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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) 

 
საქართველოს, რომელ ისტორიულ-გეოგრაფიულ პროვინციებს 
ესაზღვრება ჩეჩნეთის ავტონომიური რესპუბლიკა?     
  
ა) ფშავს და ხევსურეთს  
ბ) ხევსურეთს და თუშეთს  
გ) ხევს და ფშავს  
დ) მთიულეთს და თუშეთს  
 
სწორი პასუხია: ბ) 

 
რომელია რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამხარეო ერთეულის ადმინისტრაციული ცენტრი? 

ა) ონი 

ბ) ამბროლაური 

გ) ცაგერი 
დ
) მესტია 

 
სწორი პასუხია: ბ) 
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 რომელ სურათზეა ნაჩვენები 
ღვარცოფი?  

 
ა) ა  
ბ) ბ  
გ) გ  
დ) დ  
სწორი პასუხია: გ) 

 
საქართველოს მუნიციპალიტეტებიდან (ადმინისტრაციული რაიონებიდან) სად 
არის უფრო მეტად  თოვლის ზვავის წარმოქმნის საშიშროება?  
  
ა) მესტიის  
ბ) ზუგდიდის  
გ) თერჯოლის  
დ) ზესტაფონის  
სწორი პასუხია: ა) 

 
რომელ ღონისძიებას  არ მიმართავენ   სტიქიური მოვლენა – ღვარცოფის თავიდან 
აცილებისათვის?    
  
ა) კალაპოტში ჯებირების აგებას 

ბ) კალაპოტის ნაშალისაგან გაწმენდას 

გ) ხეობის ფერდობებზე ტყის ჭრას  
დ) ხეობის ფერდობებზე ტერასების მოწყობას  
 
სწორი პასუხია: გ) 
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რომელი 
უღელტეხილია 
აღნიშნული 
საქართველოს 
კონტურულ რუკაზე 
კითხვის ნიშნით?  

 
ა) ქლუხორის  
ბ) გუდამაყრის  
გ) რიკოთის  
დ) მამისონის  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 

 

რომელ სურათზეა ნაჩვენები ზვავი?   

  
ა) ა  
ბ) ბ  
გ) გ  
დ) დ  
 
სწორი პასუხია: ა) 
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რომელ სურათზეა ნაჩვენები მეწყერი?   

  
ა) ა  
ბ) ბ  
გ) გ  
დ) დ  
სწორი პასუხია: ბ) 

 

 

რომელ სურათზეა ნაჩვენები ვულკანი?  

 

ა) ა  
ბ) ბ  
გ) გ  
დ) დ  
 
სწორი პასუხია: დ) 
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ბუნებრივი რესურსების ეკოლოგიური კლასიფიკაციის რომელ ტიპს 
მიეკუთვნება ტყის რესურსი?  
  
ა) ამოწურვად აღდგენადს  
ბ) ამოწურვად აღუდგენელს  
გ) ამოუწურავს  
დ) არასამეურნეოს  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 

 

რომელი ლათინური ასოთია 
აღნიშნული საქართველოს 
კონტურულ რუკაზე  
სუფსის  ნავთობის საბადო?  

 
ა) A  
ბ) B  
გ) C  
დ) D  
 
სწორი პასუხია: ა) 
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რომელი დიაგრამა ასახავს კლიმატს, 
სადაც მხოლოდ ნახევარი წლის 
განმავლობაშია ტემპერატურა 
დადებითი?  

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

 
რომელ ისტორიულ–გეოგრაფიულ პროვინციაში მიედინება 
მდ. ალაზანი?  
  
ა) ქართლში  
ბ) კახეთში  
გ) რაჭაში  
დ) გურიაში  
 
სწორი პასუხია: ბ) 

 
რომელი  მდინარე მიეკუთვნება შავი ზღვის აუზს?    
  
