AAA_ 2917#01#Q16#01 eduman testinin sualları
Fәnn : 2917 İaşә müәssisәlәrindә istehsalın tәşkili
1 Müәssisәlәrdә keçirilmiş iqtisadi stimullaşdırılması üzrә yeni qaydası, fondun nә qәdәr mәnfәәti
ayırması yolu ilә әmәlә gәlir?

•

7
5
6
3
4

2 Hansı birlik onun fәaliyyәtinin tәşkilinә, dövlәt planına uyğun olaraq müәssisә vahid rәhbәrliyin
hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulur?

•

İstehsalattexniki birliyi
Tәşkilati birlik
İqtisadi birlik
Siyasi birlik
İctimai birlik

3 Hansı mәmulatlar geniş istifadә hüququna malik olmalıdır?

•

Spirtli içkilәr
Tortlar
İsti yemәklәr
Dondurulmuş mәmulatlar
Tez dondurula bilәn hazır yemәklәr vә kulinar mәmulatlar

4 İstismar edilәn avadanlıqların modernlәşdirilmәsi vә onun sәmәrәli istifadәsi, yeni texnikanın
tәtbiqi, bu?

•

Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrtidir.
Müәssisәlәrinin işinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması vәzifәsidir
İctimai iaşәdә elmitexniki tәrәqqinin istiqamәtlәrindәn biridir.
İqtisadi hәvәslәndirmә qaydasıdır.
Müәssisәlәrdә ortabirsaatlıq әmәk mәhsuldarlığıdır.

5 Ziyarәtçilәrә istehsalın vә xidmәtin mütәrәqqi üsulların tәtbiqinin tәşkil edilmәsi, bu?

•

Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrtidir.
Müәssisәlәrinin işinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması vәzifәsidir
İctimai iaşәdә elmitexniki tәrәqqinin istiqamәtlәrindәn biridir.
İqtisadi hәvәslәndirmә qaydasıdır.
Müәssisәlәrdә ortabirsaatlıq әmәk mәhsuldarlığıdır.

6 Yüklәmәboşaltma işlәrinin kompleks mexaniklәşdirmәsi, әmәyin vә idarәetmә sistemini elmi
cәhәtdәn tәkmillәşdirilmәsi, bu?

•

Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrtidir.
Hazırlanma müәssisәlәrindә yarımfabrikatların istehsalının mәrkәzlәşdirilmәsidir
İctimai iaşәdә elmitexniki tәrәqqinin istiqamәtlәrindәn biridir.
İqtisadi hәvәslәndirmә qaydasıdır.

Müәssisәlәrdә ortabirsaatlıq әmәk mәhsuldarlığıdır.

7 Müәssisәlәrin yüksәk dәrәcәdә mәrkәzlәşdirilmiş istehsal yarımfabrikatlarının hazırlığı vә onların
hazırlığa qәdәrki müәssisәlәr ilә kompleks tәchizatı, bu?

•

Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrtidir
Müәssisәlәrinin işinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması vәzifәsidir
İctimai iaşәdә elmitexniki tәrәqqinin istiqamәtlәrindәn biridir.
İqtisadi hәvәslәndirmә qaydasıdır.
Müәssisәlәrdә ortabirsaatlıq әmәk mәhsuldarlığıdır.

8 Hansı metodlar tәsәrrüfat mexanizmi konkret formaları göstәrilir ki, belә iqtisadi rıçaqlar vasitәsilә
özünü tәmsil edir ki, mәnfәәt, qiymәt, kredit, normativlәri iqtisadi stimullaşdırılması?

•

iqtisadi
Hüquqi
İnzibati
siyasitәrbiyә
sosial

9 Müәssisә әsasәn nәyә әmәl etmәklә, lazımi keyfiyyәtlәrin nomenklaturasının, çeşidli mәhsul
istehsalını hәyata keçirir?

•

Menyu
Çek
Preyskurantlar
Sifarişlәrin
Tәsdiq olunmuş planlar ilә

10 Yüklәmәboşaltma işlәrinin kompleks mexaniklәşdirmәsi tәkmillәşdirilmәsi, әmәyin vә idarәetmә
sistemini elmi cәhәtdәn tәşkili, bu?

