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Sesavali 
 

es krebuli Sedgenilia biologiaSi erTiani erovnuli gamocdis 
CambarebelTaTvis. krebulSi mocemulia:  

• testur davalebaTa tipebis aRwera 

• 2013 wlis biologiis sagamocdo programa 

• 2012 wlis biologiis sagamocdo testi swori pasuxebiTa da komentarebiT 

 
biologiis sagamocdo testi daefuZneba saskolo kursis im mniSvnelovan 

nawils, romelic sagamocdo programaSia warmodgenili. gamocdisaTvis 
mosamzadeblad SegiZliaT isargebloT gamocdebis erovnuli centris mier 
gamocemuli krebulebiT. imedi gvaqvs, rom krebuli dagexmarebaT ukeT moemzadoT 
biologiis gamocdisaTvis. 

 

erTiani erovnuli gamocdebis moTxovnebi biologiaSi 

 
gamocdaze abiturients moeTxoveba 
 

• sagamocdo programiT gansazRvruli faqtobrivi masalis codna.  

• am codnaze dayrdnobiT bunebaSi mimdinare arsebiTi procesebis daxasiaTeba 
da analizi. 

• grafikebidan, sqemebidan, cxrilebidan da diagramebidan saWiro informaciis 
mopoveba da gamoyeneba mocemuli amocanis gadasaWrelad. 

 
 
 
sagamocdo testiT mowmdeba 
 

• saprogramo masalis codna da konkretul amocanebSi am codnis gamoyenebis 
unari. 

• grafikebiT, sqemebiT, cxrilebiTa da diagramebiT mowodebuli informaciis 
gagebisa da analizis unari. 

• mocemuli amocanis pirobidan arsebiTi (problemis gadasaWrelad 
aucilebeli) monacemebis SerCevis unari. 

• codnasa da gamocdilebaze dayrdnobiT,  ucnobi, arastandartuli amocanis 
damoukideblad amoxsnis unari. 
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testur  davalebaTa tipebis  aRwera 
 
davalebis I  tipi _ ramdenime savaraudo variantidan erTaderTi swori pasuxis 
arCeva (e.w. arCeviTpasuxiani testuri davaleba). 
 
davalebis aRwera da instruqcia _ davalebaSi dasmulia SekiTxva da mocemulia 
oTxi savaraudo pasuxi, romelTagan mxolod erTia swori. abiturientma unda 
airCios swori pasuxi da pasuxebis furcelSi aRniSnos Sesabamisi ujra.  
 
     
davalebis II tipi _ Sesabamisobis povna. 
 
davalebis aRwera da instruqcia _ abiturientma unda ipovos Sesabamisoba 
cxrilis saxiT warmodgenil or CamonaTvalSi mocemul movlenaTa an obieqtTa 
Soris.  
pasuxis Caweris forma dawvrilebiT iqneba aRwerili TiToeul davalebaSi.  
 
davalebis III  tipi  _ terminebis CamonaTvalidan swori variantis SerCeva. 
 
davalebis aRwera da instruqcia _ mocemulia teqsti, romelSic gamotovebulia 
sityvebi da iqvea terminebis CamonaTvali. abiturients evaleba, TiToeul 
gamotovebul adgils, romelsac cxrilSi laTinuri aso Seesabameba (t, x, y, z), 
mouZebnos azrobrivad Sesabamisi termini da mxolod misi nomeri Caweros 
cxrilSi.  
pasuxis Caweris forma   dawvrilebiT iqneba aRwerili TiToeul davalebaSi. 
 
davalebis IV  tipi  –  cxrilis Sevseba 
 
davalebis aRwera da instruqcia _ mocemulia procesebisa an movlenebis 
CamonaTvali. abiturientis amocanaa daalagos isini swori TanmimdevrobiT da 
maTi Sesabamisi cifrebi Caweros cxrilSi. 
 
davalebis V  tipi  –  mocemuli  amocanis amoxsna (e.w. Ria testuri davaleba). 
 
davalebis aRwera da instruqcia _ davalebaSi mocemulia amocanis piroba da 
dasmulia ramdenime kiTxva. TiToeul kiTxvas Seesabameba erTi swori pasuxi. 
abiturientma unda miiRos swori pasuxi da imavdroulad naTlad unda 
warmoadginos pasuxis miRebis gza. 
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biologiis sagamocdo programa 

 

yuradReba: biologiis sagamocdo programa gansxvavdeba wina wlebis 
programisagan. sagamocdo programis mesame svetSi mocemulia sakiTxTa kavSiri 
erovnul saswavlo gegmasTan. testuri davalebebi Sedgenili iqneba am 
CamonaTvalSi aRniSnuli saswavlo wlis Sesabamisi grifirebuli 
saxelmZRvaneloebis mixedviT! 