ა) ქსანი  
ბ) მტკვარი  
გ) თერგი  
დ) სუფსა  
 
სწორი პასუხია: დ) 
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რომელი აღკვეთილი არ   მდებარეობს  კახეთის ტერიტორიაზე?    
 
ა) ილტოს  
ბ) გარდაბნის  
გ) ჭაჭუნას  
დ) ივრის  
 
სწორი პასუხია: ბ) 

 
რომელი დაცული ტერიტორია არ  მდებარეობს  აჭარის ტერიტორიაზე?    
 
ა) კინტრიშის ნაკრძალი  
ბ) ალგეთის ეროვნული პარკი  
გ) მტირალას ეროვნული პარკი  
დ) ქობულეთის აღკვეთილი  
 
სწორი პასუხია: ბ) 

 

 

მოცემული ცხრილის 
მიხედვით რომელ წელს 
მიაღწია საქართველოში 
ტრანსპორტის 
ტვირთბრუნვამ  პიკს?    

  
ა) 1980  
ბ) 1987  
გ) 1996  
დ) 2005  
 
სწორი პასუხია: ბ) 
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რომელია ალადასტურის ჯიშის ყურძნის გავრცელების მთავარი არეალი?  
  
ა) კახეთი  
ბ) აფხაზეთი  
გ) ქართლი  
დ) გურია  
 
სწორი პასუხია: დ) 

 
რომელია ოჯალეშის  ჯიშის ყურძნის გავრცელების მთავარი არეალი?  
 
ა) კახეთი  
ბ) იმერეთი  
გ) ქართლი  
დ) სამეგრელო  
 
სწორი პასუხია: დ) 

 
მსოფიო 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) 

 
ჩამონათვალიდან რომელი ქვეყანა არის ნატოს წევრი?  
   
ა) იაპონია  
ბ) ჩეხეთი  
გ) ირანი  
დ) უკრაინა  
 
სწორი პასუხია: ბ) 
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რომელი სახელმწიფოა სამივე ორგანიზაციის – გაეროს,  ევროკავშირისა და ნატოს – წევრი?  
   
ა) თურქეთი  
ბ) უკრაინა  
გ) ლატვია  
დ) რუსეთი  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 

 

რომელ ქვეყანაშია სურათზე გამოსახული ნაგებობა 
(ტაძარი)?  

  
ა) ესპანეთში  
ბ) საფრანგეთში  
გ) გაერთიანებულ სამეფოში  
დ) იტალიაში  
 
სწორი პასუხია: ა) 
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რომელ ქვეყანაშია სურათზე გამოსახული 
არქიტექტურული კომპლექსი? 

 
ა)  საფრანგეთში 

ბ)  ბრაზილიაში 

გ)  იტალიაში 

დ)  საბერძნეთში 
 
სწორი პასუხია: გ) 

 

 

რომელი ქალაქია 
სურათზე 
გამოსახული?  

 
ა) კიევი  
ბ) სანკტ–პეტერბურგი  
გ) მოსკოვი  
დ) მინსკი  
 
სწორი პასუხია: გ) 
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  სქესობრივ-
ასაკობრივი 
(დემოგრაფიული) 
პირამიდის 
მიხედვით, 
ჩამოთვლილი 
ასაკობრივი 
ჯგუფებიდან 
რომელია უფრო 
მრავალრიცხოვანი?    

 
ა) 0-4   
ბ) 30-34  
გ) 55-59  
დ) 75-79  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 

 

  სქესობრივ-
ასაკობრივი 
(დემოგრაფიული) 
პირამიდის 
მიხედვით, 
ჩამოთვლილი 
ასაკობრივი 
ჯგუფებიდან 
რომელია უფრო 
მრავალრიცხოვანი?    

 
ა) 10-14   
ბ) 45-49  
გ) 65-69   
დ) 85-89  
 
სწორი პასუხია: გ) 
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რა ეწოდება მოსახლეობის გადაადგილებას საცხოვრებლად დროებით ან მუდმივად 
ერთი დასახლებული პუნქტიდან მეორეში?  
  
