
 

 

I sainformacio teqnologiebi 

1.1.  risi gakeTeba ar SeiZleba Font dialoguri fanjridan?  
1. Sriftis feris Secvla 
2. zeda indeqsis dayeneba 
3. striqonebs Soris intervalis dayeneba  
4. asoebs Soris manZilis gazrda   

1.2. saidan regulirdeba mindvris zomebi?  
1. Page Layout menius Page Setup jgufis  Margins brZanebiT 
2. Page Layout menius Page Setup jgufis Size brZanebiT 
3. Insert / Header and Footer brZanebiT 

4. Home/Paragraph/Bullets and Numbering…brZanebiT 

1.3.  rogor moiniSneba teqstSi mTliani striqoni?  
1. striqonis gaswvriv marcxena mindvris areSi dawkapunebiT  
2. striqonze orjeradi dawkapunebiT 
3. striqonze samjeradi dawkapunebiT 
4. striqonis Sesabamisi konteqsturi meniudan 

1.4. CamoTvlilTagan romeli brZanebiT gadainomreba dokumentis gverdebi? 
1. Home /Paragraph/ Bullets and Numbering… 
2.  Insert /Text/ Object… 
3.  Insert /Heather&Footer/ Page Numbers…  
4.   Insert / Pages/Page Break 

1.5. saxazavis romeli markeri gansazRvravs abzacis pirveli striqonis 
pozicias? 

1. marcxena zeda markeri  
2. marcxena qveda samkuTxa markeri 
3. marcxena qveda kvadratuli markeri 
4. marjvena markeri 

1.6. romeli sabrZanebo RilakiT xdeba abzacebis markireba? 
1. Home/Paragraph/Bullets  
2. Home/Font/Italic 
3. Home/Clipboard/Format Painter 
4. Home/Paragraph/Justify 

1.7. romeli brZanebiT xdeba suraTis Casma teqstSi? 
1. Edit / Replace… 
2. View / Views/ Outline 
3. Insert /Illustrations/ Picture  
4. Tools / Merge Documents… 

1.8.  moqmedebaTa romeli mimdevrobiT aris SesaZlebveli zeda kolontitulis 
Casma 



1. Insert CanarTis Text  jgufis Quiick Parts Rilakis gaaqtiurebiT; 
2. Insert CanarTis Header anf Footer jgufis Page number Rilakis 

gaaqtiurebiT; 
3. Insert CanarTis Header anf Footer jgufis Footer Rilakis gaaqtiurebiT; 
4. Insert CanarTis Header anf Footer jgufis Header Rilakis gaaqtiurebiT  

1.9.  rogor unda moviqceT, raTa SesaZlebeli iyos dokumentSi Casmuli 
TariRisa da drois avtomaturi ganaxleba? 

1. Date and Time dialogur fanjaraSi CavrToT Update automatically 
CamrTveli  

2. Date and Time dialogur fanjaraSi davawkapunoT Default Rilakze 
3. TariRi da dro CavsvaT kolontitulebSi 
4. dokumenti SevinaxoT HTML formatSi 

1.10.  Excel-is ujredSi Setanili ricxviTi monacemebi ganTavsdeba: 
1. ujredis marcxena kidesTan 
2. ujredis marjvena kidesTan  
3. ujredis centrSi 
4. ujredis zeda kidesTan 

 

 

1.11. risTvis gamoiyeneba formulis zoli/striqoni (Formula Bar)? 
1. moniSnuli ujris (ujraTa diapazonis) SigTavsis daTvalierebisa 

da redaqtirebisaTvis  
2. grafikuli obieqtebis Casasmelad 
3. swrafi gaSvebis panelis sxva adgilze gadatanisTvis 
4. monacemTa kopirebisaTvis 

1.12. ris gakeTeba ar SeiZleba Format Cells dialoguri fanjridan?    
1. ujraSi teqstis ramdenime striqonze ganTavseba 
2. monacemTa centrireba horizontaluri da vertikaluri 

mimarTulebiT 
3. moniSnuli aris Sida da gare CarCos gakeTeba 
4. gansxvavebuli simbolos Casma  

1.13. romeli simbolo gamoiyeneba ujredis absoluturi misamarTis aRsaniSnad? 
1. &  
2. % 
3. $  
4. @   

1.14.  ras niSnavs Canaweri $D$32? 

