
სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი „ზოგადი ქიმია“ 

 

I 

 

1 რას უდრის 0.1 მოლი აზოტის დიოქსიდის მოცულობა ნ.პ.-ში? 

1)  11,2 ლ;      2) 5,6 ლ;      3) 2,24 ლ 

 

2 რამდენ მოლს შეადგენს 88გ ნახშირორჟანგი?     

1) 0,5 მოლს;     2) 2,5 მოლს;     3) 2 მოლს 

 

3 რა მოცულობას დაიკავებს 12.02�1023 მოლეკულა აზოტი? 

1) 11,2 ლ;     2) 2,5 ლ;     3) 44.8 ლ 

 

4 რამდენ გრამს შეადგენს 11,2ლ ჟანგბადი ნ.პ.-ში? 

1) 16 გ;     2) 8 გ;     3) 32 გ     

 

5 რა მოცულობას დაიკავებს 4გ წყალბადი ნ.პ.-ში? 

1) 22,4 ლ;     2) 11,2 ლ;     3) 44,8 ლ 

 

6 4,48 ლ წყალბადის მოლური მასაა: 

1) 2 გ/მოლი;      2) 0.4 გ/მოლი      3) 0.2 გ/მოლი;  

 

7 აირის  სიმკვრივე ჰელიუმის მიმართ 7-ის ტოლია. რომელია ეს აირი: 

1)ჟანგბადი;      2) გოგირდის დიოქსიდი;     3)აზოტი 

 

8 0.44 გ ნახშიბადის დიოქსიდის მიერ დაკავებული მოცულობა ნ.პ.-ში  ტოლია: 

1)0.224 ლ;       2)2.24 ლ;       3)0.112 ლ 

 

9 2,24 ლ აირადი ნივთიერების მასა ნ.პ. ტოლია 2,8 გ–ის. განსაზღვრეთ აირის 

მოლეკულური მასა:         

1)  28;        2) 42;          3) 18   

 

10 რა მოცულობას დაიკავებს (ნ.პ.) 0.6 ·1023 მოლეკულა ჟანგბადი: 

1) 6·103;     2) 4.8 ·103;     3) 2.24 ლ 

 

II 

 

1  ქვემოთ ჩამოთვლილიდან  რომელ მწკრივშია მხოლოდ მარტივი ნივთიერებები: 

 1)მწვავე ნატრი, გრაფიტი, აზოტი;     2) მარმარილო, ყინული, ზღვის წყალი;   

 3)ალმასი, ოზონი, იოდი 

  

2  ქვემოთჩამოთვლილდან  რომელ მწკრივშია მხოლოდ რთული ნივთიერებები: 

 1) ცარცი, კირქვა, კარბინი;              2)წყალი, თაბაშირი, სასმელი სოდა;       

  3) აზოტი, ოზონი, რკინა 



  

3 აირის სიმკვრივე ჰაერის  მიმართ არის 1,52. ეს აირია:  

1)ამიაკი;             2)ნახშირორჟანგი;           3)გოგირდის დიოქსიდი 

 

4 წითელი და თეთრი ფოსფორი არის:  

1)ალოტროპები;         2)იზოტოპები;              3)ჰომოლოგები 

 

5 რკინა და გოგირდი რეაგირებენ რკინის სულფიდის წარმოქმნით. ამ დროს საწყისი 

მასა: 

1)იზრდება;                 2) მცირდება;                  3) უცვლელი რჩება 

 

6 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელია ნახშირბადის ალოტროპიული სახესხვაობა: 

1) ოზონი;                     2)ფულერენი;                    3)კარბამიდი 

 

7 3,5გ ორვალენტიანი ლითონის  მჟავასთან ურთიერთქმედებისას გამოიყოფა 1,4 ლ 

წყალბადი. ამოიცანით ლითონი და მისი ატომური მასა. 

1)   56, Fe;                     2) 52, Cr;                       3) 65, Zn      

 

8 რა მოცულობას დაიკავებს 5,25გ აზოტი 26°C ტემპერატურაზე და 98,9კპა წნევისას? 

1) 6,42 ლ;                      2) 5.11 ლ;                      3) 4,71ლ 

 

9 რა მოცულობას დაიკავებს წყალბადი, რომელიც (ნ.პ.) გამოიყოფა 3,25გ თუთიის 

ურთიერთქმედებისას მარილმჟავასთან?       

1) 1,12 ლ;                     2) 2,24 ლ;                       3) 11,2 ლ     

 

10 რას უდრის აირის სიმკვრივე აზოტის მიმართ, თუ მისი 1 ლიტრის(ნ.პ.) მასაა 3.17გ: 

1)2,54;                        ბ)7,7;                                   გ)11,2 

 

III 

 

1  რომელი ელემენტის ატომს აქვს ელექტრონული ფორმულა 1s22s22p63s23p64s2? 

1)კალციუმი;              2) ალუმინი;                       3)ქლორი    

 

2 რამდენი ნეიტრონია ����
���

 ატომში? 

 1)112;                           2)64;                       3)48 

 

3  რომელი ფორმულა გამოსახავს კობალტის n=3 ენერეტიკულ  დონეს?   

 1) 3s23p64d43f3;                2) 3s23p63f3;               3) 3s23p63d7 

  

4  ��� -3 იონს აქვს:  

1) 15 პროტონი და 18 ელექტრონი;        2) 18 პროტონი და 15 ელექტრონი;  

3) 15 პროტონი და 15 ელექტრონი 

 

5  რა მუხტი ექნება იონს, რომელიც შეიცავს 18 ელექტრონს და 16 პროტონს. რომელია ეს 



იონი:  

 1) +2 და S2-;             2) 0 და S0;           3) -2 და S2- 

  

6 რამდენი პროტონი აქვს  13756Ba-ის  ატომს?        

1)  81;                       2)  14;                 3)  10     

 

7 ჩამოთვლილი ნაწილაკებიდან რომელს აქვს უფრო მეტი პროტონი  ვიდრე 

ელექტრონი?       

1)  Na+;                   2) K;                       3) Br- 

 

8 რა  შედგენილობა აქვს 13154Xe-ის ატომბირთვს? 

 1) 131p  და   54n;             2)54p  და   77n;             3) 77p  და   754n 

  

9 თუთიიდან გალიუმზე გადასვლისას იწყება    

1 ) 4s -;               2) 3d-;                  3) 4p- ორბიტალის შევსება 

 

10 რომელ ატომს აქვს სამი გაუწყვილებელი ელექტრონი გარე ენერგეტიკულ დონეზე? 

1) გოგირდს;           2)ფოსფორს;          3)ქლორს 

IV 

 

1  რომელი კვანტური რიცხვი განსაზღვრავს ენერგეტიკული დონეების რაოდენობას 

ატომში: 

 1) n;                  2)m;              3)s 

   

2  ელექტრონი მდებარეობს d ორბიტალზე, როცა თანაური კვანტური რიცხვის 

მნიშვნელობა ტოლია: 

  1) 0;                2) 3;                3) 4 

  

3 რომელი ენერგეტიკული დონე შეიცავს ერთ ქვედონეს:  

1) I;                    2) III;                 3)II 

 

4  ელექტრონების მაქსიმალური რიცხვი ენერგეტიკულ დონეებზე განისაზღვრება:  

 1) 	 = ���;         2)  � = 2��;            3) m = ρV 

  

5 კალციუმიდან სკანდიუმზე (Ca - Sc) გადასვლისას ივსება:  

1) 4s;                  2) 3d;                      3) 3p ორბიტალი  

 

6 რა აქვთ ერთნაირი ნაწილაკებს: S2-, Cl-, Ar: 

1)ელექტრონების რიცხვი;      2)პროტონების რიცხვი;      3)ნეიტრონების რიცხვი 

 

7 რომელ ნაწილაკს აქვს პროტონების რიცხვი ელექტრონების რიცხვზე მეტი: 

1)ნატრიუმის ატომს;           2)ნატრიუმის იონს;          3)სულფიდ-იონს 

 

8  ენერგეტიკული დონეების შევსების თანმიმდევრობას განსაზღვრავს: 