ა) მოსახლეობის დინამიკა  
ბ) მოსახლეობის აღწარმოება  
გ) მოსახლეობის მიგრაცია  
დ) მოსახლეობის დაბერება  
სწორი პასუხია: გ) 

 
 
რა ეწოდება ქვეყნის მოსახლეობაში ქალაქის მოსახლეობის ხვედრითი წილის 
ზრდას? 
 
ა) აგლომერაცია  
ბ) ურბანიზაცია  
გ) რურალიზაცია  
დ) გლობალიზაცია  
სწორი პასუხია: ბ) 

 
ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან რომელია ორეროვანი? 
  
ა) შვედეთი 

ბ) იაპონია 

გ) აშშ 

დ) კანადა 
სწორი პასუხია: დ) 

 
რომელი კონტინენტის კლიმატია ყველაზე „მშრალი“?    
  
ა) ჩრდილოეთ ამერიკის             
ბ) სახრეთ ამერიკის            
გ) ევროპის          
დ) ავსტრალიის  
 
სწორი პასუხია: დ) 
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დავალების კოდი:  
რომელი კონტინენტის კლიმატია ყველაზე „ცხელი“?  
  
ა) ჩრდილოეთ ამერიკის             
ბ) აფრიკის            
გ) აზიის        
დ) ევროპის  
 
სწორი პასუხია: ბ) 

 
 
რომელ რეგიონში შედის პორტუგალია?  
 
ა) ცენტრალური ევროპის  
ბ) ჩრდილოეთ ევროპის  
გ) სამხრეთ ევროპის 

დ) სამრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 
რომელ რეგიონში შედის რუმინეთი?  
 
ა) ცენტრალური ევროპის  
ბ) ჩრდილოეთ ევროპის  
გ) სამხრეთ ევროპის  
დ) სამრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის  
 
სწორი პასუხია: დ) 

 
რომელია თურქმენეთის დედაქალაქი?  
 
ა) ბუხარა  
ბ) კიშინიოვი  
გ) აშხაბადი  
დ) რიგა  
სწორი პასუხია: გ) 

 



14 
 

რომელი მდინარე მდებარეობს ევროპაში?  
 
ა) კოლორადო  
ბ) მურეი  
გ) პო  
დ) ნილოსი  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 
რომელი ტბა მდებარეობს  სამხრეთ ამერიკაში?  
  
ა) ტიტიკაკა  
ბ) ბალხაში  
გ) მაკაი  
დ) ვინიპეგი  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
რომელი ჩანჩქერი მდებარეობს  აფრიკაში?  
  
ა) ვიქტორია  
ბ) ნიაგარა  
გ) ანხელი  
დ) კლიჩი  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
 რომელი კუნძული მდებარეობს ინდოეთის ოკეანეში? 
 

ა)  კუბა 

ბ)  მადაგასკარი 

გ)  სიცილია 

დ)  ისლანდია 
 
სწორი პასუხია: ბ) 
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 ჩამოთვლილთაგან რომელი მთები მდებარეობს ჩრდილოეთ ამერიკაში? 
 

ა)  აპალაჩები 

ბ)  ანდები 

გ)  ჰიმალაები 

დ)  ალპები 
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
 რომელი ოკეანის აუზს მიეკუთვნება გვინეის ყურე? 
 

ა)  წყნარი 

ბ)  ატლანტის 

გ)  ინდოეთის 

დ)  ჩრდილოეთ ყინულოვანი 
 
სწორი პასუხია: ბ) 

 

 

რომელ ქვეყანაშია სურათზე გამოსახული ნაგებობა?  

 
ა) ესპანეთში  
ბ) საფრანგეთში  
გ) გაერთიანებულ სამეფოში  
დ) იტალიაში  
სწორი პასუხია: გ) 
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რომელი ლათინური ასოთია 
აღნიშნული საქართველოს კონტურულ  
რუკაზე ჯავახეთის ქედი?  