 
 
 
 
საკითხთა ჩამონათვალი 

 
 
 

საკითხთა დაზუსტება 

კავშირი 
ეროვნულ 
სასწავლო 
გეგმასთან 

1.სიცოცხლის ძირითადი 
ნიშნები 
 
 
 

მოძრაობა, კვება, სუნთქვა, გამოყოფა, 
გაღიზიანებადობა, ზრდა-განვითარება, 
გამრავლება. სასიცოცხლო პროცესების 
მნიშვნელობის განმარტება. 

 ბუნ.VII.1 

2. ცოცხალი სისტემის 
ორგანიზაციის დონეები 

მოლეკულური, უჯრედული, ქსოვილური, 
ორგანოთა, ორგანიზმული, პოპულაციური, 
ბიოცენოზური, ეკოსისტემური, ბიოსფერული. 
მოცემულ მაგალითზე ორგანიზაციული  
დონის ამოცნობა/განსაზღვრა. 
ორგანიზაციული დონეების თანმიმდევრულად  
დალაგება. 
 
 
 

 ბუნ.VIII.1 

3. უჯრედი 

3.1 ეუკარიოტული და 
პროკარიოტული 
უჯრედების 
სტრუქტურული 
კომპონენტები 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

პლაზმური მემბრანა, უჯრედის კედელი: 
მათი აგებულება და მნიშვნელობა. 
ციტოპლაზმა: ენდოპლაზმური ბადე, 
რიბოსომა, მიტოქონდრია, პლასტიდები, 
გოლჯის აპარატი, ლიზოსომა, ვაკუოლი, მათი 
აგებულება და დანიშნულება. ბირთვი: 
ბირთვის გარსი, ქრომოსომები, ბირთვაკი, 
მათი აგებულება და მნიშვნელობა.  ფორმისა 
და ფუნქციის შესაბამისობის 
დადგენა/განმარტება. თვალსაჩინოებაზე 
სტრუქტურების ამოცნობა. მცენარეული და 
ცხოველური უჯრედების შედარება.  
პროკარიოტული უჯრედები: ბაქტერიები და 
ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეები – აგებულება, 
კვება, გამრავლება და მნიშვნელობა. მსგავსება-
განსხვავება პრო- და ეუკარიოტულ უჯრედებს 
შორის.  

 
ბუნ.VIII.1 
 
 

3.2 სიცოცხლის 
არაუჯრედული 
ფორმები 

ვირუსები: აგებულება, გამრავლება. მათ მიერ 
გამოწვეული ზოგიერთი დაავადება. განსხვავება 
სიცოცხლის უჯრედული ფორმებისაგან. 

ბუნ.VIII.1 
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3.3. უჯრედის 
ქიმიური 
შედგენილობა: 
არაორგანული და 
ორგანული 
ნივთიერებები 

წყალი: თვისებები და ფუნქცია. მარილების 
როლი უჯრედის ცხოველქმედებაში. დიფუზია 
და ოსმოსი. 
ცილები: ქიმიური აგებულება, სივრცული 
აღნაგობა, თვისებები, ფუნქციები. ნახშირწყლები 
და ლიპიდები: აგებულება, ფუნქციები. 
ნუკლეინის მჟავები - დნმ და რნმ: ბიოლოგიური 
როლი, ქიმიური აგებულება, სივრცული 
აღნაგობა. დნმ-ის რეპლიკაცია. 
 

ბუნ.VIII.1 
 
ბიოლ.X.1 

3.4. ნივთიერებათა ცვლა 
უჯრედში 
  

ცილის ბიოსინთეზი. 
დნმ-ის კოდი, ტრანსკრიპცია, ტრანსლაცია. 
 
 

 ბიოლ.X.1. 
 
  
 3.5. უჯრედის გაყოფა 

 
 
 
 
 
 

უჯრედული ციკლი: ინტერფაზა და 
მიტოზი. მიტოზის ფაზების 
ერთმანეთისაგან გარჩევა/ამოცნობა.  
მიტოზის ფაზების თანმიმდევრულად  
დალაგება. მიტოზის ბიოლოგიური 
მნიშვნელობა.  
სასქესო უჯრედების ჩამოყალიბება,მეიოზი.  
მეიოზის ფაზების ერთმანეთისაგან 
გარჩევა/ამოცნობა.  მეიოზის ფაზების 
თანმიმდევრულად  დალაგება. მეიოზის 
ბიოლოგიური მნიშვნელობა (უჯრედის 
გაყოფაში).  
 