•

İctimai iaşәdә elmitexniki tәrәqqinin istiqamәtlәrindәn biridir.
Müәssisәlәrdә ortabirsaatlıq әmәk mәhsuldarlığıdır.
İqtisadi hәvәslәndirmә qaydasıdır.
Müәssisәlәrinin işinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması vәzifәsidir
Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrtidir.

11 Aşağıdakı hansı elmi tövsiyәlәr nәzәrә alınmadan qәrarların qәbulu, субъеkтивизмом sığmır?

•

idarәetmә pultu ilә
Yuxarıdan idarә
İdarәnin sahә prinsipi isә
elmi idarәsi
ASU idarәsi ilә

12 Hansı aşağıdakı ayrıayrı müәssisәlәrdә istehsal olunan mәhsul buraxılışının xalq tәsәrrüfatının
tәlәblәrinә uyğun tәşkili daha sәmәrәli variant seçmәyә imkan verir?

•

tәkbaşçılıq
Birgәlik
Kollektivlilik
planlaşdırılması
Kollegiallıq

13 İdarәetmә strategiyası vә hәlli yollarının müәyyәnlәşdirilmәsi metodu aşağıdakı hansı idarәetmә
vәzifәlәri?

•

Kollektivlilik
Kollegiallıq
Birgәlik
planlaşdırılması
tәkbaşçılıq

14 İctimai, kollektiv vә şәxsi maraqların harmonik әlaqәlәndirilmәsi hәyata keçirilmәsinin әn mühüm
vasitәsi sayılır?

•

Kollektivlilik
Kollegiallıq
Birgәlik
planlaşdırılma
tәkbaşçılıq

15 İdarәolunan obyektin hansı tәsir metodlarını daha sәmәrәli işlәr üçün idarәetmә orqanlarının
gündәlik vә bilavasitә müdaxilәsi olmadan onu vadar edir?

•

iqtisadi
Hüquqi
İnzibati
siyasitәrbiyә
sosial

16 Bu onun gәlәcәk tәsәrrüfat inkişaf meyllәri vә müәssisәnin iş şәraiti obyektiv mövcud olan
aşağıdakı gәlmir?

•

İdarәnin sahә prinsipi isә
ASU idarәsi ilә
Yuxarıdan idarә
elmi idarәsi
idarәetmә pultu ilә

17 O, hәmçinin bu sahәnin inkişaf qanunauyğunluqlarının nәzәrә alınması әsasında konkret istehsal
şәraiti, yaranan müәssisәlәrdә istehsalı olan aşağıdakı mümkündür?

•

İdarәnin sahә prinsipi isә
ASU idarәsi ilә
Yuxarıdan idarә
elmi idarәsi
idarәetmә pultu ilә

18 İdrakın cәmiyyәtin inkişafının obyektiv qanunları әsasında aşağıdakı hansı mümkündür?

•

İdarәnin sahә prinsipi isә
ASU idarәsi ilә
Yuxarıdan idarә
elmi idarәsi
idarәetmә pultu ilә

19 İsti sexin ikinci hissәsindә nәyi hazırlayırlar?

•

•

şirniyyat
Sousları
şorbalar
İçkilәri
İsti yemәklәri

20 Hansı masanın sol hissәsindә tikilәn avtoyuma vanna, onun üzәrindә möhkәmlәndirilmiş soyuq vә
isti su üçün qarışdırıcı ilә elastik şlanqla vә duş taxmaq üçün yer vardır?

•

СРСМ
СОЭСМ2 vә СОЭСМ3
СМВСМ
СМТСМ
СМСМ

21 Xammal vә yarımfabrikatlar, hazır mәhsul istehsalı üçün istifadә olunan, elәcә dә istehsalın
texnoloji şәrait, aşağı temperaturlu piştaxtalarla, şkaflarla soyuducu kameralar sökülübyığıla bilәn
buz generatorları hansı sexin tәchizatı üçün tәlәb edilir?

•

Soyuq
İsti
Ayrılabilәn
paylama
yuyucu

22 İlk xörәklәrin hazırlanmasının texnoloji prosesinin birinci mәrhәlәsi nәdәn başlayır?

•

Suplardan
Souslardan
Şirniyyatlardan
Bulyonlardan
Mayonezlәrdәn

23 Hansı sexdә xeyli sayda mәhsul istifadә olunur ki, istilik emalına mәruz qalmayan texnoloji
prosesin tәşkili zamanı sanitariya qaydalarına daha ciddi riayәt edilmәsinin zәruriliyini doğurur?