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

 

 

დემოგრაფიული პირამიდის 
მიხედვით, X ქვეყანაში  რომელ 
ასაკობრივ ჯგუფში ჭარბობს 
მოსახლეობის რაოდენობა?  

  
ა) 5-9  
ბ) 35-39  
გ) 60-64  
დ) 80-84  
სწორი პასუხია: გ) 
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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) 

 

 

ჩამოთვლილთაგან 
რომელ წელს იყო 
საქართველოში 
ბუნებრივი 
მატების 
კოეფიციენტი 8 
პრომილეს ტოლი?  

 
ა) 1990  
ბ) 1995  
გ) 2000  
დ) 2005  
 
სწორი პასუხია: ა) 
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რომელ ქალაქშია 
ტემპერატურის 
წლიური ამპლიტუდა 
ყველაზე დაბალი?  

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

 
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) 

 
რა მიმართულებით მოძრაობთ, როცა თქვენი მარშრუტი იწყება ქ. ახალქალაქში და მთავრდება ქ. 
სოხუმში?             
 
ა) სამხრეთ–აღმოსავლეთით  
ბ) ჩრდილო–აღმოსავლეთით  
გ) სამხრეთ–დასავლეთით  
დ) ჩრდილო–დასავლეთით  
 
სწორი პასუხია: დ) 
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რამდენი სუვერენული სახელმწიფო მდებარეობს კავკასიის ტერიტორიაზე?  
  
ა) 4  
ბ) 7  
გ) 11  
დ) 14  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
შავი ზღვის რომელ სანაპიროზე მდებარეობს კავკასია?    
 
ა) სამხრეთ  
ბ) აღმოსავლეთ  
გ) ჩრდილოეთ  
დ) დასავლეთ  
 
სწორი პასუხია: ბ) 

 
 
რომელი მხარის ტერიტორიაზე ვრცელდება კოლხეთის 
დაბლობი?               
 
ა) იმერეთის  
ბ) სამცხე–ჯავახეთის  
გ) კახეთის  
დ) მცხეთა–მთიანეთის  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
რომელ მხარეში მდებარეობს მწვერვალი შხარა?        
 
ა) რაჭა–ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში  
ბ) სამცხე–ჯავახეთში  
გ) სამეგრელო–ზემო სვანეთში  
დ) მცხეთა–მთიანეთში  
 
სწორი პასუხია: გ) 
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რომელ მხარეში მდებარეობს გოდერძის უღელტეხილი?             
 
ა) აჭარაში  
ბ) გურიაში  
გ) კახეთში  
დ) იმერეთში  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
რომელ საბადოში მოიპოვება მურა ნახშირი?    

ა) ტყიბულის  
ბ) ტყვარჩელის  
გ) ახალციხის  
დ) მირზაანის  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 
რომელ საბადოში მოიპოვება მარმარილო?    
 
ა) ლოპოტის  
ბ) ძეგვის  
გ) ასკანის  
დ) კვაისას  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
რომელ საბადოში მოიპოვება ნავთობი?    
 
ა) ლუხუმის  
ბ) ასკანის  
გ) სუფსის  
დ) სალიეთის  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 
 
 



21 
 

რომელ საბადოში  არ მოიპოვება   მარმარილო?    
 
ა)  თეძმის 

ბ)  შროშის 

გ)  ლოპოტის 

დ)  სალიეთის 
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
ყველაზე ცივი თვის საშუალო ტემპერატურა  +2,1°C-ია, ხოლო ყველაზე თბილი თვის  – +20,2°C. 
რას უდრის ამ ქალაქის ჰაერის ტემპერატურის წლიური ამპლიტუდა?  
 
ა) 1,51°C   
ბ) 1,85°C  
გ) 18,1°C  
დ) 22,3°C  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 
ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის ქარის ნაირსახეობა?  
 