 

  ბუნ.VIII.2 
 
   

  4. ადამიანი 

4.1 საყრდენ - 
მამოძრავებელი სისტემა 

მნიშვნელობა, ჩონჩხის აგებულება და 
ფუნქცია. თვალსაჩინოებაზე ძვლების 
ამოცნობა. ძვალთა შეერთების სახეები. 
კუნთების სახეები: განივზოლიანი, გლუვი და 
გულის კუნთები. მათი აგებულება და 
ფუნქცია. 
განივზოლიანი, გლუვი და გულის კუნთების 
შედარება (აგებულების, მდებარეობის და 
მოქმედების მიხედვით). 

ბუნ. IX.1 

4.2 საჭმლის 
მომნელებელი სისტემა 

სისტემის ორგანოების ამოცნობა. სისტემის 
ნაწილების აგებულება და ფუნქცია. საკვების 
მონელება და  შეწოვა. ცალკეული ორგანოს 
დაკავშირება ორგანოთა სისტემასთან.  

ბუნ. IX.1 

4.3 სასუნთქი სისტემა სისტემის ორგანოების ამოცნობა სისტემის 
ნაწილების აგებულება და ფუნქცია. აირთა 
ცვლა ფილტვებსა  და ქსოვილებში. 
სუნთქვითი მოძრაობები.  

ბუნ. IX.1 

4.4  სისხლი პლაზმა. ფორმიანი ელემენტები – 
აგებულება, ფუნქცია. სისხლის ჯგუფები. 
რეზუს ფაქტორი. იმუნიტეტი.  

ბუნ. IX.1 
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4.5 სისხლის მიმოქცევის 
სისტემა 

სისტემის ორგანოების ამოცნობა და სისტემის 
ნაწილების აგებულება და ფუნქცია. დიდი და 
მცირე წრე.  გულის მუშაობა. პულსი, წნევა. 
არტერიების, ვენების და კაპილარების 
შედარება (აგებულების და ფუნქციის 
მიხედვით). პირველადი დახმარება 
სხვადასხვა სახის სისხლდენის დროს. ლიმფა. 
ლიმფის მიმოქცევის თავისებურება და 
მნიშვნელობა. 
სხვადასხვა ფაქტორის (მაგ., ფიზიკური 
დატვირთვა) მოქმედება გულის მუშაობაზე.  

ბუნ. IX.1 

4.6 გამომყოფი 
სისტემა: 
ა) შარდგამომყოფი 
სისტემა. 
 
ბ )კანი 

სისტემის ორგანოების ამოცნობა და თირკმლის 
აგებულება და ფუნქციები.  
 
 
 
კანის აგებულება და ფუნქციები. 

ბუნ. IX.1 

4.7 ენდოკრინული 
სისტემა 

სისტემის მნიშვნელობა. შინაგანი სეკრეციის 
ჯირკვლები (ფარისებრი, კუჭქვეშა, 
თირკმელზედა, ჰიპოფიზი). ჰორმონები 
(თიროქსინი, ინსულინი, გლუკაგონი, 
ადრენალინი, სომატოტროპინი).  
ენდოკრინული ჯირკვლების ჰიპერ- და 
ჰიპოფუნქციით გამოწვეული დაავადებები. 
მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენა. 
სისტემის ადაპტური მოქმედების მნიშვნელობა. 

ბუნ. IX.1 

4.8. ნერვული სისტემა  

 

 

სისტემის ნაწილები. ზურგის ტვინისა და თავის 
ტვინის აგებულება, ფუნქციები. პერიფერიული 
ნერვული სისტემა (სომატური და ავტონომიური). 
რეფლექსური რკალი.  სისტემის ადაპტური 
მოქმედების მნიშვნელობა. 
სხვადასხვა ფაქტორის (მაგ., ალკოჰოლური, 
ნარკოტიკული ნივთიერებები) გავლენა ნერვული 
სისტემის მოქმედებაზე.   

ბუნ. IX.1 
 

4.9 შეგრძნების     
ორგანოები  

მხედველობის ორგანოს აგებულება,  ფუნქცია.   
ახლომხედველობა  და   შორსმხედველობა.  
 
სმენის ორგანოს აგებულება, ფუნქცია.  