•

Soyuq
İsti
Ayrılabilәn
paylama
yuyucu

24 Hansı avadanlıqdan, inventarın saxlanılması üçün әdviyyatlardan, mәtbәx qablarının, habelә kiçik
mexaniklәşdirilmiş vә quraşdırılması üçün qoşulu olan elektrik şәbәkәsi nәzәrdә tutulub?

•

СРСМ
СОЭСМ2 vә СОЭСМ3
СМВСМ
СМТСМ
СМСМ

25 Buterbrod, şirin yemәklәri vә qәlyanaltıları, soyuq supları, müxtәlif tipli iaşә müәssisәlәrindә
soyuq yemәklәrin hazırlanması üçün hansı sexi tәşkil olunur?

•

Soyuq

İsti
Ayrılabilәn
paylama
yuyucu

26 İş yerlәrindә aşpazlar hazırlayan ikinci xörәklәr hazırlamaq üçün yemәkxanada fritür plitә
döşәnmiş, qızardıcı şkaflarla, manqallarla, qazanları nә hazırlamaq üçün edirlәr?

•

Kremlәr
Şirniyyatlar
İçkilәr
Qarnirlәri vә souslu xörәklәri
Dondurmalar

27 Sup şöbәsindә sup әlavәlәrinin tәdarükü (çuğundur, tәrәvәz, un) başlayır?

•

İsti sexinin işinin başlanmasına 12 saat qalmış
İsti sexinin işinin başlanmasına 56 saat әrzindә
İşlәrin başlanmasına 0,20,3 saat әrzindә
isti sexdә işlәrin başlanmasına 34 saat әrzindә
isti sexinin işinin başlamazdan 23 saat әvvәl

28 Niyә o yemәk hazırlananda ilk xörәklәrin çeşidi nisbәtәn mәhdud olur vә onlar böyük miqdarda
hazırlanır vә iş yerindә. aşpaz xәttindә istilik avadanlığı quraşdırırlar?

•

Düşbәrәni qaynatmaq üçün
Әsaslı passerovka etmәk vә birinci xörәklәri üçün
Südü qaynatmaq üçün
Bulyonları qaynatmaq üçün
Kompotu qaynatmaq üçün

29 Niyә o yemәk hazırlananda ilk xörәklәrin çeşidi nisbәtәn mәhdud olur vә onlar böyük miqdarda
hazırlanır vә iş yerindә. aşpaz xәttindә istilik avadanlığı quraşdırırlar?

•

Düşbәrәni qaynatmaq üçün
Әsaslı passerovka etmәk vә birinci xörәklәri üçün
Südü qaynatmaq üçün
Bulyonları qaynatmaq üçün
Kompotu qaynatmaq üçün

30 Birinci xörәklәrin hazırlanmasının texnoloji prosesinin ikinci mәrhәlәsindә nәyi hazırlayırlar?

•

Sousları
Bulyonları
Mayonezlәri
Şirniyyatı
Supları

31 İlk xörәklәrin hazırlanmasının texnoloji prosesi әsasәn neçә mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?

•

2
4
3
6
5

32 İsti sexinin birinci şöbәsindә nәlәri hazırlayırlar?

•

şirniyyat
Sousları
şorbalar
İçkilәri
İsti yemәklәri

33 İsti sexlәr neçә bölmәyә ayrılır?

•

2
4
3
6
5

34 Nәyin tәrәvәz sexindә texnoloji prosesin sәmәrәli tәşkili üçün böyük әhәmiyyәti vardır?

•

mәhsuldarlığ artanda
xammalın keyfiyyәti
nәqlin sürәtlәndirilmәsi
nәqliyyat
avadanlığın düzgün yerlәşdirilmәsi

35 Kartoftәmizlәyәndәn su qarışdırılmış nişasta almaq üçün habelә, tullantılardan istifadәni
asanlaşdırmaq üçün istifadә edilir?