ა) პასატი  
ბ) მუსონი  
გ) ცუნამი  
დ) ბრიზი  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 

 

ჩამოთვლილთაგან რომელ 
საუკუნეებში იყო X ქვეყნის 
ტერიტორია ყველაზე 
უფრო დიდი?    
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ა) II-I  
ბ) IX-X  
გ) XXI  
დ) XX  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
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) 

 
წყლის მოცულობის მიხედვით (221 მლნ. მ3), რომელია საქართველოს 
უდიდესი ტბა?    
  
ა) ტაბაწყური  
ბ) რიწა  
გ) ხოზაფინი  
დ) ბაზალეთი  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
 
რომელ ისტორიულ–გეოგრაფიულ პროვინციაში მდებარეობს შაორის 
წყალსაცავი?  
  
ა) სვანეთში  
ბ) იმერეთში  
გ) რაჭაში  
დ) ლეჩხუმში  
 
სწორი პასუხია: გ) 
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მეურნეობის რომელი დარგი გამოირჩევა საქართველოში დასაქმებულთა ყველაზე 
მაღალი ხვედრითი წილით?    
  
ა) სოფლის მეურნეობა  
ბ) მანქანათმშენებლობა  
გ) კვების მრეწველობა  
დ) საკურორტო მეურნეობა  
სწორი პასუხია: ა) 

 
საქართველოს რომელი ისტორიულ–გეოგრაფიული პროვინცია გამოირჩევა 
ალექსანდროულის ჯიშის ყურძნის წარმოებით?    
 
ა) ლეჩხუმი  
ბ) კახეთი  
გ) ქართლი  
დ) რაჭა  
სწორი პასუხია: დ) 

 
საქართველოს რომელი ისტორიულ–გეოგრაფიული პროვინცია გამოირჩევა ცხვრის 
სულადობით?    
 
ა) გურია  
ბ) იმერეთი  
გ) თუშეთი  
დ) რაჭა  
სწორი პასუხია: გ) 

 
საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე, უნიკალური ეკოსისტემების შესანარჩუნებლად შექმნილია 
დაცული ტერიტორიები, რომლებსაც სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და რეკრეაციული მიზნით 
იყენებენ. რა ეწოდება ესეთ ტერიტორიას?    
 
ა) ეროვნული პარკი  
ბ) აღკვეთილი  
გ) ბუნების ძეგლი  
დ) დაცული ლანდშაფტი  
 
სწორი პასუხია: ა) 
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რომელ მხარეში მდებარეობს თუშეთის ეროვნული პარკი?    
 
ა) კახეთში  
ბ) სამეგრელო–ზემო სვანეთში  
გ) იმერეთში  
დ) მცხეთა–მთიანეთში  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
 რომელი მხარის ტერიტორიაზე არ მდებარეობს ეროვნული პარკი?    
 
ა)  რაჭა–ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 

ბ)  სამეგრელო–ზემო სვანეთში 

გ)  სამცხე–ჯავახეთში 

დ)  მცხეთა–მთიანეთში 
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
რა სტატუსი აქვს ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიას?    
 
ა) ბუნების ძეგლის  
ბ) დაცული ლანდშაფტის  
გ) ნაკრძალის  
დ) ეროვნული პარკის  
სწორი პასუხია: გ) 

 

 

რომელი ლათინური 
ასოთია აღნიშნული 
საქართველოს 
კონტურულ რუკაზე 
მწვერვალი აღეფსთა?    
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ა) A  
ბ) B  
გ) C  
დ) D  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
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) 

 
თუ ქვეყანაში შობადობის კოეფიციენტი უდრის 35 პრომილეს, 
ხოლო სიკვდილიანობის კოეფიციენტი 20 პრომილეს, რა იქნება 
ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი?  
 