 

ბუნ. IX.1 

 5. მემკვიდრეობითობა და ცვალებადობა 

5.1. მენდელის კანონები 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მონოჰიბრიდული  შეჯვარება, პირველი თაობის 
ერთგვაროვნების კანონი, დათიშვის კანონი, მისი 
ციტოლოგიური საფუძველი. 
დიჰიბრიდული შეჯვარება, გენთა 
დამოუკიდებელად  მემკვიდრეობის კანონი, მისი 
ციტოლოგიური საფუძველი. ამოცანების 
ამოხსნა. 
 

 
 

ბუნ.IX.2 
ბიოლ.X.1 
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5.2. ალელურ და 
არაალელურ გენთა 
ურთიერთქმედება 

სრული და არასრული დომინირება, კოდომინირება;  
 
კომპლემენტარობა,  ეპისტაზი, პოლიმერია.  
 

ბუნ.IX. 2 
ბიოლ.X.1 

5.3.  მორგანის კანონი გენთა შეჭიდულობა. ამოცანების ამოხსნა. 
 

ბიოლ.X.1 

5.4  სქესის გენეტიკა 
 
 
 
 

სქესის განსაზღვრის ქრომოსომული მექანიზმი. 
სქესთან შეჭიდული ნიშან-თვისებების 
მემკვიდრეობა. ამოცანების ამოხსნა. 
 

ბუნ.IX.2 
ბიოლ.X.1 

5.5. ადამიანის 
გენეტიკა.   

ადამიანის მემკვიდრული დაავადები 
(ჰემოფილია, დალტონიზმი, ალბინიზმი, დაუნის 
სინდრომი.) და მათი მემკვიდრეობის მექანიზმი. 

ბუნ.IX.2 
 

5.6. ცვალებადობა  არამემკვიდრული და მემკვიდრული 
ცვალებადობა. 
მოდიფიკაციური  ცვალებადობა.  
 
მუტაციური (გენური, ქრომოსომული, გენომური.),  
კომბინაციური ცვალებადობა. 
 

ბუნ.IX.2 
ბიოლ.X.1 

  6. ეკოლოგია 

6.1.  
ეკოლოგიური 
სისტემა 

ეკოსისტემა. ბიოტური, აბიოტური და 
ანთროპოგენური  ფაქტორები. 
კვებითი კავშირები. ეკოლოგიური პირამიდის 
წესი. 
ორგანიზმთა ურთიერთდამოკიდებულების  
ფორმები (პარაზიტიზმი, ნეიტრალიზმი, 
სიმბიოზი, კონკურენცია, მტაცებლობა). 
ურთიერთდამოკიდებულების ფორმების 
ერთმანეთისაგან გარჩევა / შედარება.  
 
 
 

    
 

ბუნ.VII.3 
ბუნ.VIII.3 
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     2012 wlis sagamocdo varianti 
 
 
         instruqcia davalebebisaTvis 1 _ 54 
davalebaSi dasmulia SekiTxva da mocemulia oTxi savaraudo pasuxi, 
romelTagan mxolod erTia swori. pasuxebis furcelze moZebneT 
davalebis Sesabamisi nomeri, nomris qvemoT ipoveT ujra, romelic Tqven 
mier arCeul pasuxs Seesabameba da dasviT niSani X am ujraSi.  

 
1. romeli funqcia dairRveva adamianis Tavis tvinis qerqis kefis wilis 
dazianebisas?  
  

     a) ynosvis     b) gemos        g) smenis         d) mxedvelobis 
 
momdevno sam SekiTxvaze pasuxis gasacemad ixelmZRvaneleT Q 

qvemoT mocemuli davalebis pirobiT:   
 
savanaSi zogierTi frinveli kenkavs ZuZumwovris kanze mimagrebul 
tkipebs. rogori bioturi urTierTdamokidebulebaa: 

 
2. tkipasa da ZuZumwovars Soris?  
 

a) parazitizmi   b) simbiozi    g) mtacebloba    d) neitralizmi    
 
3. frinvelsa da tkipas Soris?  
 

a) parazitizmi    b) neitralizmi   g) simbiozi    d) mtacebloba     
 
4. frinvelsa da ZuZumwovars Soris?  
 
a) neitralizmi  b) simbiozi    g) mtacebloba  d) parazitizmi  

    
5. romel qsovilSi xdeba qimiuri energiis meqanikur da siTbur energiad 
gardaqmna? 
 

a) kunTovan     b) nervul      g) epiTelur       d) SemaerTebel 
 

6. mitozuri gayofis romel fazaSi emagreba TiTistaras Zafebi 
centromerebs? 