1. D32 ujraSi Cawerilia absoluturi misamarTi  
2. D32 ujraSi Cawerilia fardobiTi misamarTi misamarTi 
3. D32 ujraSi Cawerilia Sereuli misamarTi 
4.D32 ujraSi Cawerilia wrfivi misamarTi 

1.15.  ras niSnavs Secdoma #### : 



1. maTematikuri formula mimarTavs teqstur cvlads 
2. formuliT miRebuli gamoTvlis Sedegi ar eteva ujredSi da 

saWiroa Sesabamisi svetis siganis gafarToeba  
3. argumenti ar ekuTvnis funqciis gansazRvris ares 
4. formula sworad ar aris Cawerili 

1.16.  romeli  mimarTva ar aris sworad Cawerili: 
1. A5:C8 
2. Sheet2!A1:C5 
3. Sheet1:Sheet3!D2  
4. D6-D7 

1.17.  funqciaAVERAGE gamoiTvlis: 

1. misi argumentebis saSualo ariTmetikuls  
2. mis argumentebs Soris udidesisa da umciresis saSualo 

ariTmetikuls 
3. misi argumentebis saSualo geometriuls 
4. argumentebis absolutur mniSvnelobaTa saSualo ariTmetikuls 

1.18.  moniSnul A1 da A2 ujredebSi weria ricxvebi 5 da 7. CarCos markeri 
mausiT CamovwieT A10-e ujredamde.ra moxdeba? 

1. araferi 
2. A1-A10 ujredebSi rigrigobiT Caiwereba ricxvebi 5 da 7 
3. A1-A10 ujredebSi Caiwereba ricxvebi: 5, 7, 9, ... , 23  
4. A9 da A10 ujredebSi Caiwereba, Sesabamisad, 5 da 7 

 

 

1.19.  rogor ganixilavs Excel-i ujredSi Caweril wesier wilads 5/23: 
1. Sesabamisi aTwiladis saxiT 
2. rogorc TariRs: 23 maisi  
3. 15 niSnad ciframde damrgvalebuli Sesabamisi aTwiladis saxiT 
4. rogorc wesier wilads 5/23 

1.20. rogori tipis mniSvneloba unda hqondes IF funqciis pirvel arguments: 
1. ricxviTi 
2. teqsturi 
3. samisamarTo 
4. logikuri  

1.21.  romeli moqmedebis SesrulebiT ar daemateba slaidi prezentacias? 
1. Home / Slides jgufis  Slide Layout  brZanebiT.  
2. Home / Slides jgufis New Slide brZanebiT,  
3. struqturis ares slaidis CanarTidan aqtiuri slaidis konteqstu-

ri menius New Slide brZanebis arCeviT, 
4. klaviaturis Ctrl + M klaviSTa kombinaciT; 



1.22.  amocanaTa panelis romeli CanarTidan ganisazRvreba slaidis animaciis 
sqema   

1. Disign/Themes jgufis Sesabamisi brZanebiT 

2. Transition/Transition to This Slide jgufis Sesabamisi brZanebiT 

3. Animation/Animations jgufis Sesabamisi brZanebiT  

4. View /Presentation Views/ Note Page 

1.23.  romeli brZanebiT xdeba xmovani da dinamiuri failebis Camateba 

1. Insert / Duplicate Slide  

2. Insert /Media / Video & Audio 

3. Insert / Sound... 

4. Insert /Text/ Object... 

1.24.  romeli brZanebiT xdeba slaidebis dalagebis reJimis CarTva? 
1. View /Presentation Views/ Slide Sorter  
2. View /Master Views /Slide Master 
3. View /Presentation Views/ Note Page 
4. View/Normal 

1.25.  standartulad satitulo slaidi Sedgeba: 
1. mxolod saTauris Title  arisgan 
2. saTauris Title  da qvesaTauris – Subtitle teqsturi areebisgan. 
3. mxolod qvesaTauris – Subtitle teqsturi arisgan 
4. Office Theme  -idgan 