ა) 15‰  
ბ) –15‰  
გ) 15%  
დ) –15%  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
 
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) 
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სად მდებარეობს გეოგრაფიული ობიექტი, რომლის კოორდინატებია 65°30´ ჩ.გ. და 120°15´ ა.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: გ) 

 
რომელ კონტინენტზე მდებარე გეოგრაფიულ ობიექტს შეესაბამება 23°30´ ს.გ. და 140°15´ ა.გ. 
გეოგრაფიული კოორდინატები?  
  
ა) ანტარქტიდის 

ბ) ჩრდილოეთ ამერიკის  
გ) აფრიკის  
დ) ავსტრალიის  
 
სწორი პასუხია: დ) 

 
ჩამოთვლილთაგან რომელი ქვეყანა მდებარეობს ლათინური ამერიკის რეგიონში?    
 
ა) მაროკო  
ბ) კუბა  
გ) ფიჯი  
დ) სინგაპური  
 
სწორი პასუხია: ბ) 

 
ჩამოთვლილთაგან რომელია ნიდერლანდების დედაქალაქი?  
 
ა) კოპენჰაგენი  
ბ) ამსტერდამი  
გ) ლისაბონი  
დ) ნიქოზია  
 
სწორი პასუხია: ბ) 
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ჩამოთვლილთაგან რომელი მდინარე მდებარეობს ავსტრალიაში?  
 
ა) კონგო  
ბ) მისისიპი  
გ) მურეი  
დ) სირდარია  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 
ჩამოთვლილთაგან რომელი ქედი არ  მდებარეობს აზიაში?  
 
ა) ატლასი  
ბ) ტიან–შანი  
გ) ჰიმალაი  
დ) ალთაი  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 
ჩამოთვლილთაგან რომელი ტბა არ  მდებარეობს ჩრდილოეთ ამერიკაში?  
 
ა) ზემო  
ბ) ეირი  
გ) მიჩიგანი  
დ) ერი  
 
სწორი პასუხია: ბ) 
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რომელი მდინარეა 
აღნიშნული კონტურულ 
რუკაზე კითხვის 
ნიშნით?  

 
ა) ლიახვი  
ბ) ჭოროხი  
გ) აჭარისწყალი  
დ) ცხენისწყალი  
 
სწორი პასუხია: ბ) 

 
ჩამოთვლილთაგან რომელია ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანის აუზის 
ზღვა?  
 
ა) კარის  
ბ) არაბეთის  
გ) არაფურის  
დ) სარგასის  
 
სწორი პასუხია: ა) 
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რომელ ქვეყანაშია სურათზე გამოსახული ტაძარი?  

 
ა) პოლონეთში  
ბ) გერმანიაში  
გ) გაერთიანებულ სამეფოში  
დ) საფრანგეთში  
 
სწორი პასუხია: დ) 

 

 

დიგრამაზე მოცემულია 
საქართველოში 
დასაქმებულთა 
პროცენტული განაწილება. 
მეურნეობის რომელ 
დარგში   გაიზარდა 
დასაქმებულთა ხვედრითი 
წილი 28%–ით?  

  
 
ა) მრეწველობაში  
ბ) მშენებლობაში  
გ) ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაში  
დ) სოფლის მეურნეობაში  
 
სწორი პასუხია: დ) 
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რომელი ციფრით არის 
კონტურულ  რუკაზე 
აღნიშნული საუდის არაბეთი?  

  
ა) 1  
ბ) 2  
გ) 3  
დ) 4  
 
სწორი პასუხია: ა) 

 

 

რომელ ქვეყანაშია სურათზე 
გამოსახული ნაგებობა?  

 
ა) პოლონეთში  
ბ) გერმანიაში  
გ) გაერთიანებულ სამეფოში  
დ) საფრანგეთში  
 
სწორი პასუხია: დ) 
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რომელ ქალაქშია სურათზე 
გამოსახული ნაგებობა?  

  
ა) კელნში  
ბ) ბუდაპეშტში  
გ) ბერლინში  
დ) ამსტერდამში  
 
სწორი პასუხია: გ) 

 