     
a) telofazaSi    b) profazaSi    g) anafazaSi       d) metafazaSi 

 
7. CamoTvlilTagan romeli organoidia SemosazRvruli erTi membraniT? 

         
 a) mitoqondria     b) plastidi      g) lizosoma      d) ribosoma  
 
8. CamoTvlilTagan romelia fermenti? 
 

a) kolageni     b) hemoglobini     g) keratini    d) pefsini 
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9. CamoTvlilTagan romelia prokarioti?   
   

a) tuberkulozis Cxiri    b) gripis virusi 
  g) mwvane evglena           d) dizenteriuli ameba  
 
10. warmodgenili Sejvarebis sqemiT gansazRvreT mSoblebis genotipebi:  
 

        
a) AaBb da AaBB       
 b) AABb da AABb        
g) AaBb da AABb      
d) AAbb da aaBB   

 
   

   
 
11.  CamoTvlilTagan romel fazaSi moqmedeben genebi aqtiurad? 
     
    a) interfazaSi   b) anafazaSi    g) metafazaSi     d) telofazaSi  
 
12. rogori genotipis mSoblebis SejvarebiT miviRebT suraTze mocemul  
daTiSvas? 

   a) AA x Aa         
 b) Aa x Aa  
 g) Aa x aa         
 d) AA x aa  
 

 
 

13. ra SemTxvevaSi SeiZleba eyoloT A  da B jgufis sisxlis mqone 
mSoblebs  
Svili, 0 jgufis sisxliT? 
 

a) deda _ A jgufis homozigoti, mama _ B jgufis heterozigoti 
 b) deda _ B jgufis heterozigoti, mama _ A jgufis homozigoti 
 g) deda _ B jgufis homozigoti, mama _ A jgufis heterozigoti 
 d) deda _ A jgufis heterozigoti, mama _ B jgufis heterozigoti 
  

 
14. CamoTvlilTagan mravalSriani epiTeliumiTaa agebuli: 

 
a) filtvis buStuki   b) epidermisi  
g) Tirkmlis kafsula   d) wvrili nawlavis kedeli   

 
 
 
 

 100 
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15. bocverSi balnis Seferiloba (TeTri da Savi) da zoma (grZeli da 
mokle) memkvidruli niSnebia. sqemaze mocemuli daTiSvis mixedviT 
gansazRvreT mSoblebis genotipebi. 

 
a) AaBb da aabb     
b) AABb da aabb  

 g)  AaBB  da  aabb      
 d)  AABB da  aabb   
 
 
 

 
16. leikocitebis romeli organoidi monawileobs organizmisaTvis ucxo 
sxeulebis monelebaSi?  
 

a) goljis aparati          b) mitoqondria           
g) lizosoma                 d) endoplazmuri bade             
 

 
17. CamoTvlilTagan pirvelad romel organoSi gaivlis nawlavebidan 
gamosuli sisxli?  
 
A   Aa) RviZlSi     b) TirkmelSi     g) filtvSi       d) elenTaSi 
    
 
18. CamoTvlilTagan polisaqaridebs miekuTvneba: 
 

a) saxamebeli da fruqtoza  b) glukoza da celuloza   
g) glukoza da fruqtoza  d) saxamebeli da celuloza 

  
 
 
19. CamoTvlilTagan romels ar SeuZlia damoukideblad cilis sinTezi? 

   
a) baqterias     b) viruss      g) cianobaqterias     d) wyalmcenares 

 
 
20. qaTmebSi Savi Seferiloba dominirebs yavisferze. gansazRvreT, rogori 
SeiZleba iyos mSoblebis genotipi, Tu cnobilia, rom 40 wiwilidan 22 
Savia, danarCeni ki _ yavisferi.  
 

 a) AA x Aa                b) AA x aa         g) Aa x Aa        d) Aa  x aa 
   

 
21. CamoTvlilTagan romeli jirkvlis mier gamoyofili wveni Seicavs 
cilis damSlel fermentebs? 
 
     a) RviZlis                  b) pankreasis         
     g) yba-yuris jirkvlis      d) enisqveSa jirkvlis  
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22. ra nivTierebebiTaa agebuli ribosomis suberTeulebi?  
      