 

II. kompiuteris arqiteqtura 

2.1. kompiuteris romeli mowyobiloba gamoiyeneba gamoTvlebis Sesasruleblad? 
1. procesori  
2. monitori 
3. vinCesteri 
4. fleS-mexsiereba 

 2.2.  ras niSnavs termini "mudmivi mexsiereba"? 
1. informaciis matarebelze Cawerili informacia aRar iSleba 
2. informaciis matarebelze Cawerili informacia Tu ar wavSaleT, 

mudmivad Seinaxeba 
3. informaciis matarebelze Cawerili informacia kompiuteris gamorTvis 

Semdeg ar iSleba da misi gamoyeneba kompiuteris momaval CarTvazec 
SeiZleba 

4. imitom, rom programebis garda maTze monacemebis Cawerac SeiZleba 

2.3. dabali donis draiveri uzrunvelyofs 
1. Sesabamisi mowyobilobis diagnostikas 
2. Sesabamisi mowyobilobis minimalur reJimSi funqcionirebas  
3. operaciuli sistemis CatvirTvas 
4. Sesabamisi mowyobilobis Cveulebriv reJimSi funqcionirebas 

2.4. kompiuterSi maRali donis draiveris CatvirTvis SemTxvevaSi 



1. dabali donis draiveri rCeba operatiul mexsierebaSi 
2. dabali donis draiveri waiSleba operatiuli mexsierebidan da igi 

wyvets funqcionirebas  
3. dabali donis draiveri waiSleba operatiuli mexsierebidan, magram 

agrZelebs funqcionirebas 
4. dabali donis draiveris funqcionireba ar aris damokidebuli maRali 

donis draiveris CatvirTvaze. 

2.5. operaciuli sistemis daniSnulebaa  
1. kompiuteris aparaturis funqcionireba da diagnostika 

2. periferiuli mowyobilobebis marTva 
3. momxmarebelTan dialogis uzrunvelyofa 
4. kompiuteris aparaturis funqcionireba da momxmarebelTan 
dialogi  

2.6.  programa muSaobis dros imyofeba: 
1. procesorSi;   
2. operatiul mexsierebaSi;   
3. monitorSi;   
4. disze;   

2.7.  sistemuri programuli uzrunvelyofa ar Seicavs Semdegi tipis 
programebs: 

1. eleqtronul cxrilebs;   
2. operaciul sistemebs;   
3. momsaxure donis programuli uzrunvelyofis utilitebs;  
4. mowyobilobaTa draiverebs; 

2.8.  romeli  operaciuli sistema ar aris mravalamocaniani? 
1.  Linux 
2.  MS Winduws XP 
3.  Ms Dos                  
4.  MS Winduws 7 

 

2.9.  operatiuli mexsierebis mTavari maxasiaTebelia 
1. fasi   
2. mexsierebis tipi da moculoba    
3. mikroqsemis konstruqcia 
4. mikrosqemis zoma 

2.10.  procesoris ZiriTadi maxasiaTebeli ar aris: 
1. integrirebis xarisxi 
2. mexsierebis moculoba da Cash mexsierebis moculoba 
3. taqturi sixSire 
4. damuSavebuli monacemebis moculoba  

2.11. romeli klaviSi ar anTebs naTuras klaviaturaze 
1. Num Lock 
2. Print Screen  
3. Caps Lock 



4. Scroll Lock 

2.12.  romeli parametriT ar ganisazRvreba ekranis gamosaxulebis xarisxi: 
1. ekranuli gamosaxulebis Sesabamisi failis siZveliT  
2. ekranuli wertilebis raodenobiT 
3. ekranis ferebis raodenobiT 
4. ekranuli mexsierebis moculobiT 

2.13.  romeli mowyobiloba uzrunvelyofs informaciis miReba-gadacemas Sor 
manZilze? 

1. modemi  
2. skaneri 
3. strimeri 
4. displei  

2.14.  ganmarteT ra igulisxmeba gansazRvrebaSi: "operaciuli sistema aris 
mravalamocaniani"? 