 1)მინიმალური ენერგიის პრინციპი;      2)ჰუნდის წესი;      3)პაულის პრინციპი 

  

9 ატომთა რომელი მახასიათებელი იცვლება პერიოდულად: 

1)ატომბირთვის მუხტი;                     2)ფარდობითი ატომური მასა;    

3)გარე ენერგეტიკულ დონეზე ელექტრონების რიცხვი 

 

10 3s, 3p, 4s, 4d ორბიტალბზე ელეტრონთა მაქსიმალური რიცხვი შესაბამისად არის: 

1) 2,6,2,10;              2)2,6,6,10;              3) 3,3,4,4 

 

V 

 

1 ელემენტი რიგითი ნომრით 25  მდებარეობს: 

 1) IV პერიოდში და  VII B ქვეჯგუფში;   2)V პერიოდში და  I A  ქვეჯგუფში;  

3) V პერიოდში და    II B ქვეჯგუფში;  

 

2 პერიოდული სისტემის დიდი პერიოდის კენტი რიგები იწყება და მთავრდება ელემენტების 

ოჯახით:   

 1) s, p;                 2) f, p;                   3) d, p 

 

3  ელემენტი ბირთვის მუხტით   +17   მდებარეობს:  

 1) V პერიოდში და   VI A ქვეჯგუფში;          2) III პერიოდში და    VII A  ქვეჯგუფში;  

 3) VII პერიოდში და    II A  ქვეჯგუფში; 

  

4 ელემენტთა არალითონური თვისებები იზრდება რიგში:  

1) Bi   Sb   As   P;       2) O   S   Se   Te;      3) Br   Se   As   Ge 

 

5  ქვემოთ აღნიშნულ ელემენტთა მწკრივებიდან, რომელი მათგანია დალაგებული ატომის 

რადიუსის ზრდის მიხედვით: 

 1) Te   Se   H   O;             2) Te  Se   S  O;                3) B  Al  Ga   I 

  

6 ლითონური თვისებები იზრდება რიგში: 

1) Мg, Са, Sr ;                   2) Ве, Мg; Аl;                  3)  К, Na, Li     

 

7 რომელ მწკრივშია  ელემენტები, რომელთა მიერ წარმოქმნილი ოქსიდების ზოგადი 

ფორმულაა R2О3: 

1) Na,  К, Li;                  2) Мg, Ca, Be;                          3) В, Аl, Gа 

 

8 VIIა ჯგუფის ელემენტების წყალბადნაერთებია: 

1) HClO4, HClO;             2) HCl, HBr;                        3) HBrO4, HClO3   

 

9 ატომის ყველაზე დიდი რადიუსი აქვს  ელემენტს: 



1) B;                 2) O;                    3) C 

 

10 პერიოდული სისტემის ყველა პერიოდი, გარდა პირველისა, იწყება და მთავრდება  

ელემენტების ოჯახით:   

1) s, p;               2) s,d;                  3) s,f    

 

VI 

 

1 რომელ რიგშია განლაგებული წყალში ხსნადი ფუძე ოქსიდები 

1)Na2O, CaO, K2O;       2)CaO, ZnO, K2O;           3) Li2O, CuO, FeO 

 

2 რომელ რიგშია განლაგებული მხოლოდ მჟავური ოქსიდები 

1) CO2, P2O5, CaO;         2) SO3, CO2, MgO;         3) P2O5, SO3, SiO2 

 

3 რა ნივთიერება მიიღება მჟავური ოქსიდების მოქმედებით ფუძეებთან: 

1) მარილი და მჟავა;      2) მარილი და ტუტე;       3) მარილი და წყალი 

 

4 ამფოტერული ოქსიდები მოქმედებენ: 

1)მხოლოდ მარილებთან;    2) მხოლოდ მჟავებთან;    3) მჟავებთან და ფუძეებთან 

 

5 ქვემოთ ჩამოთვლილიდან რომელია მარილარწარმომქნელი ოქსიდი: 

1) MgO;       2) SO3;        3) NO 

 

6 ჩამოთვლილი ჯგუფებიდან რომელი შედის რეაქციაში როგორც მჟავასთან, ისე ტუტესთან: 

 1)Na2O; CaO; Al2O3;          2)ZnO, Al2O3, BeO;        3)SO2, SO3, CaO 

 

7 ქვემოთ ჩამოთვლილი ოქსიდებიდან რომელი ოქსიდი მიიღება აზოტის და ჟანგბადის 

უშუალო ურთიერთქმედებით განსაზღვრულ პირობებში: 

1) NO2;            2) N2O5;            3)NO 

 

8 მოცემულია ოქსიდები: CuO; Al2O3; SO3, P2O5; ZnO. რომელი მათგანი შედის რეაქციაში 

მარილმჟავასთან: 

1) ყველა მათგანი;          2) CuO; Al2O3 და SO3;         3) CuO; Al2O3; ZnO 

 

9 რომელი ოქსიდები მიიღება კალციუმის კარბონატის თერმული დაშლისას: 

1) CaO   და CO2           2) CaO და CO;          3)კალციუმის კარბონატი ოქსიდებად არ იშლება 

 

10 რომელი მარილი მიიღება  ნატრიუმის ოქსიდის და გოგირდმჟავას ურთიერთქმედებით: 

1) ნატრიუმის სულფატი;       2)ნატრიუმის სულფიტი;        3)ნატრიუმის სულფიდი 

 

 

 

 



VII 

 

1  როგორ მიიღება წყალში უხსნადი ფუძეები:  

 1) ოქსიდების წყალში გახსნით;      2) მარილების ურთიერთქმედებით ტუტეებთან;   

 3) ლითონის გახსნით წყალში 

  

2  ქვემოთჩამოთვლილი ფუძეებიდან რომელია ტუტე:  

 1)NaOH;           2)Cu(OH)2;               3) Be(OH)2  

  

3  ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი ფუძე ამჟღავნებს ამფოტერულ თვისებებს:  

1) Cr(OH)3;        2) Mg(OH)2;         3)LiOH 

    

4 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი რეაქციის განხორციელებაა შესაძლებელი: 

1) NaOH + K2O →         2)Ba(OH)2 + P2O5→         3) Ca(OH)2 + N2O → 

 

5 რომელი რეაქციით მიიღება ნატრიუმის ტუტე:  

1) Na + H2O →;                   2) NaCl + H2O →;           3) Na2SO4 + H2O → 

 

6 ჩამოთვლილთაგან რომელი რეაქციის პროდუქტია წყალში უხსნადი ფუძე:   

1) K + H2O →;                   2) CaO + H2O →;             3) CuSO4 + NaOH → 

 
7 ჩამოთვლილთაგან რომელი რეაქციის შედეგად შეიძლება მივიღოთ ალუმინის 

ჰიდროქსიდი?  

1) Al + H2O →;                 2) AlCl3 + NaOH →;         3) Al2O3 + H2O → 

 

8 ჩამოთვლილ წყვილთაგან რომელი რეაგირებს ერთმანეთთან:  

1) NaOH და Al(OH)3;        2)Ca(OH)2 და  KOH;       3)NaOH და Ba(OH)2 

 

9 ჩამოთვლილი მწკრივებიდან რომელშია  მხოლოდ წყალში ხსნადი ფუძეები?  