I _ cila   II _ r-rnm   III _ i-rnm 
 
a) mxolod I da II       b) mxolod II da III  
g) mxolod I da III      d) I, II da III  

 
 
23. CamoTvlilTagan romeli monawileobs gulmkerdis Rrus moculobis 
cvlilebaSi mSvidi sunTqvis dros? 
  

 I _ diafragma   II – neknTaSua kunTebi  III _ zurgis kunTebi  
 
     a) mxolod I    b) mxolod II    g) I da II     d) I, II da III 
 
 
 
24. sazamTroSi nayofis forma da qerqis zolianoba memkvidruli niSnebia. 
suraTze mocemuli informaciis safuZvelze gansazRvreT F2 Taobis 
hibridebis genotipebi:  

  
  
 
 a) AaBb, Aabb, aaBb, aabb 
 b) AaBb, Aabb, aaBB, aabb 
 g) AABb, AAbb,aaBb, aabb 

  d) AABB, AAbb, aaBB. aabb   
 
 
 

 
25. genuri mutaciis dros icvleba: 

 
a) qromosomaSi dnm-is monakveTis struqtura   

     b) autosomuri qromosomis struqtura       
g) qromosomaTa ricxvi     

     d) sasqeso qromosomis struqtura     
 
 
 
26. CamoTvlilTagan romeli genotipis mSoblebis SejvarebiT SeiZleba 
miviRoT suraTze mocemuli Sedegi? 

        
            a) AA x Aa               

b) Aa x Aa 
g) Aa x aa           
d) AA x aa 
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27. ZvalTa SeerTebis romeli forma gvxvdeba xerxemlis welisa da gavis 
ganyofilebaSi? 
       I _ moZravi    II _ naxevradmoZravi    III _ uZravi 
       

a) mxolod I  b) mxolod II  g) I da II    d) II da III         
  

28. ZiriTadad sad sinTezdeba eukariotul ujredSi rnm da cilebi?  
 
 a) orive citoplazmaSi  

b) rnm – birTvSi, cilebi – citoplazmaSi  
g) rnm – citoplazmaSi, cilebi _ birTvSi  
d) orive birTvSi      

 
29. CamoTvlilTagan romel sisxlZarRvebSi miedineba venuri sisxli? 
 I _ qveda Rru venaSi   II _ filtvis venaSi   III _ filtvis arteriaSi 

 

a) mxolod I    b) I da II   g) I da III     d) II da III   

 
30. CamoTvlilTagan romlis cvlileba iwvevs  daunis daavadebas?   
      
 a) X _ sasqeso qromosomebis raodenobis   
    b) Y _ sasqeso qromosomis struqturis   
    g) autosomuri qromosomebis ricxvis   
    d) nebismieri qromosomis  struqturis   
 
 
31. rogori TanamimdevrobiT gadaecema bgeriTi rxevebi qvemoT CamoTvlil 
yuris nawilebs? 
      I – sasmeni Zvlebi    II – dafis apki     III – ovaluri sarkmeli 
 
       a) I, II, III        b) III, II, I      g) II, I, III      d) III, I, II    
 
32. smenis receptorebs uSualod aRizianebs da aagznebs:  
 
 a) ovaluri sarkmlis rxeva   b) sasmeni Zvlebis rxeva  
 g) siTxis rxeva lokokinaSi        d) dafis apkis rxeva  
       
33. romeli faqtoris moqmedebiT aris gamowveuli radioaqtiuri narCenebiT 
okeanis dabinZureba? 
       I – bioturi       II – abioturi      III – anTropogenuri 
 

a) mxolod I      b) mxolod II      Gg) mxolod III    d) I da III     
 
34. romeli nivTierebebis gardaqmnis Sedegad warmoiqmneba amiaki adamianis 
organizmSi?  
 

I _ cximebis   II _ cilebis    III _ naxSirwylebis 
 

a) mxolod I    b) mxolod II      g) I da II    d) II da III  
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35. mravalwliani mcenare furisula dabal temperaturaze (200C) ikeTebs 
vardisfer, xolo maRal temperaturaze (300C) _ TeTr yvavilebs. 
cvalebadobis romeli forma iwvevs am gansxvavebas?  

  
a) kombinaciuri  b) ontogenezuri   
g) mutaciuri  d) modifikaciuri  

 
36. eqtoderma dasabams aZlevs: 
 

a) Tavis tvins      b) qordas         g) RviZls        d) filtvebs 
  

 
37. wiTeli, sferulnayofiani pomidori Seajvares yviTel, 
sferulnayofians. pirvel TaobaSi miRebuli Sedegis gamoyenebiT 
gansazRvreT mSoblebis genotipebi:  

 
 
a) AaBb da aabb        
b) AaBb da aaBb       
g)  AABb da  aaBb       
d) AABb da  aabb       

 
   
 