•

nişasta durulayıcı
Qazança
sentrifuqa
Xırdalayıcı
Әlәkdәn keçirәn

36 әmәk üçün normal şәrait necә olmalıdır

•

Nisbi rütubәt 90% , 45 ° C
Nisbi rütubәt 40% , 15 ° C]
Nisbi rütubәt 10% , 35 ° C
Nisbi rütubәt 60% , 25 ° C
Nisbi rütubәt 80% , 5 ° C]

37 Kartof vә meyvәköklülәrin emalı texnoloji sxeminә düzgün göstәrin?

•

çeşidlәnmәsi, tәmizlәnmәsi, yuyulması vә bölmәni дочистки сульфитации kartof, yuyulması, ölçülәrinә vә
keyfiyyәtinә görә, kök yumrularını;
yuyulma, çeşidlәnmәsi, tәmizlәnmәsi, yuyulması vә bölmәni сульфитации kartof, yuyulması, ölçülәrinә vә
keyfiyyәtinә görә kök yumrularını ilә;
çeşidlәmә, tәmizlәnmәsi, yuyulması, ölçülәrinә vә keyfiyyәtinә görә kök yumrularını, сульфитации kartof,
yuyulduqdan sonar bölünmә
Kök yumrularını, yuyulma, tәmizlәnmәsi, ölçülәrinә vә keyfiyyәtinә görә sulfitlәşdirmә, kartofun
çeşidlәnmәsi, yuyulduqdan vә xırdalanması
ölçülәrinә vә keyfiyyәtinә görә yuyulması vә bölmәni çeşidlәnmәsi, tәmizlәnmәsi, yuyulması, kartofun
sulfitlәşdirilmәsi, kök yumrularını;

38 Mәhsul gәtirilmәsini daşınma şәrtlәrindәn, saxlanılması rejimindәn vә hazırlanma tezliyindәn asılı
olaraq neçә qrupa bölmәk olar?

•

7
6
5
4
3

39 Nә bilavasitә yol uzunluğunun hәrәkәtә xәrclәnmiş zamana olan münasibәtini bildirir?

•

Texniki sürәt
Çәkilmiş reyslәrin sayı
İstismar sürәti
Daşınmış yükün çәkisi
yükgötürmә qabiliyyәtini

40 Yüklәrin avtofurqonlarda daşınmasında nә qәdәr әlavә olaraq müәyyәn edilir?

•

20%
30%
25%
40%
35%

41 Yüklәrin refrijeratorla daşınmasında nә qәdәr әlavә olaraq müәyyәn edilir

•

20%
30%
25%
40%
35%

42 Hansı istifadә әmsalı yükgötürmә qabiliyyәtinә malik avtomobilin yüklәnmәsi zamanı 4cü sinif
hesab edilir?

•

1,0
0,70dәn 0,51dәk
0,71dәn 0,99dәk
0,41dәk
0,41dәn 0,50dәk

43 . Hansı istifadә әmsalı yükgötürmә qabiliyyәtinә malik avtomobilin yüklәnmәsi zamanı 5ci sinif
hesab olunur?

•

1,0
0,70dәn 0,51dәk
0,71dәn 0,99dәk
0,41dәk
0,41dәn 0,50dәk]

44 Hansı istifadә әmsalı yükgötürmә qabiliyyәtinә malik avtomobilin yüklәnmәsi zamanı 2ci sinif
hesab edilir?

•

1,0
0,70dәn 0,51dәk
0,71dәn 0,99dәk
0,41dәk

0,41dәn 0,50dәk

45 Hansı istifadә әmsalı yükgötürmә qabiliyyәtinә malik avtomobilin yüklәnmәsi zamanı 3cü sinif
hesab edilir?

•

1,0
0,70dәn 0,51dәk
0,71dәn 0,99dәk
0,41dәk
0,41dәn 0,50dәk

46 Nә sadә maşınlar da daxil olmaqla, yolun uzunluğunun yolda olan bütün hәrәkәt vaxtına
münasibәtini bildirir?

•

Texniki sürәt
İstismar sürәti]
Daşınmış yükün çәkisi
yükgötürmә qabiliyyәtini

47 әmәyin elmi tәşkili müәssisәlәrdә hansı vәzifәlәrin hәllini nәzәrdә tutur?