1) NaOH; KOH; Sr(OH)2;     2) Zn(OH)2; AgOH; CsOH;     3) Mg(OH)2; Be(OH)3; Cu(OH)2  

 

10 რომელი რეაქციის განხორციელებაა შესაძლებელი: 

1)Cu(OH)2 + NaOH =;          2)AlCl3 + NH4OH =;          3) NaOH + Mg =  

 

VIII 

 

1 ქვემოთმოცემულიდან რომელი რეაქციის პროდუქტია მჟავა:  

1) SO2 + Na2O →;           2)H2S + O2→;         3) Na2SiO3 + HCl→; 

 

2 რომელ მწკრივშია მხოლოდ ორფუძიანი მჟავები:  

1)H2SO4; H2CO3; H3PO3;        2) HNO3; H2S; HMnO4;        3)H2SiO3; NH4Cl; HNO3 



 

3 ქვემოთმოცემული აირებიდან რომლის წყალხსნარი წარმოადგენს მჟავას: 

1) SO2;                 2) NH3;               3)CO;   

 

4 ქვემოთმოცემულიდან რომელი რეაქციის შედეგად მიიღება აზოტმჟავა:  

1) N2O5 + H2O →;              2)H2O + NO →;          3)N2O3 + H2O → 

 

5 რომელი რეაქციის განხორციელებაა შესაძლებელი:  

1)Ag + HCl(განზ.) →;        2)Ag + H2SO4(განზ.)→;        3)Ag + HNO3(განზ.) → 

 

6 ჩამოთვლილი მჟავებიდან რომელია სამფუძიანი: 

 1)H3PO3;               2)H3PO4;               3)H3PO2 

 

7 რომელი რეაქციის შედეგად მიიღება მჟავა:  

1) P2O5 + H2O →;      2) P2O5 + NaOH →;      3) CO + H2O → 

 
8 რომელი რეაქციის განხორციელებაა შესაძლებელი:  

1)Cu + HCl(განზ.) →;       2)Cu + H2SO4(განზ.)→;       3)Cu + HNO3(განზ.) → 

 

9 რომელი რეაქცია არ   მიმდინარეობს წყალბადის ჩანაცვლებით: 

1) Zn + HNO3(განზ.)→;         2)Mg + H2SO4(განზ.)→;          3)Al + H2SO4(განზ.)→ 

 

10 რომელი რეაქციის წარმართვაა შეუძლებელი: 

1)CaCO3 + HCl =;                2)NaCl + H2SiO3 =;             3)AgNO3 + HCl =  

 

IX 

 

1 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი რეაქციის პროდუქტია მხოლოდ მარილი:  

1)Na2O + SO3→;                 2)Zn + HCl →;              3) Cu + HNO3(განზ.) → 

 

2 ქვემოთ ჩამოთვლილი  ნაერთებიდან რომელია ორმაგი მარილი? 

1) NH4H2PO4;           2) KAl(SO4)2;            3) Al(OH)2Cl 

 

3 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელია მეტაფოსფორმჟავას მარილი:  

1)Na2HPO4;            2)Na2HPO3;             3)NaPO3 

 

4 ქვემოთჩამოთვლილი მარილებიდან რომელია მჟავა მარილი:  

1) NH4H2PO4;           2) NH4Cl;             3)NH4NO3 

 

5 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი მარილი მიიღება გოგირდმჟავას არასრული 

ნეიტრალიზაციით:  

1)NaHSO4;          2)NaHSO3;           3)NaHS 



 

6 ჩამოთვლილი მწკრივებიდან რომელშია მხოლოდ მჟავა მარილები:  

1) NaNO3, KCl, Al2(SO4)3;      2) NH4HSO4, K2HPO4, Ca(HCO3)2;       3) BeBr2, LiHSO4, NH4NO3 

 

7 ალუმინის ჰიდროქსიდის დალექვა შესაძლებელია ალუმინის სულფატის წყალხსნარზე 

ამონიუმის ტუტის მოქმედებით. რამდენი მოლი ტუტე  შედის რეაქციაში, თუ რეაქციის 

შედეგად  ილექება 2 მოლი ალუმინის ჰიდროქსიდი? 

1) 6 მოლი;       2) 3 მოლი;         3)4 მოლი 

 

8 ჩამოთვლილი მწკრივებიდან რომელშია  მხოლოდ ფოსფატები: 

1)K3PO4, Na4P2O7, K2HPO3;          2) Ca3(PO4)2, Na3PO4, Li3PO4;          3)KPO3, Ca3P2, NaH2PO3 

 

9 თუთიის ურთიერთქმედებისას განზავებულ გოგირდმჟავასთან გამოიყო 1 მოლი 

წყალბადი. რამდენი მოლი მჟავა დახარჯულა  რეაქციის მიმდინარეობისას?  

1) 1 მოლი;          2) 3 მოლი;          3)2 მოლი 

 

10 ჩამოთვლილი მწკრივებიდან რომელშია  მხოლოდ ფუძე მარილები: 

1)Al(OH)2Cl; NaHSO4, Ca3(PO4)2;           2)ZnSO4, Ca(NO3)2, BaCO3;  

3)Al(OH)Cl2, Cu(OH)NO3, Fe(OH)2Cl  

 

X 

 

1 კოვალენტური ბმის სიგრძე იზრდება: 

1)ელემენტის ატომური ნომრის ზრდის და ბმის ჯერადობის შემცირებით; 2) ელემენტის 

ატომური ნომრის  და ბმის ჯერადობის გაზრდით;  3)ელემენტის ატომური ნომრის  და ბმის 

ჯერადობის შემცირებით 

 

2 ქვემოთ მოყვანილ რომელ რიგშია მხოლოდ კოვალენტური ბმით წარმოქმნილი ნაერთები?  

1)H2O; NaCl; Cl2;          2)H2S; KF; O2;          3)SiO2; CO2; Cl2 

 

3 იონურ ბმას კოვალენტურისგან განსხვავებით არ ახასიათებს:  

1.ენერგია; 2.სიგრძე; 3.ნაჯერობა; 4.მიმართულება 

1) 1 და 2;           2)3 და 4;            3)2 და 3 

 

4 რიგში NaF -  NaCl – NaBr – NaI იონური ბმის:  

1) სიგრძე იზრდება, ენერგია მცირდება;    2) სიგრძე მცირდება, ენერგია იზრდება;  

3) სიგრძე იზრდება, ენერგია იზრდება 

 

5 თუ ელემენტთა ელექტროუარყოფითობებს შორის სხვაობა 1,7-ზე მეტია, ბმა:  

1) პოლარულ კოვალენტურია;      2) არაპოლარულ კოვალენტურია;    3)იონურია 

 

6 ქვემოთ ჩამოთვლილი ნივთიერებებიდან რომელს აქვს უფრო მეტად გამოხატული 

პოლარული ბმა?    

1) გოგირდწყალბადს;     2) ქლორს;        3) ქლორწყალბადს 



 

7 რომელ ნაერთშია პოლარული კოვალენტური ბმა? 

1) HI;                  2) N2;             3) O2 

 

8 ჩამოთვლილი მოლეკულებიდან  რომელშია ბმის სიგრძის მნიშვნელობა  მაქსიმალური? 

1)   HF ;       2) HCl;              3)HI 

 

9 ატომში არის sp ჰიბრიდიზაცია. რამდენ  p–ორბიტალს შეუძლია  π–ბმის წარმოქნა? 

1)  2-ს;           2)   1-ს;            3)  3-ს  

10 ელემენტების ჯგუფები დალაგებულია ელექტოუარყოფითობის ზრდის მიხედვით 

მწკრივში: 

1) P, Si,  Br, O, Cl, Se;          2) Si, P,  Se, Br,Cl, O;            3) Se, O, Cl, Br,  P,  Si 

 

XI 

 

1 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელ ნაერთში არ გვხვდება ატომებს შორის დონორ-

აქცეპტორული მექანიზმით დამყარებული ბმა:  

1)H3O+;             2) NH4+;       3) HCl 

 

2 რომელ მოლეკულებს შორისაა შესაძლებელი წყალბადური ბმის წარმოქმნა?   