 
38. CamoTvlilTagan Sinagani sekreciis jirkvlebis moqmedebas aregulirebs: 
 
 a) naTxemi      b) Sua tvini     
 g) mogrZo tvini     d) Suamdebare tvini 
 
39. Zvlebis zrdas ganapirobebs:    
 

a) sisqeSi _ Zvlisazrdela, sigrZeSi _ xrtilovani qsovili 
b) sisqeSi _ xrtilovani qsovili, sigrZeSi _ Zvlisazrdela 
g) sisqeSi da sigrZeSi _ Zvlisazrdela 
d) sisqeSi da sigrZeSi _ xrtilovani qsovili 

 
40. CamoTvlili Sewovili da gardaqmnili nivTierebebidan romeli gadadis 
nawlavis xaos limfur kapilarSi? 
 
   I _ cilebi   II _ cximebi   III _ naxSirwylebi 

 
a) mxolod I    b) mxolod II    g) I da II       d) II da III 

      
41. CamoTvlili baqteriebidan romelia producenti? 
 

a) cianobaqteria     b) rZemJava duRilis  
g) ZmarmJava duRilis d) nawlavis Cxiri    
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42. nervuli sistemis romel nawilSi gamoyofen simpaTikur da 
parasimpaTikur nervebs? 
  

I  _ centralur   II _ somatur   III _ avtonomiur 
AA  

a) mxolod I     b) mxolod II  g) mxolod III    d) II da III 
   
 
43. suraTze gamosaxuli zRvis goWebis (Savi da TeTri Seferilobis,  
grZelbalniani da moklebalniani) Sejvarebis sqemis gamoyenebiT 
gansazRvreT mSoblebis genotipebi: 

 
a) AaBb da aabb 
b) aaBb da Aabb 
g)  AABb da  aaBb 
d) AABb da  aabb 

 
 

 
44. romel sisxlZarRvebs aqvT sarqvelebi?  
 
       I _ arteriebs   II _ venebs   III _ kapilarebs 

 
a) mxolod I   b) mxolod II     g) mxolod III    d) II da III 

   
 
45. CamoTvlilTagan romeli procesiT Sedis cximis wveTi ujredSi? 
  
 a) fagocitoziT    b) pinocitoziT     g) difuziiT  d) osmosiT 
  
 
46. CamoTvlilTagan romeli nivTiereba ver gamodis janmrTeli adamianis 
Tirkmlis kapilaruli gorglidan filtraciis procesSi? 
 

a) glukoza    b) Sardovana       g) cila      d) aminomJava  
 
 
47. CamoTvlilTagan romel organizmebs axasiaTebT qemotrofuli kveba? 
 

a) zogierT prokariots     b) yvela prokariots 
g) zogierT eukariots      d) prokariotebs da eukariotebs 

 
 
48. sad grovdeba glikogeni maragis saxiT adamianis organizmSi? 
     I _ kunTebSi    II _ elenTaSi    III _ RviZlSi 
 
  a) mxolod I da II      b) mxolod II da III 
  g) mxolod I da III     d) I, II da III  
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49. romeli nivTierebis molekulebSi SeiZleba warmoiqmnas wyalbaduri bma? 
 

I _ cilebis   II _ nukleinis mJavebis   III _ naxSirwylebis 
 

a) mxolod I     b) mxolod II       g) I da II      d) II da III  
 
 
50. pigment melaninis Semcveli ujredebi, romlebic kanis muq Seferilobas 
ganapirobebs, moTavsebulia: 

 
a) kanqveSa ujredisSi    b) epidermisis Rrma fenaSi  
g) dermis zeda fenaSi   d) epidermisis garqovanebul fenaSi  
  

  
51. mcenareSi glukoza SeiZleba gardaiqmnas:  

I – saxameblad  II – celulozad  III _ glikogenad 
 

a) mxolod I   b) mxolod II     g) mxolod III     d) I da II   
 
 
52. ras qmnian neironebis grZeli morCebis konebi, romlebic centraluri 
nervuli sistemis gareT mdebareoben? 
 
  I _ nervul kvanZebs     II _ nervebs    III _ receptorebs 
 
 a) mxolod I b) mxolod II   g) I da II     d) II da III 
 
 
53. CamoTvlilTagan romeli nivTiereba warmoiqmneba fotosinTezis 
sibnelis fazaSi? 
     

 a) glukoza b) Jangbadi  g) atf d) naxSirorJangi           
               

 
54. CamoTvlilTagan romeli procesi miekuTvneba plastikur cvlas? 
  

a) glikolizi    b) hidrolizi    g) dnm-s replikacia  d) duRili 
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1. Tiroqsini  a) aregulirebs sisxlSi glukozis raodenobas                                             
2. adrenalini  b) aregulirebs organizmSi JangviT procesebs  
3. somatotropini g) monawileobs organizmis zrdis procesis regulaciaSi 
4. glukagoni  d) asustebs nawlavebSi Sewovis process 
 
 
 a b g d 
1     
2     
3     
4     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
56. CamoTvlilTagan romeli refleqsebis Sesrulebas uzrunvelyofs 
avtonomiuri nervuli sistema? 
 