1. gulisxmobs erTdroulad mxolod ori programis muSaobas  
2. gulisxmobs erTdroulad ramdenime programis muSaobas  
3. aseTi gansazRvreba saerTod ar arsebobs  
4. erTi da imave operaciuli sistemiT ramdenime momxmarebeli sargeblobs 

ise, rom yvelas Tavisi parametrebi aqvs 

2.15.  Cash-mexsierebaSi monacemebi itvirTeba 
1. diskuri mowyobilobebidan da ZiriTadi operatiuli mexsierebidan.  
2. mudmivi mexsierebidan.  
3. ZiriTadi operatiuli mexsierebidan  
4. mudmivi mexsierebidan da ZiriTadi operatiuli mexsierebidan  

2.16.  dinamikuri mexsiereba, statikur mexsierebasTan SedarebiT, gamoirCeva  
1. ufro maRali RirebulebiT  
2. integraciis ufro maRali xarisxiT  
3. ufro maRali swrafqmedebiT  
4. ufro maRali saimedoobiT  

2.17.  DDR-mexsiereba warmoadgens 
1. statikur asinqronul operatiul mexsierebas  
2. statikur sinqronul operatiul mexsierebas  
3. dinamikur asinqronul operatiul mexsierebas  
4. dinamikur sinqronul operatiul mexsierebas  

2.18. procesoris ZiriTadi maxasiaTebeli ar aris 
1. procesoris registrebis Tanrigianoba  
2. sistemuri (FSB) saltis sixSire  
3. sistemuri (FSB) saltis Tanrigian 
4. damisamarTebadi mexsierebis moculoba  

2.19.   HyperThreating-teqnologia gamoiyeneba 

1. erTbirTvian procesorebSi 
2. orbirTvian procesorebSi 
3. mravalprocesorul sistemebSi  
4. nebismier maTganSi 

2.20.  programa draiveris daniSnulebaa 

1. mowyobilobaTa marTva  



2. mexsierebis Semowmeba 
3. informaciis ganawileba mexsierebaSi 

4. procesoris programuli marTva 

2.21.  romeli ar aris ugamtaro tipis mowyobiloba: 
1. infrawiTeli 
2. radiosixSiruli 
3. Bluetooth mxardaWera 
4.USB mxardaWera  

2.22.   ra daniSnuleba aqvs FSB  saltes? 
1. procesoris sistemuri saltis komponentebTan damakavSirebeli salte  
2. kontroleri, romelic periferiul interfeiss sistemur saltesTan 

akavSirebs 
3. Tanamedrove universaluri mimdevrobiTi salte 

4. universaluri asinqronuli mimReb-gadamcemi mikrosqema 
2.23. kompiuteris cvlad mexsierebas miekuTvneba 

1. vinCesteri    
2. skaneri    
3. operatiuli mexsiereba  
4. kompaqt-diski 

2.24.  rodis Seasrulebs procedura POSTkompiuteris testirebas? 

1. operaciuli sistemis CatvirTvis Semdeg 
2. operaciuli sistemis CatvirTvamde  
3. rogorc operaciuli sistemis CatvirTvamde, ise operaciuli sistemis 

CatvirTvis Semdeg 
4. testireba damokidebulia momxmareblis mier dayenebul parametrebze 

2.25. ra aris skaneri? 
1. eleqtronuli aslis gadamRebi mowyobiloba  
2. sabeWdi mowyobiloba 
3. informaciis Sor manZilze gadasacemi mowyobiloba 
4. saxazavi mowyobiloba 

Ш ზოგადი ფიზიკა 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. 1.ჰიდრისტატიკური წნევა 22 მეტრის სიღრმის  წყალსაცავის ფსკერზე  შეადგენს ( წყლის 
სიმკვრივე 1კგ/დმ3); g=10 მ/წმ2) 

    1.0,22·108| ნ/მ2 

     2. 0,11 მპა 

     3.1100 კპაП 
     4.0,22 მპა 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.2.თბურ პროცესს, რომლის დროსაც იდეალური გაზი იზოლირებულია გარემო პირობებისგან 