1)H2S;              2) HF;          3) NaCl  

 

3 ბმის რომელი სახეობა განაპირობებს სპილენძის მაღალ ელექტროგამტარობას: 

1)კოვალენტური ბმა;    2) ლითონური ბმა;    3)დონორ-აქცეპტორული ბმა 

 

4 ქიმიურ რეაქციაში BH3 + H+→ BH4+ ელექტრონული წყვილის აქცეპტორია:     

1) BH3;            2) H+;      3)  არც ერთი 

 

5 ბმა დონორულ-აქცეპტორული მექანიზმით ხორციელდება: 

1)ერთი ატომის ორელექტრონიანი ღრუბლის და მეორე ატომის გაუწყვილებელი 

ელექტრონის ხარჯზე;  2) ერთი ატომის ორელექტრონიანი ღრუბლისა და მეორე ატომის 

თავისუფალი ორბიტალის ხარჯზე;  3) ორ ატომს შორის საზიარო ელექტრონული 

წყვილის წარმოქმნით 

 

6 რომელ წყვილს შორისაა შესაძლებელიიონური ბმის წარმოქმნა: 

1) H –F;          2) Cl – F;             3) Na – F 

 

7 ჩამოთვლილი წყვილებიდან ქიმიური ურთიერთქმედებისას ერთმანეთს შორის იონური 

ბმის წარმოქმნის მაქსიმალური ტენდენცია აქვთ: 

1) Cu-სა  და  F-ს;        2) C-სა  და N-ს;              3) Na-სა  და  F-ს 

 

8 რომელი ნაერთის მოლეკულებს შორის წარმოიქმნება წყალბადური ბმა? 

1) H2O;                2)   3) CH4;                  3) NaH 

 



9 ჩამოთვლილთაგან რომელ ელემენტს  აქვს იონიზაციის ენერგიის ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი? 

1) Li ;             2) Fe;              3) I  

 

10 წყლის  მოლეკულაში სავალენტო კუთხის მნიშვნელობაა: 

1) 120°;         2)  107°5’;             3) 104° 5’ 

 

XII 

 

1 რომელი ტიპის ჰიბრიდზაცია გვხვდება მეთანის CH4  მოლეკულაში: 

1) sp;           2) sp2;          3) sp3 

 

2 BeCl2-ის  მოლეკულას აქვს:  

1)ხაზოვანი;           2) ტეტრაედრული;         3) ბრტყელი  სამკუთხედის  ფორმა 

 

3 სავალენტო კუთხე  BCl3-ის  მოლეკულაში არის:  

1)109,28°;             2) 120°;                        3)180° 

 

4 ამიაკის მოლეკულაში აზოტის ატომის სავალენტო ორბიტალების  

    ჰიბრიდიზაციის ტიპია:  

1) sp;          2) sp2;          3) sp3 

 

5 წყლის მოლეკულაში ჟანგბადის ატომის სავალენტო ორბიტალების  

    ჰიბრიდიზაციის ტიპია:  

1) sp;            2) sp2;        3) sp3 

 

6 რომელი ნივთიერების მოლეკულაში იმყოფება ცენტრალური ატომი  sp3–ჰიბრიდულ 

მდგომარეობაში? 

1) NH3;                   2) Cl2;                           3) HBr    

 

7 რამდენი σ–ბმით არის ერთმანეთთან  დაკავშირებული ნახშირბადის ატომები ეთილენის  

(CH2=CH2 )  მოლეკულაში? 

1) 1;                     2)  2;                       3)  5       

 

8 რა ტიპის ჰიბრიდიზაციას განიცდის ბერილიუმის ატომის სავალენტო ორბიტალები BeH2 –

ის წარმოქმნისას? 

1)  sp;                 2) sp2;                  3)  sp3  

 

9 რა ტიპის ჰიბრიდიზაციას განიცდიან BH3–ის მოლეკულაში ბორის ატომის სავალენტო 

ორბიტალები? 

1) sp;                2)  sp2;           3)  sp3 

 

10 რამდენი σ- და რამდენი π-ბმაა აზოტის მოლეკულაში 

1)1 π- და 2σ-ბმა;       2) 1 σ- და 2 π -ბმა;     3) 1 π- და 1σ-ბმა 



XIII 

1 ქიმიური რეაქციის სიჩქარე განისაზღვრება, როგორც დროის ერთეულში:  

1)საწყის ნივთიერებათა კონცენტრაციის ცვლილების ჯამი;   2) მორეაგირე ნივთიერების 

კონცენტრაციის ცვლილება;    3) პროდუქტების კონცენტრაციის ჯამი 

 

2 ჰომოგენურია რეაქციები, რომლებიც მიმდინარეობენ:  

1) სხვადასხვა ფაზაში;    2)მუდმივი ტემპერატურის პირობებში;   3) ერთსა და იმავე ფაზაში 

 

3 აქტივაციის ენერგია ეწოდება:  

1) ენერგიას, რომელიც საჭიროა მოლეკულების ქიმიურ რეაქციაში შესასვლელად;       2) 

ენერგიას, რომელიც გააჩნია ყველა მოლეკულას;   3)ენერგიას, რომელიც გამოიყოფა ქიმიური   

რეაქციის დროს 

 

4 ერთ სინჯარაში მოათავსეს ცარცის ნატეხი, მეორეში კი გაფხვიერებული   ცარცი. ორივეს 

დაასხეს მარილმჟავა. რეაქცია უფრო ინტენსიურად   მიმდინარეობს: 

1)ცარცის ნატეხთან;         2) გაფხვიერებულ ცარცთან;      3)ორივე შემთხვევაში   ერთნაირი 

ინტესივობით 

 

5 ვანტ-ჰოფის წესი გამოისახება ფორმულით:  

1)��� =  γ
�����

��˚  ;               2) ���
= ���

��� − ���;            3) ���
= ���

γ
�����

��˚       

 

6 ქიმიური რეაქცია იწყება, როდესაც:  

1) ხდება მოლეკულათა ეფექტური შეჯახება;     2)ხდება მოლეკულათა ნებისმიერი შეჯახება;  

3) ხდება აქტიური მოლეკულების ეფექტური შეჯახება 

 

7 ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მართებული:  

1)რეაქციის სიჩქარის მუდმივა არაა დამოკიდებული მორეაგირე ნივთიერებათა 

კონცენტრაციაზე;  2) რეაქციის სიჩქარის მუდმივა არაა დამოკიდებული მორეაგირე 

ნივთიერებათა ბუნებაზე;   3) ტემპერატურა გავლენას არ ახდენს რეაქციის  სიჩქარეზე 

 

8 უმეტეს  შეუქცევად რეაქციათა  სიჩქარე საწყის ნივთიერებათა კონცენტრაციის 

შემცირებასთან ერთად:  

1) მუდმივად მცირდება;     2) მუდმივად იზრდება;    3)ჯერ იზრდება, შემდეგ კი მცირდება 

 

9 ქიმიური წონასწორობის დამყარებისას:  

1) პირდაპირი და შებრუნებული რეაქციების სიჩქარეები ერთმანეთს უტოლდება;     2) 

პირდაპირი რეაქცია და შებრუნებული რეაქცია წყდება;      3) საწყოს ნივთიერებათა 

კონცენტრაცია იმატებს  

 

XIV 

 

1 რეაქციისთვის 2SO2 + O2→2SO3 მოქმედ მასათა კანონი ჩაიწერება ასე: 

1)V=k[SO2]2 [O2];         2)V=k[SO2];         3)V=k[O2] 



 

2 აირად ფაზაში მიმდინარე რეაქციისთვის 4NH3 + 3O2→2N2 + 6H2O  მოქმედ მასათა 

კანონი ჩაიწერება ასე: 

1)V=k[NH3]4 [O2]3;        2) V=k[O2];      3) V=k[N2] 

 

3 რეაქციისთვის 4Al + 3O2 = 2Al2O3 მოქმედ მასათა კანონი ჩაიწერება ასე: 

1)V=k[Al]4 [O2]3;         2)V=k[O2]3;        3)V=k[Al2O3 ]2  

 

4 აირად ფაზაში მიმდინარე რეაქციისთვის 4NH3 + 5O2→4NO + 6H2O  მოქმედ მასათა 

კანონი ჩაიწერება ასე: 

1)V=k[NH3]4[O2]5;        2)V=k[O2];            3) V=k[ ���] 

 

5 აირად ფაზაში მიმდინარე რეაქციის A  +  B  →  AB სიჩქარე (იმ პირობით,  რომ რეაქცია 

მიმდინარეობს ერთ სტადიად) მოქმედ მასათა კანონის  მიხედვით გამოისახება ასე:  

1)  V=K[A];              2) V=K[B] ;            3) V=K[A][B] 

 

6 აირად ფაზაში მიმდინარე რეაქციისთვის  2SO2 + O2→2SO3 წნევა გაზარდეს 3-ჯერ. 