1. muxlis 
2. Tvalis gugis 
3. sisxlZarRvebis Seviwrovebis 
4. ReWvis 
5. nawlavis peristaltikis 
6. enis moZraobis 
7. TiTebis moZraobis 

 
 
 
57. CamoTvlilTagan ra saerTo funqciebi aqvT cximebsa da naxSirwylebs 
ujredSi?  
  
 1. energetikuli 
 2. satransporto 
 3. moZraobiTi 
 4. samSeneblo                

5. katalizuri 
6. samarago 
7. sasignalo 

 

55. ipoveT Sesabamisoba CamoTvlil hormonebsa da maT funqciebs Soris. 
gaiTvaliswineT, rom  organizmSi zogierT funqcias SeiZleba ramdenime 
hormoni asrulebdes. CawereT niSani X pasuxebis furcelze cxrilis 
Sesabamis ujraSi!  

                instruqcia davalebebisaTvis  56 _ 58 

   davalebaSi mocemulia savaraudo pasuxebis CamonaTvali. maTgan 
mxolod samia swori. airCieT pasuxebis swori variantebi da cxrilis  
ujrebSi CawereT TiToeulis Sesabamisi nomeri. pasuxebi aucileblad 
gadaitaneT pasuxebis furcelze! 
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58. CamoTvlilTagan sad ar yalibdeba leikocitebi? 
 

1. RviZlSi 
2. Zvlis tvinSi 
3. limfur kvanZSi       
4. Wia nawlavSi 
5. Tirkmelzeda jirkvalSi 
6. elenTaSi 
7. pankreasSi 
 

        
instruqcia davalebebisaTvis 59 _ 61 
mocemulia amocanis piroba da dasmulia ramdenime kiTxva. pasuxebi 
gadaitaneT pasuxebis furcelze! 
 
 
59. sainformacio rnm-Si aminomJava cisteins akodirebs tripleti ugu.  
 
1. gansazRvreT misi antikodoni satransporto rnm-Si.    
 
2. gansazRvreT nukleotidebis Tanamimdevroba dnm-s orive jaWvSi.  
 

 
60. F2 TaobaSi miRebuli titas hibridebidan 42-s hqonda mewamuli, 83 _ 
wiTeli, 39 ki _ TeTri yvavilebi. 
 
1. gansazRvreT F2 TaobaSi miRebul hibridTa genotipebi; 
 
2. gansazRvreT mSoblebis genotipebi;  
 
3. rogori genotipis mcenareebis SejvarebiT miiReba mxolod wiTel da 
TeTr- yvaviliani hibridebi? 

 
 

61. adamianSi Tandayolil yrumunjobas or sxvadasxva qromosomaSi 
lokalizebuli recesiuli a da b genebi iwveven. metyvelia adamiani, Tu mas 
orive - A  da B  dominanti geni aqvs. (erT-erTi dominanti an orive 
recesiuli alelis mflobeli yru-munjia)                                     
   metyveli mamakaci, romelsac yru-munji mSoblebi hyavs, daqorwinda yru-
munj qalze, romlis genotipia _ Aabb. maT SeeZinaT sami Svili, 
romelTagan  erTia metyveli.  
 
1. gansazRvreT mamis genotipi; A 
 
2. warmoadgineT metyveli Svilis yvela SesaZlo genotipi; A 
 
3. gansazRvreT yru-munji Svilebis yvela SesaZlo genotipi.  
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pasuxebi 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

a  X   X    X  X    X  X     X  X X   
b    X        X  X     X  X       
g       X         X       X     
d X  X   X  X  X   X     X  X      X X 

 

 
 
 
55.                           

          
     

56.         57.      58.           
       
                        
 

 
59.  1. aca 

2. TgT –Aaca 
60. 1. AA - mewamuli, Aa -  wiTeli, aa - TeTri.  

2. AA  da  aa 
   3.  Aa x aa.                                                                                                              

 
61.  1. AaBb. 

2. AABb, AaBb. 
3. AAbb,Aabb,aaBb,aabb. 
  

 

 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

a         X   X  X      X      X  

b X      X   X   X    X X     X  X   
g  X X X X X         X    X  X X     X 
d        X   X     X        X    

 a b g d 
1  X   
2 X   X 
3   X  
4 X    

2 3 5 1 4 6 1 5 7 