ეწოდება: 

       1.იზოთერმული 

       2.იზოქორული 
       3.იზობარული 



4.ადიაბატური 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.3 რა სიმაღლიდან უნდა ჩამოვარდეს 1გ მასის მქონე სხეული, რომ შეჯახებისას მას ჰქონდეს 

კინეტიკური ენერგია 1 ჯ (თუ მხედველობაში არ იქნება მიღებული ჰაერის წინააღმდეგობა g=10 

მ/წმ2) 
1.100 მ 

2.არ არსებობს სწორი პასუხი 

3.10 მ 
4.1000 მ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.4 16 სმ დიამეტრის მქონე მილაკში მიედინება იდეალური სითხე სიჩქარით 25 სმ/წმ. როგორი 
იქნება სითხის სიჩქარე იმ ადგილას, სადაც მილაკი  დიამეტრში 8 სმ-დეა  დავიწროებული  

1.2 მ/წმ 

2.50 სმ/წმ 
3.100სმ/წმ 

4.6,25 სმ/წმ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. 5.ერთ წერტილზე მოდებული, ორი პერპენდიკულარული ძალის 12 ნ. და 16 ნ. 

თანაბარადმოქმედი ძალის მოდული შეადგენს: 

1.4 ნ. 
2.24 ნ. 

3.28 ნ. 

4.20 ნ. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.6. U = 12 ძაბვისას ორი გამათბობელის სიმძლავრე შესაბამისად P1 = 18 ვტ, P2 = 24 ვტ. უდრის.  

რა სიმძლავრეს მოიხმარს ორივე გამათბობელი, თუ ისინი იმავე წყაროსთან მიმდევრობით იქნება 
მიერთებული. 

1. სწორი პასუხი არ არსებობს 

2. 15,48 ვტ 

3. 10,28 ვტ 
4. 36,59 ვტ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.7. სითბოს რა რაოდენობაა საჭირო 4მ х 5მ х 6 მ ოთახის ჰაერის გასათბობად 10 °C დან 20 °C -დე. 

მუდმივი წნევის პირობებში (ჰაერის ხვედრითი თბოტევადობა 1,006 კჯ/კგ·К-1; ჰაერის  სიმკვრივე 
1,3 კგ/მ3) 

1.1,94·10 

2)არ არსებობს სწორი პასუხი 

3)1,57·106
 ჯ 

4)1570 ჯ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.8.ალფა ნაწილაკი არის 
1.წყალბადის ბირთვი 

2. 24 He ბირთვი 

3.ელექტრონი 
4.ბ 23Heბირთვი 



------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.9. 1,5 სმ=სიმაღლის სხეული განთავსებულია ოპტიკური ღერძის პერპენდიულარულად  4 სმ-ის 

მანძილზე  ლინზისგან, რომლის ფოკუსური მანძილია 1.5.სმ. განსაზღვრეთ მანძილი ლინზიდან 

გამოსახულებამდე. 

1. არ არსებობს სწორი პასუხი 

           2.3,4 სმ  

3.2,9 სმ 

4.1,9 სმ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.10.თვითმფრინავი მიფრინავს პრაღიდან კოშიცაში (მანძილი 540 კმ) საშუალო სიჩქარით 100მ/წმ.  

განსაზღვრეთ საწვავის რა რაოდენობაა საჭირო, თუ ერთი საათი ფრენისას თვითმფრინავი მოიმარს 
600 ლიტრ საწვავს. 

1.750 ლიტრი 

2.1000 ლიტრი 

3.600 ლიტრი 

4. არ არსებობს სწორი პასუხი 

3.11 ნახევარგამტარული დიოდის მუშა ორგანოს წარმოადგენს  
1. p-n გადასასვლელიანი ნახევარგამტარის კრისტალი 
2. n-p  გადასასვლელიანი ნახევარგამტარის კრისტალი 

3. p-n-p გადასასვლელიანი ნახევარგამტარის კრისტალი 

4.  გერმანიუმის გამტარის კრისტალი 
3.12 დიოდების ელექტრული თვისებების შესაფასებლად გამოიყენება 