როგორ შეიცვლება რეაქციის სიჩქარე:  

 1) 27-ჯერ გაიზრდება;        2)27-ჯერ შემცირდება;         3)არ შეიცვლება 

 

7 აირად ფაზაში მიმდინარე რეაქციისთვის  2SO2 + O2→2SO3 წნევა შეამცირეს  3-ჯერ. 

როგორ შეიცვლება რეაქციის სიჩქარე:  

 1) 27-ჯერ გაიზრდება;         2)27-ჯერ შემცირდება;         3)არ შეიცვლება 

 

8 აირად ფაზაში მიმდინარე რეაქციისთვის 4NH3 + 3O2→2N2 + 6H2O  წნევა გაზარდეს 2-

ჯერ. როგორ შეიცვლება რეაქციის სიჩქარე: 

1) 128-ჯერ გაიზრდება;         2)128-ჯერ შემცირდება;        3)არ შეიცვლება 

 

9 აირად ფაზაში მიმდინარე რეაქციისთვის 4NH3 + 3O2→2N2 + 6H2O  წნევა შეამცირეს 2-

ჯერ. როგორ შეიცვლება რეაქციის სიჩქარე: 

1) 128-ჯერ გაიზრდება;         2)128-ჯერ შემცირდება;        3)არ შეიცვლება 

 

10 აირად ფაზაში მიმდინარე რეაქციისთვის 2NO + O2→2NO2  მოქმედ მასათა კანონი 

ჩაიწერება ასე: 

1)V=k[NO]2[O2];         2)V=k[O2];            3) V=k[ ���]    

 

 

XV 

 

1 ტემპერატურის 30˚-დან 50˚-მდე გაზრდისას რეაქციის სიჩქარე გაიზარდა 16-ჯერ. 

რეაქციის ტემპერატურული კოეფიციენტი ტოლია: 



     1)2;               2) 4;           3) 3       

 

2 30°C-ზე ქიმიური რეაქციის სიჩქარეა 0,01 მოლი/ლ.წმ,  50°C-ზე კი   0,09       მოლი/ლ.წმ. 

რეაქციის სიჩქარის ტემპერატურული კოეფიციენტია:  

1)3;          2)2;            3)2,5  

 

3 რეაქციის სიჩქარის ტემპერატურული კოეფიციენტია 4 (γ=4). რამდენჯერ გაიზრდება 

რეაქციის სიჩქარე, თუ ტემპერატურა 30˚-დან  50˚-მდე გავზრდით?   

1)16-ჯერ;         2) 20-ჯერ;     3) 10-ჯერ 

 

4 40°C-ზე ქიმიური რეაქციის სიჩქარეა 0,01 მოლი/ლ.წმ,  60°C-ზე კი  0,16 მოლი/ლ.წმ. 

რეაქციის სიჩქარის ტემპერატურული კოეფიციენტია:  

      1)3;            2)4;                 3)2,5 

 

5 რამდენჯერ გაიზრდება რეაქციის სიჩქარე ტემპერატურის 20˚-დან 60˚-მდე 

გაზრდისას, თუ რეაქციის ტემპერატურული კოეფიციენტი γ=3? 

            1)21-ჯერ;            2) 9-ჯერ;             3) 81-ჯერ 

 

6 ნატრიუმის თიოსულფატსა და გოგირდმჟავას შორის მიმდინარე რეაქციის შედეგად 

გამოიყოფა გოგირდი თავისუფალი სახით. დავუშვათ, რომ ერთ შემთხვევაში 

რეაქციას ატარებენ   25°C-ზე, ხოლო მეორე შემთხვევაში 35°C-ზე. როდის უფრო 

სწრაფად მოხდება  გოგირდის გამოყოფა?  

1) 25°C-ზე;            2) 35°C-ზე;        3) ამ პირობებში გოგირდის გამოყოფა არ ხდება 

 

7 ტემპერატურის 30˚-დან 50˚-მდე გაზრდისას რეაქციის სიჩქარე გაიზარდა 81-ჯერ. 

რეაქციის ტემპერატურული კოეფიციენტი ტოლია: 

     1)2;              2) 9;           3) 3         

                 

8 ქიმიური რეაქციის სიჩქარე პირდაპირპროპორციულია:  

1) მორეაგირე ნივთიერებათა კონცენტრაციების ნამრავლისა;    2) მორეაგირე 

ნივთიერებათა კონცენტრაციების ნამრავლისა, ხარისხად მათი სტექეომეტრიული 

კოეფიციენტები;              3) პროდუქტების კონცენტრაციების ნამრავლისა 

 

9 ქიმიური რეაქციის   C + O2→CO2 მიმდინარეობა მოქმედ მასათა კანონის მიხედვით 

გამოისახება ასე:  

1) V = k[O2] ;        2) V = k[CO2];        3) V = k[C][O2] 

 

10 ქიმიური რეაქციის   2Mg + O2→ 2MgOმიმდინარეობა მოქმედ მასათა კანონის 

მიხედვით გამოისახება ასე: 

1) V = k[O2] ;        2) V = k[MgO];      3) V = k[Mg][O2] 

 

 

XVI 



 

1 წონასწორული სისტემის �� + 3 �  ↔  2� "+Q წონასწორობა ამიაკის კონცენტრაციის 

შემცირებით გადაიხრება: 

1) მარჯვნივ;        2)მარცხნივ;       3) არ შეიცვლება 

 

2 წონასწორული სისტემის �� + 3 �  ↔  2� "+Q წონასწორობა ამიაკის კონცენტრაციის 

გაზრდით  გადაიხრება: 

1)მარჯვნივ;        2) მარცხნივ;        3) არ შეიცვლება 

 

3 წონასწორული სისტემის �� + 3 �  ↔  2� "+Q წონასწორობა აზოტის  

კონცენტრაციის გაზრდითგადაიხრება: 

1)მარჯვნივ;        2) მარცხნივ;       3) არ შეიცვლება 

 

4 რომელი პასუხი შეესაბამება მოქმედ მასათა კანონის მიხედვით ჩაწერილ 

წონასწორობის მუდმივას შემდეგი რეაქციისთვის:  
2 ���ა� + #�მყ� ↔ #���ა� + 2 ��ა� 

 
1) K = [CO2]/[H2O];               2)K = [CO2][H2]/[H2O];        3) K = [CO2][H2]2/[H2O]2    

 

5 რომელი პასუხი შეესაბამება მოქმედ მასათა კანონის მიხედვით ჩაწერილ 

წონასწორობის მუდმივას შემდეგი რეაქციისთვის:    

2H2(ა) + C(მყ) ⇆ CH4(ა) 

1)K = [CH4]/[H2][C];               2)K = [CH4]/[H2]2;               3) K = [C][H2]2/[CH4]      

 

6 ტემპერატურის შემცირებისას  N2 + 3H2⇆2NH3 რეაქციის წონასწორობა გადაინაცვლებს 

მარჯვნივ. ეგზოთერმულია თუ ენდოთერმული პირდაპირი რეაქცია?  

1)ეგზოთერმული;     2)ენდოთერმული;          3)რეაქციას არ ახლავს სითბური ეფექტი 

 

7 СО2 + Н2⇆ СО + Н2О რეაქციის მიმდინარეობისას დამყარდა წონასწორობა. გაზარდეს 

წყალბადის კონცენტრაცია. რომელი მიმართულებით გადაინაცვლებს წონასწორობა: 

1)მარჯვნივ;    2)მარცხნივ;            3)არ შეიცვლება 

 

8 ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერებაა ჩვეულებრივ პირობებში თხევადი:  

1) ვერცხლისწყალი;          2) ჟანგბადი;           3) გოგირდი 

 

9 ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერებაა ჩვეულებრივ პირობებში აირადი:  

1) აზოტი;           2) გოგირდი;           3) ნახშირბადი 

 

XVII 

 

1 რას წარმოადგენს სითბოტევადობა: 

1)სისტემის სითბოტევადობა არის ენერგია, რომელიც საჭიროა 1კგ ნივთიერების 

ტემპერატურის 1 კელვინით გაზრდისთვის;    2) სისტემის გაფართოების ენერგია;  



3)სითბოს რაოდენობა, რომელიც გამოიყოფა ქიმიური რეაქციის დროს. 