•

iqtisadi, psixofizioloji vә sosial
Fiziki, kimyәvi vә psixofizioloji
kimyәvi, fiziki vә iqtisadi
sosial, riyazi vә kimyәvi
psixofizioloji, orqanoleptik vә fiziki

48 Iqtisadi hәll zamanı әmәyin elmi tәşkili tәmin edir:

•

sağlamlıq müәssisәlәrindә saxlanması
Әmәk vә digәr müәssisәlәrdә әlverişli şәraitin yaradılması
vaxt itkisinin saxlanılması әsasında canlı әmәk xәrclәrinә qәnaәt
Әmәk müәssisәlәrindә kompleks mexaniklәşdirilmәnin yaradılması
Müәssisәlәrdә әmәyin ilk hәyat tәlәbatına çevrilmәsi ilә

49 әmәyin elmi tәşkili özlüyündә psixofizioloji vәzifәlәrin hәllini tәmin edir:

•

Müәssisәlәrdә әlverişli әmәk şәraitinin yaradılması
Müәssisәlәrdә әmәyin ilk hәyat tәlәbatına çevrilmәsi ilә
[Müәssisәlәrdә әlverişli әmәk şәraitinin yaradılması üçün işçilәrin sağlamlığının qorunmasına xidmәt edir
sağlamlıq müәssisәlәrindә saxlanması
Әmәk müәssisәlәrindә kompleks mexaniklәşdirilmәnin yaradılması

50 әmәyin elmi tәşkili müәssisәlәrdә nәyi tәmin edir:

•

Mәhsuldarlığın durmadan artması
Zәhmәtkeşlәrin yaradıcı qabiliyyәtlәrinin azaldılması ilә
Mәhsuldarlığın durmadan azalması
Müәssisәlәrin elektrik avadanlıqlarla tәchizatı e
Müәssisәlәrin mexaniki avadanlıqlarla tәchizatını

51 әmәk elmi tәşkilat müәssisәlәrindә yeni texnikanin tәtbiqi nәyә tәbliğ edir ?

•

ictimai әmәkin qәnaәtinә tәbliğ edir
sexlәrdә elektrikin qәnaәtinә tәbliğ edir
işcilәrin әmәk haqqının qәnaәtinә tәbliğ edir

xammalin istehsalınin qәnaәtinә tәbliğ edir
nәqliyyat vasitәlәri üçün benzininin qәnaәtinә tәbliğ edir

52 Hansı әmәliyyat zamanı kartof vә meyvәköklülәri tәmizlәyәn maşın tullantıları azaltmağa imkan
verir?

•

tәmizlәnmәsi
Kalibrlәnmә
yuyulub
qızartma
hazırlanma

53 Hansı tәrәvәz emalı texnoloji sxemi ibarәtdir: Tәmizlәnmә, yuyulma, kәsilmә?

•

pomidor, xiyar, turp, kahı, göyәrti, qabaq
köküyumrular
soğanları, kәlәm
lobya
göyәrti

54 Yarımfabrikatların üçün tәrәvәz sexlәri, ekspedisiyası ilә bitişik otaqda hazırlığa qәdәrki sexinin
yaxınlığında niyә yerlәşdirilir?

•

Yemәklәrin fәrqi
nәqlinin sürәtlәndirilmәsi
mәhsuldarlığın artırılması
menyu fәrqi üçün
keyfiyyәtin artırılması

55 Hansı dәrәcә әtrafında quşların ayaqları vә әtraflarını qızardırılar?

•

87 ° C
77 ° C
97 ° C
57 ° C
67 ° C

56 Hansı vәziyyәtdә vurulan çöl quşları әt sexinә daxil olur?

•

İçalatı çıxarılmamış vәziyyәtdә
Bölünmüş vәziyyәtdә
qızardılan vәziyyәtdә
içalatı yarım çıxarılmış vәziyyәtdә
Qopardılmış vәziyyәtdә

57 Nә vaxt işin hәcmini, otaqların konfiqurasiyasını, eyni zamanda burada çalışan işçilәrin sayı vә s.
nәzәrә alırlar?

•

mәhsuldarlığ artanda
xammalın keyfiyyәti üçün
nәqlin sürәtlәndirilmәsi zamanı
nәqliyyat üçün
avadanlığın düzgün yerlәşdirilmәsi zamanı

58 Hansı vәziyyәtdә döyülmüş ev quşları әt sexinә daxil olur?

•

İçalatı çıxarılmamış vәziyyәtdә
Bölünmüş vәziyyәtdә
qızardılan vәziyyәtdә
içalatı yarım çıxarılmış vәziyyәtdә
Qopardılmış vәziyyәtdә

59 Hansı әmәliyyat kartofun daxil olması әvvәlindә kartoftәmizlәyәni olaraq hәyata keçirilir?

•

tәmizlәnmәsi
Kalibrlәnmә
yuyulub
qızartma
hazırlanma

60 Hansı tәrәvәz әvvәlcә birbir yoxlayırlar, sonra isә tәmizlәyirlәr, yuyurlar vә bölürlәr?

•

pomidor, xiyar, turp, kahı, göyәrti, qabaq
köküyumrular
soğanları, kәlәm
lobya
göyәrti

61 Hansı müәssisә, idarә, sәnaye müәssisәlәrindә, tikintilәrdә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinә
böyük töhfәlәr verir?