1. მაგნიტური პარამეტრები 

2. ელექტრული პარამეტრები  
3.ქიმიური თვისებები 

4. ფიზიკური პარამეტრები 

3.13. ფოტოდიოდი  გარდაქმნის  
1.მექანიკურ ენერგიას ელექტრულ ენერგიად 

2.სითბურ ენერგიას ელექტრულ ენერგიად 
3. სინათლის ნაკადის ენერგიას ელექტრულ ენერგიად. 
4. მაგნიტურ ენერგიას ელექტრულ ენერგიად 

3.14 ფოტოტირისტორი  წარმოადგენს.  
1. ოპტიკური გამოსხივების მიმღებ ხელსაწყოს 

2. გამა გამოსხივების მიმღებ ხელსაწყოს 
3. ალფა გამოსხივების მიმღებ ხელსაწყოს 

4. ბეტა გამოსხივების მიმღებ ხელსაწყოს 

3.15 ტრანზისტორი ეს არის 
1.ნახევარგამტარული ხელსაწყო, რომლის საფუძველს წარმოადგენს ერთი ან   

  რამდენიმე ურთიერთზემომქმედი p-n-p გადასასვლელი.  

2. ნახევარგამტარული ხელსაწყო, რომლის საფუძველს წარმოადგენს ერთი ან  
    რამდენიმე ურთიერთზემომქმედი p-n გადასასვლელი.  

3. ოპტიკური ხელსაწყო, რომლის საფუძველს წარმოადგენს ერთი ან რამდენიმე   



      ურთიერთზემომქმედი p-n-p გადასასვლელი. 

5. ნახევარგამტარული ხელსაწყო, რომლის საფუძველს წარმოადგენს მხოლოდ 
ერთი ურთიერთზემომქმედი p-n-p გადასასვლელი. 

3.16 ტრანზისტორს გააჩნია 
1. სამი ან მეტი საკონტაქტო გამომყვანი გარეშე წრედთან მისაერთებლად და              
შეუძლია სუსტი ელექტრული სიგნალების გაძლიერება. 
2. 4 ან მეტი საკონტაქტო გამომყვანი გარეშე წრედთან მისაერთებლად და შეუძლია სუსტი 

ელექტრული სიგნალების გაზრდა. 

3. ორი ან მეტი საკონტაქტო გამომყვანი გარეშე წრედთან მისაერთებლად და  შეუძლია 
სუსტი ელექტრული სიგნალების გაზრდა (გაძლიერება). 

4. სამი ან მეტი საკონტაქტო გამომყვანი გარეშე წრედთან მისაერთებლად და შეუძლია 

სუსტი ელექტრული სიგნალების კონვერტირება. 

3.17. თანამედროვე ტრანზისტორთა უმრავლესობას, ინტეგრალური მიკროსქემების 

ამზადებენ  
1. მანგანუმის გამოყენებით და მათ, როგორც წესი n-p-n სტრუქტურა გააჩნიათ. 
2.გერმანიუმის გამოყენებით და მათ, როგორც წესი n-p-n სტრუქტურა გააჩნიათ. 

3. ირიდიუმის გამოყენებით და მათ, როგორც წესი n-p-n სტრუქტურა გააჩნიათ. 

4. სილიციუმის გამოყენებით და მათ, როგორც წესი n-p-n სტრუქტურა გააჩნიათ. 

 3.18  სტრუქტურას იდეალური ეწოდება.  
1. თუ ნახევარგამტარის გადასავლელების კავშირები დარღვეული არ არის 

2. თუ გამტარის კრისტალში კოვალენტური კავშირები დარღვეული არ არის 

3. თუ ნახევარგამტარის კრისტალში კოვალენტური კავშირები დარღვეული არ არის 
4. თუ ნახევარგამტარის კრისტალში იონური კავშირები დარღვეული არ არის 

3.19 იდეალური სტრუქტურის მქონე ნახევარგამტარის ელექტროგამტარობა  
1. ნულის ტოლია 
2. ერთის ტოლია 