 

2 რა არის ენთალპია 

1) ენერგია, რომელიც გააჩნია სისტემას მუდმივი წნევის პირობებში;   2) ენერგია, რომელიც 

გააჩნია სისტემას მუდმივი მოცულობის პირობებში;    3) ენერგია, რომელიც გააჩნია 

სისტემას მუდმივი ტემპერატურის პირობებში 

 

3 რა არის  ენტროპია: 

1)ენტროპია არის სისტემის მოუწესრიგებლობის მახასიათებელი;      2)სისტემის სრული 

ენერგია;          3)სისტემის შიგა ენერგია 

 

4 თუ რეაქცია მიმდინარეობს მუდმივი მოცულობის პირობებში, სისტემის მიერ 

შესრულებული მუშაობა ტოლია: 

       1) A>0;          2)  A<0;             3) A=0 

 

5 რეაქციის მიმდინარეობის ხასიათი შეიძლება განვსაზღვროთ: 

1) ჯიბსის ენერგიის  ∆G ცვლილებით;    2) ენტროპიის ცვლილებით;     3) ტემპერატურის 

ცვლილებით 

 

6 როგორია რეაქცია, რომელიც მიმდინარეობს სითბოს გამოყოფით:  

1) ეგზოთერმული;           2) ენდოთერმული;          3) იზოთერმული 

 

7 რომელი პროცესები მიმდინარეობენ თავისთავად იზოლირებულ სისტემაში: 

1)ენტროპიის ზრდით მიმდინარე;             2)ენთალპიის ზრდით მიმდინარე;          3) წნევის 

ზრდით მიმდინარე. 

 

8 სისტემის ენტროპია ახასიათებს:   

1) შინაგანი ენერგიის  საერთო  მარაგს;      2) სისტემის სითბოტევადობას;     3) სისტემის 

მოუწესრიგებლობას 

 

9 პროცესის თავისთავადობა ყველაზე კარგად განისაზღვრება:  

1)ტემპერატურის ცვლილების მიხედვით;       2)ჯიბსის თავისუფალი ენერგიის ცვლილების 

მიხედვით;       3)ენთალპიის ცვლილების მიხედვით 

 

10 გამოთვლის გარეშე მიუთითეთ პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს  ენტროპიის გაზრდით:  

1) MgO(მყ) + CO2(ა) = 2MgO(მყ) + C(მყ);      2) S(მყ) + O2(ა) = SO2(ა);         3) AgNO3(მყ) = Ag(მყ) + 

O2(ა) + NO2(ა). 

 

 

XVIII 

 

1 ხსნადობის კოეფიციენტი განისაზღვრება: 



1) ნივთიერების მაქსიმალური რაოდენობით გრამებში, რომელიც იხსნება 100 გ გამხსნელში; 

2) ნივთიერების მაქსიმალური რაოდენობით გრამებში, რომელიც იხსნება 100 გხსნარში; 

3) ნივთიერების მაქსიმალური რაოდენობით გრამებში, რომელიც იხსნება 1 ლ  გამხსნელში 

 

2 ხსნარი ეწოდება: 

1)ცვლადი შედგენილობის ერთფაზიან სისტემას, რომელიც შედგება ორი ან მეტი 

ნივთიერებისგან და მათი ურთიერთქმედების პროდუქტისაგან; 

2)ცვლადი შედგენილობის სხვადასხვა ფაზიან სისტემას, რომელიც შედგება ორი ან მეტი 

პროდუქტისგან; 

3)ცვლადი შედგენილობის ერთფაზიან სისტემას, რომელიც შედგება მხოლოდ გამხსნელისგან 

 

3 იზოტონური ხსნარებისთვის მართებულია შემდეგი დებულება: 

1) მათი ტოლი მოცულობები შეიცავენ გახსნილი ნივთიერების მოლეკულების ერთსა და იმავე 

რიცხვს; 

2) მათი ტოლი მოცულობები შეიცავენ ერთსა და იმავე გახსნილ ნივთიერებას;  

3) მათი ტოლი  მოცულობები შეიცავენ ერთსა და იმავე გამხსნელს 

 

4 ტემპერატურის გაზრდისას აირების ხსნადობა: 

1) იზრდება;       2) მცირდება;      3) არ იცვლება 

 

5 წნევის გაზრდით აირების ხსნადობა: 

1) იზრდება;       2) მცირდება;      3) არ იცვლება 

 

6 აირის წყალში  ხსნადობა მცირდება:  

1) ტემპერატურის გაზრდისას;    2)ტემპერატურის  შემცირებისას;    3)წნევის გაზრდისას 

 

7 ჩამოთვლილთაგან რომელ მოვლენას უკავშირდება გამხსნელის გადატანა დაბალი 

კონცენტრაციის ხსნარიდან მაღალი კონცენტრაციის ხსნარისკენ ნახევრად შეღწევადი მემბრანის 

გავლით:  

1)განზავება;         2)ოსმოსი;           3)დიფუზია 

  

8 გვაქვს ერთნაირი მოლური კონცენტრაციის მქონე (0,01 მოლი/ლ) გლუკოზის, ნატრიუმის 

ქლორიდის და კალციუმის ქლორიდის ხსნარები. რომელ მათგანს ექნება ყველაზე მაღალი 

ოსმოსური წნევა:  

1) გლუკოზის ხსნარს;          2) NaCl-ის ხსნარს;          3)CaCl2-ის ხსნარს 

 

9 ვანტ-ჰოფის კანონი ელექტროლიტებისთვის ჩაიწერება შემდეგი სახით:  

1) P = iCRT            2) P = CRT           3)  P = mRT 

 

10 რამდენჯერ აღემატება რკინა(III) ქლორიდის FeCl3   1 მოლი/ლ კონცენტრაციის ხსნარის ოსმოსური 

წნევა იმავე კონცენტრაციის შაქრის წყალხსნარის ოსმოსურ წნევას? 

1) 2-ჯერ;          2) 4-ჯერ;           3) 3-ჯერ 



XIX 

 

1 გამოთვალეთ ხსნარის მოლურობა, თუ მისი 200 მლ შეიცავს 5,6 გ KOH-ს 

1) 5,6;            2) 0,5;              3) 0,2 

 

2 რამდენი გრამი გოგირდმჟავაა  H2SO4750 მლ 0,4M ხსნარში? 

1) 4.8;             2) 29,4;            3) 49 

 

3 როგორი ნორმალობა აქვს ხსნარს, რომლის 400 მლ შეიცავს 20 გ NaOH-ს 

1) 2,25;            2) 1,25;           3) 0,5    

 

4 500 მლ ხსნარი შეიცავს 71 გ  Na2SO4. როგორია მისი ნორმალობა? 

1) 4;               2) 2;               3) 0,1 

 

5 გამოთვალეთ ხსნარის მოლურობა, თუ 500 მლ ხსნარში არის 94 გ სპილენძის ნიტრატი 

Cu(NO3)2 

1)0,12;            2) 1;            3) 0,1 

 

6 სუფთა ღვინის სპირტში 4% წყალია. რამდენ წყალს შეიცავს 1 ლ სპირტი (ρ=0,8)?     

1)  22 გ;              2)  12 გ;          3) 32 გ 

 

7 რამდენი მლ  წყალი უნდა ავიღოთ, რომ დავამზადოთ 120 გ ხსნარი, რომელშიც კალიუმის 

ქლორიდის მასური წილი იქნება 52%?      

1)   37 მლ;       2) 57,6 მლ;       3) 12 მლ 

 

8 1 ლ ხსნარი შეიცავს 15 გ მწვავე ნატრიუმს. როგორია ამ ხსნარის ნორმალობა?    

