
08.04-08.06-სამაგისტ

სამედიცინოფიზიკა

მაგისტრატური

1.კოორდინატთასისტემაშიწერტილ

დებენ: 

Select one: 

a. მოძრაობისგანტოლებებს 

b. ტრაექტორიისგანტოლებებს 

c. კინემატიკურგანტოლებებს 

d. დინამიკისგანტოლებებს 

2.მყარისხეულისბრუნვითიმოძრაო

მარჯვენამხარეგვიჩვენებს: 

Select one: 

a. იმპულსისცვლილებას 

b. იმპულსისცვლილებისსიჩქარეს

c. იმპულსისმომენტისცვლილების

d. ძალისმომენტისცვლილებას 

3.ჰარმონიულადმერხევიწერტილი

განსაზღვრეთრხევისაჩქარება (  

  

Select one: 

a.  

b. 

c.  

d. 

4.მოლეკულურ - კინეტიკურ

ერთეულმოცულობაშიმოლეკულათ

Select one: 

a.  

ისტროპროგრამა:საინჟინროფი

იკა 

რის საგამოცდო ტესტის ნიმუშ

ტილისკოორდინატებისდროზედამოკიდებულებისგა

რაობისძირითადგანტოლებაში , 

რეს 

ბისსიჩქარეს 

ლისმოძრაობასაქვსშემდეგისახე 

 არისმუდმივირიცხვი): 

 

 

 

ურითეორიისძირითადიგანტოლებაგამოისახებაფორმ

ათარიცხვი): 

ფიზიკა; 

მუშები: 

სგანტოლებებსუწო

, 

ორმულით (n - 



b.  

c.  

d.  

5.როგორია 1 კ

(Cpარისსითბოტევადობამუდმივიწ

Select one: 

a.  

b.  

c.  

d.  

6.ჩაკეტილი (შეკრული) ზედაპირ

-- . 

Select one: 

a. პირდაპირპროპორციულიაზედა

b. ტოლიაზედაპირისშიგნითმოთა

c. ტოლია ელექტრულიმუხტებისჯ

d. უკუპროპორციულიაელექტრულ

7.ომისკანონიდიფერენციალურისა

 არისკუთრიელექტროგამტარობა): 

Select one: 

a.  

b.  

c.  

d.  

8.წარმოდგენილფორმულებს  შეუ

 

 Answer 1
Choose...

 Answer 2
Choose...

 Answer 3
Choose...

9.რომელიგამოთქმაარარისჭეშმარი

Select one: 

კმოლიიდეალურიაირისსითბოტევადობებსშორისდ

ვიწნევისდროს, Cv  - მუდმივიმოცულობისდროს): 

პირისგამჭოლიელექტრულიველისდაძაბულობისვექტ

ედაპირისშიგნითარსებულიელექტრულიმუხტებისალ

თავსებულიელექტრულიმუხტებისალგებრულიჯამი

ისჯამის 

ულიმუხტებისალგებრულიჯა 

ისახითგამოისახებაფორმულით( 

):    

ეუსაბამეთსახელწოდებები: 

se...
 

se...
 

se...
 

არიტი: 

ისდამოკიდებულება 

 

ექტორისნაკადი ---

სალგებრულიჯამის 

ამის 

 



a. მაგნიტური ველიარარისპოტენც

b. მაგნიტურიველიარისგრიგალურ

c. მაგნიტურიველიარგანსხვავდებ

d. მაგნიტურიველიგანსხვავდებაგ

10.რაიმეფართობისგამჭოლიმაგნი

Select one: 

a. ელექტრულიველისდაძაბულობ

b. მაგნიტური ინდუქციისნაკადი 

c. ელექტრულიძალწირებისნაკადი

d. მაგნიტურიველისდაძაბულობი

11.ლორენცისძალატოლიანულის, 

Select one: 

a.   და   შორისკუთხეარის 

b.  მართობულია -სი 

c.   პარალელურია  -სი 

d.   და   შორისკუთხეარის 

12.შეუსაბამეთერთმანეთს: 

 ვოლტმეტრი    
Answer 1

ვებერი 
Answer 2

მაგნიტურინაკადი 
Answer 3

თვითინდუქცია    
Answer 4

13.თვითინდუქციის  ე.მ.ძ.  გამო

Select one: 

a.  

b.  

c.  

d.  

14.ჭეშმარიტია,თუმცდარი: 

დიამაგნეტიზმიდამახასიათებელია

(გარეშემაგნიტურიველისარარსებო

ენციალურიველი 

ური ველი 

ებაგრავიტაციულიველისაგან. 

ბაგრავიტაციულიველისგან 

გნიტურიინდუქციისწირებისრაოდენობასეწოდება ---

ობისნაკადი 

 

ადი 

ბისნაკადი 

, როცა (  არისდამუხტულინაწილაკისსიჩქარე):

 45 გრადუსის 

 30 გრადუსის 

r 1
Choose...

 

r 2
Choose...

 

r 3
Choose...

 

r 4
Choose...

 

მოისახებაფორმულით (L არისკონტურისინდუქტივო

იაისეთინივთიერებებისათვის, რომელთაშემ

ებობისპირობებში) მაგნიტურიმომენტი არგააჩნიათ.

----- . 

): 

ივობაციურობა):  

შემადგენელატომებს 

. 



Select one: 

a. მცდარია 

b. ჭეშმარიტია 

15.ცვლადიდენისგენერატორებშიგ

Select one: 

a. ელექტრომაგნიტურიინდუქციი

b. დამაგნიტების 

c. ჰისტერეზისის 

d. სითბოცვლის 

16.რხევისპერიოდიგამოისახებაფო

Select one: 

a.  

b.  

c.  

d.  

17.მინისგამჭვირვალესხეულსსინა

კუთხითრაკუთხითგამოვასხივისფ

Select one: 

a. 120 გრადუსით 

b. 90 გრადუსით 

c. 30 გრადუსით 

d. 60 გრადუსით 

18.ტურმალინისკრისტალშიბუნებ

Select one: 

a. წრფივადპოლარიზებული; 

b. არარისპოლარიზებული; 

c. პოლარიზებულიწრიულად; 

d. უცვლელი; 

19.ენერგეტიკულდონეს, რომელს

Select one: 

შიგამოყენებულია ----- მოვლენა.  

ციის 

აფორმულით (C არისტევადობა ): 

ინათლისსხივიეცემა45გრადუსიანი  

სფეროდან? 

ნებრივისინათლისგავლისასკრისტალიდანგამოსული

ლსაცერთზე მეტიკვანტურიმდგომარეობა შეესაბამება

ლისხივიარის : 

მება ----- 



a. გადაგვარებული დონეეწოდება 

b. სტაციონარულიდონეეწოდება 

c. აღგზნებულიდონეეწოდება 

d. არაგადაგვარებულიდონეეწოდება 

20.წყალბადისატომშიელექტრონიგადავიდამეორეენერგეტიკულიდონიდანმეოთხეზე. 

განსაზღვრეთგამოსხივებულიფოტონისენერგია (h=6,62·10-34ჯ.წმ, R=10973731.77 მ-1) 

Select one: 

a. 3,6·1010ჯ 

b. 3,8·10-12ჯ 

c. 4,2·10-15ჯ 

d. 3·10-19ჯ 
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