3. ცვალებადია 

4. უსასრულობის ტოლია 

3.20 როგორი ნახევრადგამტარული ხელსაწყოები გამოიყენება ცვლადი ძაბვის 

უნიპოლარულში გარდასაქმნელად 
               1. ვარიკაპი 
    2. ბრტყელი დიოდი 

    3. სტაბილიტრონი 

  4. დინისტორი 

3.21 რომელი ნახევრადგამტარული ხელსაწყოები გამოიყენება დატვირთვის უცვლელი 

ძაბვის მისაღებად 

               1. დინისტორი 

    2.ტირისტორი 

    3. სტაბილიტრონი 

  4. ვარიკაპი 



3.22. ტრინისტორის ძირითადი დანიშნულებაა 

               1. დატვირთვის დენის სტაბილიზირება 

    2. დენების კომუტაცია 

    3. მუდმივი ძაბვის გამრთვა 
  4. სწორი პასუხი არ არის  

3.23. რას  უდრის 100 m სპილენძი სადენის წინაღობა თუ სადენის დიამეტრი 1.02 4mm? 

1.  2.06Ω 

2. 5.15Ω 

3. .515Ω 

4. 3.7Ω 

3.24 ჩამოთვლილი პარამეტრებიდან რომელი არ მიეკუთვნება ელექტრული სიგნალის 

გამაძლიერებელს 

               1.დენის მიხედვით გაძლიერება 

    2. დინამიური დიაპაზონი 
    3. სტაბილიზაციის კოეფიციენტი 

  4. სწორი პასუხი არ არის  

3.25 ფოტოდიოდის რომელი პარამეტრი იცვლებაოპტიკური გამოსხივების ნაკადის 
გაზრდისას 
               1.p-n გადასვლელის უკუ დენი 

               2. გადართვის ძაბვა  
    2. დინამიური დიაპაზონი 

    3. სტაბილიზაციის კოეფიციენტი 

  4. გაჯერების დენი  

 

IV ზოგადი ბიოლოგია 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.1.გენეტიკური ინფორმაციის მატარებელია  