1)  0,375N;           2) 0,123N;           3) 0,724 N 

 

9 495 გ წყალში გახსნილია 5 გ ბარიუმის ქლორიდის ქლორიდი. განსაზღვრეთ მიღებული 

ხსნარის პროცენტული კონცენტრაცია.   

 1)  0,5%;           2) 0,25%;          3)1% 

 

10 რამდენი გრამი ნატრიუმის ჰიდროქსიდია საჭირო 5 ლ 0,1 M ხსნარის დასამზდებლად?    

1) 20;          2) 44;         3)80 

 

 

XX 

1 ელექტროლიტური დისოციაციის თეორიის თვალსაზრისით რას ეწოდება მჟავა: 

1) მჟავა ელექტროლიტია, რომელიც დისოციაციის დროს წარმოქმნის კატიონის სახით 

წყალბად-იონს;                  2) მჟავა ელექტროლიტია, რომელიც დისოციაციის დროს წარმოქმნის 

მჟავას ნაშთს;           3) მჟავა ელექტროლიტია, რომელიც დისოციაციის დროს წარმოქმნის 

ანიონის სახით ჰიდროქსილის იონს 

 



2  დისოციაციის ხარისხი გვიჩვენებს: 

1) იონებად დაშლილი მოლეკულების რიცხვის ფარდობას მოლეკულების საერთო რიცხვთან;   

2) მოლეკულების საერთო  რიცხვის ფარდობას იონებად დაშლილი მოლეკულების რიცხვთან; 

3) იონებად დაშლილი მოლეკულების საერთო რაოდენობას. 

 

3 ელექტროლიტის განსაკუთრებულ თვისებას წარმოადგენს: 

1)წყალში გახსნის ან გალღობის უნარი;          2)იონური აღნაგობა;           3) გახსნილ ან  გამლღვალ 

მდგომარეობაში ელექტრული დენის გატარების უნარი 

 

4 ქვემოთჩამოთვლილი სითხეებიდან რომელი  გაატარებს ელექტრულ დენს: 

1) შაქრის წყალხსნარი;        2) გამოხდილი წყალი;    3) ნატრიუმის ტუტის წყალხსნარი 

 

5 ქვემოთჩამოთვლილი სითხეებიდან რომელი  არ გაატარებს ელექტრულ დენს: 

1)შაქრის წყალხსნარი;         2) ნატრიუმის ქლორიდის წყალხსნარი;         3) ნატრიუმის 

სულფატის წყალხსნარი 

 

6 შეარჩიეთ რიგი, რომელიც შეიცავს მხოლოდ ძლიერ ელექტროლიტებს: 

1) H2SO3   HNO3     H3PO4;  2) Mg(OH)2  HBr   HClO4;     3) NaOH     HClO4   HI 

 

7 ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერებაა  ელექტროლიტი:  

1) ეთანი;          2) ნატრიუმის ქლორიდი;          3) ეთანოლი 

 

8 ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერების 1 მოლის დისოცისციის დროს წარმოიქმნება  2 მოლი 

იონი:    

1) Na2SO4;              2) NaI;             3) Na2S 

 

9 რომელი მოლეკულის დისოციაციის შედეგად წარმოიქმნება ანიონების სახით მხოლოდ 

იოდიდ-იონები:   

1) KI;                2) KIO3;         3) KIO 

 

10 ქვემოთჩამოთვლილი სითხეებიდან რომელი  არ გაატარებს ელექტრულ დენს: 

1)გამოხდილი წყალი;        2) ნატრიუმის ქლორიდის წყალხსნარი;      3) ნატრიუმის სულფატის 

წყალხსნარი 

 

 

XXI 

 

1 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი ელექტროლიტი შეიცავს წყალხსნარში    კატიონის 

სახით მხოლოდ წყალბად-იონს: 

1)HCl;       2)NaHSO4;      3)LiOH 

 

2 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი ელექტროლიტი შეიცავს წყალხსნარში ანიონების 

სახით მხოლოდ ჰიდროქსილის იონს: 

1) KH2PO4;           2) NaOH;            3) Al(OH)Cl 



 

3 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი ელექტროლიტი შეიცავს წყალხსნარში წყალბადის 

კატიონს: 

1) Na2SO4;             2)NaHCO3;          3) Ca(OH)2 

 

4 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი მარილი გვაძლევს წყალხსნარში ქლორიდ-იონს: 

1) NaClO;              2) NaCl;              3) KClO3 

 

5 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი მარილი გვაძლევს წყალხსნარში ნიტრატ-იონს: 

1) NaNO2;            2) NH4NO2;         3) NaNO3 

 

6 რომელი მოლეკულის დისოციაციის შედეგად წარმოიქმნება ანიონების სახით 

მხოლოდ OH   ?   

1) ZnOHCl;          2) NaOH;            3) CH3COOH 

7 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი მარილი გვაძლევს წყალხსნარში  კარბონატ-იონს: 

1)Na2CO3;           2)CaCO3;             3)MgCO3 

 

8 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი მარილი გვაძლევს წყალხსნარში  ფოსფატ-იონს: 

1)Na3PO4;             2)Ca3(PO4)2;                      3)Mg3(PO4)2 

 

9 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი მჟავა  არ გვაძლევს წყალხსნარში  წყალბად-იონებს: 

1)H2SiO3;                     2)HCl;               3)HI 

 

10 ქვემოთჩამოთვლილიდან რომელი ფუძე  არ გვაძლევს წყალხსნარში  ჰიდროქსილის 

იონებს: 

1)Cu(OH)2;           2)Ba(OH)2;            3)Sr(OH)2 

 

XXII 

 

1 ქვემოთჩამოთვლილი ნივთიერებებიდან  რომელი გვაძლევს წყალხსნარში კალციუმის 

იონს: 

1) CaCO3;             2)Ca(OH)2;         3) Ca3(PO4)2 

 

2 ქვემოთჩამოთვლილი ნივთიერებებიდან  რომელი გვაძლევს წყალხსნარში ბარიუმის იონს: 

1) BaCO3;             2)BaCl2;            3) BaSO4 

 

3 ქვემოთჩამოთვლილი ნივთიერებებიდან  რომელი გვაძლევს წყალხსნარში ვერცხლის იონს: 

1) AgNO3;               2)AgCl;             3) AgI 

 

4 ქვემოთჩამოთვლილიდან იონთა რომელი წყვილი ვერ იარსებებს ერთდროულად 

წყალხსნარში: 

1)Pb2+  და I- ;      2) Na+ და  I-;       3) K+   და  I- 

 

5 ქვემოთჩამოთვლილი ნივთიერებებიდან  რომელი გვაძლევს წყალხსნარში სულფიდ-იონს: 



1)Na2S;             2) CuS;                  3) ZnS 

 

6 მარილის დისოციაციის შედეგად წარმოიქმნება 1 მოლი კატიონი და 1 მოლი ანიონი. 

რომელია ეს მარილი: 

1)NH4Cl;             2) (NH4)2SO4;            3)Na2HPO4 

 

7 მარილის დისოციაციის შედეგად წარმოიქმნება 2 მოლი კატიონი და 1 მოლი ანიონი. 

