

42. 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 

43. 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 

44. 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 

45. 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 

46. ra funqciebs asrulebs momaragebis samsaxuri materialuri nakadebis marTvaSi? 

a. materialuri resursebis Sesyidva, ტრანსპორტირება da droebiTi Senaxva 

b. produqciis Sesyidva, transportireba da gadamuSaveba 

g. produqciis Sesyidva, daxarisxeba da Senaxva 

d. Sesyidva, Senaxva da gadamuSaveba 

47. 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. 

 

48. 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. 

49. 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. 

50. 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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