1.დნმ 
2.ჰისტონი 

3.მ-რნმ 

4.რნმ-ტრანსკრიპტაზა 

4. 2.ამიაკს გამოყოფენ 
1მწერები 

2.ფრინველები 
3.თევზები 



4.ძუძუმწოვრები 

4.3.გრანულოციტებს მიეკუთვნება 

1.B- ლიმფოციტები 

2.ნეიტროფილური ლეიკიოციტები 

3.მონოციტები 
4.T-ლიმფოციტები 

4.4 ცხოველურ ქსოვილებს არ მიეკუთვნება 

1.ხრტილი 

2.პარინქემა 
3.შემაერთებელი ქსოვილი 

4.სისხლი 

4.5.რა არის გლიკოგენის მთავარი ფუნქცია  
1.მხოლოდ ენერგეტიკული 

2.სტრუქტურული 

3.ენერგეტიკული და მომმარაგებელი 

4.ინფორმაციული 

4.6.ვინ აღმოაჩინა ქოლერის გამომწვევი 
1.მეჩნიკოვი 
2.პასტერი 

3.პურკინიე 

4.კოხი 

4.7.სქესობრივი დიმორფიზმი არის 

1. სხვადასხვა სქესის ინდივიდუს მორფოლოგიური და ფუნქციონალური 

მრავალფეროვნება 

2.სქესობრივი ჯირკვლების უნარი გამოიმუშავოს ორივე ტიპის გამეტები 

3.სქესობრივი გამრავლების უნარი 

4.სქესობრივი ჯირკვლების ფუნქციის დარღვევა 

4.8.მიოფიბრილები იმყოფება  
1.სისხლის უჯრედებში 

2.მინისებრ სხეულში  

3.კუნთოვან უჯრედებში 

4.ნერვულ უჯრედებში 

4.9.ფაგოციტოზი არის 
1.მავნე ნივთიერებები შთანთქმა ორგანიზმის მიერ 

2.უჯრედოვანი ცვლის პროდეუქტების გამოყოფა 

3.ჰიპოტონურ გარემოში სისხლის წითელი უჯრედების გახლეჩვა 

4. უჯრედის შიგნით მსხვილი ნაწილაკების ტრანსპორტი  

4.10.აქსონი ავრცელებს აგზნებას 

1.ცენტრიდანულად 

2.აფერენტულად 

3.კონცენტრულად 



4.ცენტრისკენულად 

4.11 დარვინის დამსახურებას წარმოადგენს 
1.ბიოგენეტიკური კანონის ფორმულირება 

2.ევოლუციური თეორიის შექმნა 

3.ხელოვნური გადარჩევის თეორიის შექმნა 
4.ხელოვნური მწკრივების კანონის შექმნა 

4.12. დარვინი თვლიდა რომ არსებობისთვის ბრძოლა არის 
1.არახელსაყრელ პირობებთან ბრძოლა 

2.სახეობათშორისო ბრძოლა 
3,სახეობათა შიგნით ბრძოლა 

4.ყველა ჩამოთვლილი ერთად 

4.13 ბუნებრივი გადარჩევა მოქმედებს შემდეგ დონეებზე 
1.ცალკეული ორგანიზმის 

2.პოპულაციის 

3.სახეობის 
4.ჯიშის 

4.14 ჰომოლოგიური ორგანოებია 
1.კატის თათი და ბუზის ფეხი 
2.ადამიანის თვალი და ობობას თვალი 

3.რეპტილიების ჯავშანი და ფრინველის ფრთები 

4.ფრინველის ფრთები და პეპელას ფრთები 

4.15 ადამიან მაიმუნებს მიეკუთვნება 
1.კრომანიონელი 

2.ავსტრალოპითეკი 

3.პითეკანტროპი 
4.ნეანდარტალელი 

4.16 ეუკარიოტებს  
1. აქვთ ქემოსინთეზის უნარი 
2. აქვთ დნმ 

3.არა აქვთ ორგანოიდები 

4.აქვთ ბირთვი გარსით 

4.17 ცხოველური და მცენარეული უჯრედების საერთო თვისებაა 
1.ჰეტეროტროფიკულობა 

2.მიტოქონდრიების არსებობა 
3.ქლოროპლასტების არსებობა 

4.მყარი უჯრედოვანი კედლები 

4.18 ბიოპოლიმერებია 
1.ცილები 
2.პოლისაქარიდები 

3.ნუკლეინის მჟავები 

4.ყველა ჩამოთვლილი 



4.19 ურაცილი ქმნის კომპლიმენტალურ კავშირს 
1.ადენინთან 
2.თიმინთან 

3.ციტოზინთან 

4.გუანინთან 

4.20 გლიკოლიზი არის  

1.უჯრედის ენერგეტიკული ცვლის ყველა პროცესის ერთობლიობას 

2.გლუკოზის უჯანგბადო დაშლა 

3.სრული დაშლა 
4.პოლიმერიზაცია 

4.21 მიტოზის სტადიების მიმდევრობაა 

1.მეტაფაზა, ტელოფაზა, პროფაზა, ანაფაზა 
2. ტელოფაზა, პროფაზა, ანაფაზა.მეტაფაზა, 

3. პროფაზა, ანაფაზა.მეტაფაზა,ტელოფაზა, 

4.  პროფაზა. მეტაფაზა,ანაფაზა. ტელოფაზა 

4.22ქრომოსომების გაორმაგება წარმოებს  
1.ინტერფაზა 

2.პროფაზა 
3.მეტაფაზა 

4. ტელოფაზა 

4.23 ექტოდერმიდა წარმოიქმნება 
1.კუნთები 

2.ფ ილტვები 

3.ჩონჩხი 

4.შეგრძნებების ორგანოები 

4.24 მუტაციები ვლინდება ფრნოტიპურად 
1. ყოველთვის 

2.ჰეტეროზიგოტულ მდგომარეობაში 
3. მხოლოდ ჰომოზიგოტურ მდგომარეობაში 

4.  არასოდეს 

4.25 შეჭიდული გენები არის 
1.ერთ ქრომოსომაში 

2.ჰომოლოგიურ ქრომოსომაში 

3.სქესობრივ ქრომოსომაში 
4.აუტოსომაში 
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