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1. ჩრდილოეთ კავკასიის რომელი პოლიტიკური სუბიექტი ესაზღვრება რაჭა-
ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამხარეო ერთეულს? 

 
ა) ინგუშეთი;  
ბ) ჩრდილოეთ ოსეთი;  
გ) ჩეჩნეთი;  
დ) ყარაჩაი-ჩერქეზეთი.  
 
სწორი პასუხია: ბ) 

 
2. საქართველოს მუნიციპალიტეტებიდან (ადმინისტრაციული რაიონებიდან) სად 

არის უფრო მეტად  თოვლის ზვავის წარმოქმნის საშიშროება? 
  
ა) მესტიაში;  
ბ) ზუგდიდში;  
გ) თერჯოლაში;  
დ) ზესტაფონში.  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
3. რომელი  მდინარე მიეკუთვნება შავი ზღვის აუზს?   
  
ა) ქსანი;  
ბ) მტკვარი;  
გ) თერგი;  
დ) სუფსა.  
 
სწორი პასუხია: დ) 

 
4. რომელი აღკვეთილი არ   მდებარეობს  კახეთის ტერიტორიაზე?   
 
ა) ილტოს;  
ბ) გარდაბნის;  
გ) ჭაჭუნას;  
დ) ივრის.  
 
სწორი პასუხია: ბ) 
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5. მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე ბოლო ყველაზე დიდი ცვლილება მოხდა: 

 
ა) II მსოფლიო ომის შემდეგ;  
ბ) ცივი ომის დამთავრების შემდეგ;  
გ) I მსოფლიო ომის შემდეგ;  
დ) საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ.  
 
სწორი პასუხია: ბ) 

 
6. ჩამოთვლილთაგან რომელი ქვეყანა არის ნატოს წევრი? 

 
ა) იაპონია;  
ბ) ჩეხეთი;  
გ) ირანი;  
დ) უკრაინა.  
 
სწორი პასუხია: ბ) 

 
7. რომელი სახელმწიფოა სამივე ორანიზაციის – გაეროს,  ევროკავშირისა და ნატოს 

– წევრი? 
   
ა) თურქეთი;  
ბ) უკრაინა;  
გ) ლატვია;  
დ) რუსეთი.  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 
8. რა ეწოდება ქვეყნის მოსახლეობაში ქალაქის მოსახლეობის ხვედრითი წილის 

ზრდას? 
  
ა) აგლომერაცია;  
ბ) ურბანიზაცია;  
გ) რურალიზაცია;  
დ) გლობალიზაცია.  
 
სწორი პასუხია: ბ) 
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9. რომელ ქვეყანაშია სურათზე 
გამოსახული არქიტექტურული 
კომპლექსი? 

 
ა)  საფრანგეთში; 
ბ)  ბრაზილიაში; 
გ)  იტალიაში; 
დ)  საბერძნეთში. 
 
სწორი პასუხია: გ) 

 
 

 

10. სქესობრივ-
ასაკობრივი 
(დემოგრაფიულ
ი) პირამიდის 
მიხედვით, 
ჩამოთვლილი 
ასაკობრივი 
ჯგუფებიდან 
რომელია უფრო 
მრავალრიცხოვა
ნი?    

 
ა) 0-4;   
ბ) 30-34;  
გ) 55-59;  
დ) 75-79.  
 
სწორი პასუხია: გ) 
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12. რომელი კონტინენტის კლიმატია ყველაზე „მშრალი“?   
  
ა) ჩრდილოეთ ამერიკის;             
ბ) სამხრეთ ამერიკის;            
გ) ევროპის;          
დ) ავსტრალიის.  
 
სწორი პასუხია: დ) 

 
13. რომელ რეგიონში შედის პორტუგალია? 
 
ა) ცენტრალური ევროპის;  
ბ) ჩრდილოეთ ევროპის;  
გ) სამხრეთ ევროპის; 
დ) სამრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის.  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 

 

14. რომელია C  წერტილის 
გეოგრაფიული კოორდინატები?   

  
 
ა) ჩ.გ. 5°   დ.გ. 125°  
ბ) ს.გ. 5°  ა.გ. 125°  
გ) ჩ.გ. 4°   დ.გ. 118°  
დ) ს.გ. 4° ა.გ. 118°  
 
სწორი პასუხია: გ) 
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15. რომელ 
ქალაქშია 
ტემპერატურის 
წლიური 
ამპლიტუდა 
ყველაზე დაბალი?  

  
  
 
ა) A;  
ბ) B;  
გ) C;  
დ) D. 
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
 
16. თქვენ ხელთ არსებულ რუკაზე, რომლის მასშტაბია 1 : 1 500 000, ქ. ქუთაისსა და ქ. 
განჯას შორის მანძილი 24 სანტიმეტრს უდრის. დაადგინეთ, რამდენი კილომეტრია 
აღნიშნულ გეოგრაფიულ ობიექტებს შორის მანძილი?               
  
ა) 24 კმ;  
ბ) 36 კმ;  
გ) 360 კმ;  
დ) 3600 კმ.  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 
17. რომელ საბადოში მოიპოვება მარმარილო?   
  
ა) ლოპოტის;  
ბ) ძეგვის;  
გ) ასკანის;  
დ) კვაისას.  
 
სწორი პასუხია: ა) 
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18. რა ეწოდება წყლის მოცულობას, რომელიც დროის გარკვეულ მონაკვეთში (წლის 
განმავლობაში) ხმელეთის ზედაპირიდან ჩამოედინება? 
  
ა) მდინარეული ქსელის სიხშირე;  
ბ) ზედაპირული ჩამონადენი;  
გ)  წყალშემკრები აუზი;  
დ)  წლიური ხარჯი.  
 
სწორი პასუხია: ბ) 

 
19. რა არის მიგრაციის სალდო?   
  
ა) იმიგრანტებისა და ემიგრანტების სხვაობა;  
ბ) იმიგრანტებისა და ბუნებრივი მატების სხვაობა;  
გ) ემიგრანტებისა და  სიკვდილიანობის კოეფიციენტის სხვაობა;  
დ) შობადობისა და სიკვდილიანობის კოეფიციენტების სხვაობა.  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
20. სად მდებარეობს გეოგრაფიული ობიექტი, რომლის კოორდინატებია 20° ს.გ. და 
60° დ.გ.? 
  
ა) ეკვატორის ჩრდილოეთით და გრინვიჩის მერიდიანის დასავლეთით;  
ბ) ეკვატორის სამხრეთით და გრინვიჩის მერიდიანის დასავლეთით;  
გ) ეკვატორის ჩრდილოეთით და გრინვიჩის მერიდიანის აღმოსავლეთით;  
დ) ეკვატორის სამხრეთით და გრინვიჩის მერიდიანის აღმოსავლეთით.  
 
სწორი პასუხია: ბ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