რომელია ეს მარილი: 

1)NH4Cl;             2) (NH4)2SO4;           3)NaH2PO4 

 

8 რამდენი მოლი კატიონი და ანიონი წარმოიქმნება 0.3 მოლი ნატრიუმის ფოსფატის 

დისოციაციისას წყალხსნარში: 

1) 0.9 მოლი Na+  და 0.3 მოლი PO43-;         2)0.3 Na+ მოლი და 0.3 მოლი PO43-;    

3)  3 მოლი Na+და 1 მოლი PO43- 

 

9 რამდენი მოლი კატიონი და ანიონი წარმოიქმნება 0.2 მოლი კალიუმის სულფატის 

დისოციაციისას წყალხსნარში: 

1) 0.4 მოლი K+ და 0.2 მოლიSO42- ;           2)0.2 K+მოლი და 0.2 მოლი SO42-;  

3)  2 მოლი K+    და 1 მოლი SO42- 

 

10 რამდენი მოლი კატიონი და ანიონი წარმოიქმნება 0.1 მოლი ვერცხლის ნიტრატის 

დისოციაციისას წყალხსნარში: 

1) 0.1მოლი Ag+ და 0.1 მოლიNO3- ;             2)0.2 Ag+მოლი და 0.2 მოლი NO3-; 

3)  2 მოლი Ag+    და 1 მოლი NO3- 

 

XXIII 

1 რომელი იონური განტოლება შეესაბამება შემდეგ მოლეკულურ განტოლებას: 

BaCl2 + Na2SO3 = BaSO3↓ + 2NaCl 

1)Ba2+ + SO32- = BaSO3;        2) Ba2+ + SO42- = BaSO4;             3) Ba+ + SO4- = BaSO4 

 

2 Cu2++2OH-→Cu(OH)2↓შეკვეცილი იონური ტოლობა შეესაბამება ურთიერთქმედებას: 

1) CuCl2 + 2NaOH-→ Cu(OH)2↓ + 2NaCl;           2) CuCl2 + NaOH-→ Cu(OH)2↓ + NaCl 

3) 2CuCl2 + NaOH-→ 2Cu(OH)2↓ + NaCl 

 

3 როგორია ხსნარში OH- იონების კონცენტრაცია, თუ H+იონების კონცენტრაცია (მოლი/ლ) 

ტოლია 10-8-ის? 

1) 10-8  ;                2)  10-6 ;                             3)106  

 

4 როგორია ხსნარის pH, თუ მასში წყალბად-იონთა კონცენტრაციაა 10-6? 

1) pH <7;            2) pH > 7;             3) pH  = 7 

 

5 რომელი მარილის წყალხსნარს აქვს მჟავა გარემო? 

1) (CH3COO)2Ca;             2) CuCl2;              3)(NH4)2S 

 



6 რომელი მარილი არ განიცდის ჰიდროლიზს? 

1)ალუმინის ქლორიდი;            2)ნატრიუმის კარბონატი;           3)ნატრიუმის ქლორიდი 

 

7 რომელი მარილის წყალხსნარს ექნება ტუტე რეაქცია: 

1)სპილენძის (II) სულფატი;         2)კალიუმის ქლორიდი;          3)ნატრიუმის სილიკატი 

 

8 რომელი ნაერთის წყალხსნარში იღებს მეთილნარინჯი  წითელ შეფერილობას: 

1)ალუმინის სულფატის;              2)კალიუმის ტუტის;                 3)კალიუმის კარბონატის 

 

9 რომელი მარილის ჰიდროლიზი მიმდინარეობს სრულად? 

1) Cu(NO3)2;              2) KNO2;                 3) Fe2S3 

 

10 როგორი რეაქცია ექნება  ალუმინის ქლორიდის წყალხსნარს: 

1)ტუტე;                  2)ნეიტრალური;          3)მჟავა 

 

 

XXIV 

 

1 K2SO4 + H2O მიმდინარეობისას იისფერი ხსნარი:  

1)  უფერულდება;    2) იღებს მწვანე შეფერილობას;    3) იღებს მურა წითელ შეფერილობას 

 

2 ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციის KMnO4 + NaNO2 + KOH = K2MnO4 + NaNO3  + H2O 

მიმდინარეობისას იისფერი ხსნარი:  

1) უფერულდება;     2) იღებს მწვანე შეფერილობას;    3) გვაძლევს ყავისფერ ნალექს 

 

3 KMnO4 + HCl = MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O ჟანგვა-აღდგენის რეაქციაში მარილმჟავას  

კოეფიციენტი იქნება: 

1) 14;                   2)4;               3)16 

 

4 Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O რეაქციაში კოეფიციენტები  შესაბამისად იქნება:  

1) 1,2,1,2,2;            2) 1,2,1,2,1;            3) 1,4,1,2,2 

 

5 რეაქციისთვის K2Cr2O7 + H2O2 + H2SO4→ Cr2(SO4)3 + O2 + K2SO4 + H2O აღმდგენელის  

კოეფიციენტი არის: 

1) 3;              2) 3;             3) 10    

 

6 ჟანგვა-აღდგენით რეაქციაში  KMnO4 + NaNO2 + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4  + NaNO3  + H2O 

მჟანგველისთვის მიღებული კოეფიციენტია: 

1)2;             2)5;               3)6 

 

7 ჟანგვა-აღდგენით რეაქციაში  KMnO4 + NaNO2 + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4  + NaNO3  + H2O 

აღმდგენელისთვის  მიღებული კოეფიციენტია: 

1)2;             2)5;              3)6 

 



8 რეაქციაში: KClO3→ KCl + O2    ჟანგბადი: 

1)იძენს 2 ელექტრონს და აღდგება;          2)გასცემს 2 ელექტრონს და იჟანგება;  

3) ეს არ არის ჟანგვა-აღდგენითი რეაქცია 

 

9 რეაქციაში: KClO3 + P → P2O5 + KCl ქლორი: 

1)იძენს 6 ელექტრონს და აღდგება;           2)გასცემს 6 ელექტრონს და იჟანგება;  

3) ეს არ არის ჟანგვა-აღდგენითი რეაქცია 

 

10 რომელი მსჯელობაა მართებული რეაქციისთვის AgNO3→ Ag + NO2 + O2 

1) ვერცხლი და აზოტი აღდგება, ჟანგბადი იჟანგება;        2) ვერცხლი იჟანგება, ჟანგბადი და 

აზოტი აღდგება;                   3) ეს არ არის ჟანგვა-აღდგენითი რეაქცია 

 

XXV 

1 კალიუმის ნიტრატის წყალხსნარის ელექტროლიზის დროს კათოდზე მიიღება:  

1)კალიუმი;             2) აზოტი;           3)წყალბადი 

 

2 სპილენძის სულფატის წყალხსნარის ელექტროლიზის დროს უხსნად ანოდზე წყალხსნარში 

მიიღება:  

1)გოგირდმჟავა;            2) გოგირდოვანი მჟავა;           3)სპილენძი(II) ჰიდროქსიდი 

 

3 ნატრიუმის სულფატის წყალხსნარის ელექტროლიზის დროს ანოდზე მიიღება: 

1)წყალბადი;                2) გოგირდი;                           3)ჟანგბადი 

 

4 ნატრიუმის ქლორიდის წყალხსნარის ელექტროლიზის დროს ხსნარში მიიღება:  

1) ნატრიუმის ტუტე;            2) მარილმჟავა;              3) ქვექლოროვანი მჟავა  

 

5 კალიუმის ბრომიდის წყალხსნარის ელექტროლიზის დროს ხსნარში მიიღება:  

1)კალიუმის ტუტე;               2) ბრომწყალბადმჟავა;          3) ქვებრომოვანი მჟავა 

 

6 რომელი მარილის ელექტროლიზის დროს მიიღება კათოდზე და ანოდზე წყალბადი და 

ჟანგბადი შესაბამისად:  

1)კალიუმის ქლორიდი;           2)ნატრიუმის ნიტრატი;         3) ვერცხლის ნიტრატი 

 

7 რომელი მარილის წყალხსნარის ელექტროლიზის დროს მიიღება კათოდზე წყალბადი: 

1)სპილენძის სულფატი;           2)ვერცხლის ნიტრატი;          3)ნატრიუმის ქლორიდი 

 

8 რომელი მარილის ელექტროლიზის დროს მიიღება წყალხსნარში ნატრიუმის ტუტე: 

1)ნატრიუმის ქლორიდი;           2)ნატრიუმის ნიტრატი;         3)ნატრიუმის სულფატი 

 

9 რომელი მარილის წყალხსნარის ელექტროლიზის დროს მიიღება უხსნად ანოდზე 

ჟანგბადი: 

1)სპილენძის სულფატი;               2)სპილენძის ქლორიდი;         3)კალიუმის იოდიდი 

 

10 რომელი მარილის წყალხსნარის ელექტროლიზის დროს ვერ მივიღებთ წყალბადს: 



1)ვერცხლის ნიტრატი;           2)ნატრიუმის ქლორიდი;          3)კალიუმის ბრომიდი 
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