•

Kafe
Barlar
Yemәkxanalar
Qәlyanaltıxanalar
Restoranlar

62 Nә zәhmәtkeş әhalinin asudә vaxtını artırmağa imkan verir?

•

Mаrketlәr
İctimai qidalanma
Kooperativlәr
Әsasәn süd mәhsulları buraxan xırda mexaniklәşdirilmәmiş müәssisәlәr
Az mexaniklәşdirilmiş müәssisә

63 Nümunәvi ictimai qidalanmanın mövcud olduğu müәssisәlәrdә ortasaatlıq әmәk mәhsuldarlığı nә
qәdәr çoxdur?

•

13%
78%
25%
1728%
1018%

64 Hansı müәssisә nahar fasilәsi zamanı, idarәlәrdә, tikintilәrdә, sәnaye müәssisәlәrindә işçilәri
sağlam yemәklә tәmin edir?

•

Kafe
Barlar
Yemәkxanalar
Qәlyanaltıxanalar

Restoranlar

65 İaşә müәssisәlәrindә qida hazırlanması üçün neçә dәfә az vaxt sәrf edilir?

•

34 dәfә
45 dәfә
12 dәfә
67 dәfә
56 dәfә

66 Nә әmәk vә cәmiyyәtin maddi resurslardan sәmәrәli istifadәyә imkan verir?

•

Mаrketlәr
İctimai qidalanma
Kooperativlәr
Әsasәn süd mәhsulları buraxan xırda mexaniklәşdirilmәmiş müәssisәlәr.
Az mexaniklәşdirilmiş müәssisә

67 Xalq tәsәrrüfatının hansı sahәsi әhaliyә hazır yemәklәrin satışını, istehsal vә istehlakının tәşkilini
hәyata keçirir?

•

Mаrketlәr
İctimai qidalanma
Kooperativlәr
Әsasәn süd mәhsulları buraxan xırda mexaniklәşdirilmәmiş müәssisәlәr
Az mexaniklәşdirilmiş müәssisә

68 Nә müasir şәraitdә tәdricәn sәnayelәşmә yoluna keçir?

•

Mаrketlәr
İctimai qidalanma
Kooperativlәr
Әsasәn süd mәhsulları buraxan xırda mexaniklәşdirilmәmiş müәssisәlәr
Az mexaniklәşdirilmiş müәssisә

69 "İctimai iaşә müәssisәlәrinin tәşkili" kursu nәyi öyrәnir?

•

Xammalın xassәlәri
Xassәlәri
Yarımfabrikatların xassәlәri
İstehlakçılara xidmәtin tәkmillәşdirilmәsi yolları
Qurğu, avadanlıq vә materiallar

70 Nә elmi әsaslarla әhalinin qidalanmasını tәşkil etmәyә imkan verir?

•

Mаrketlәr
İctimai qidalanma
Kooperativlәr
Әsasәn süd mәhsulları buraxan xırda mexaniklәşdirilmәmiş müәssisәlәr.
Az mexaniklәşdirilmiş müәssisә

71 Hansı müәssisә nahar fasilәsi zamanı, idarәlәrdә, tikintilәrdә, sәnaye müәssisәlәrindә işçilәri
sağlam yemәklә tәmin edir?

•

Kafe
Barlar

•

Yemәkxanalar
Qәlyanaltıxanalar
Restoranlar

72 Nә ictimai әmәk mәhsuldarlığının artırılması, әmәk proseslәrinin rasionallaşdırılmasına tәsiredici
vasitәdir?

•

kadrların hazırlanması vә onların ixtisasının istehsal sәviyyәsinin artırılması
Lazımi bina
lazımi alәtlәr
zәruri avadanlıq
zәruri xammal

73 Seçim әsasında hansı әn yaxşı әmәk üsulları vә metodlarını nәzәrdә tuturlar?

•

smeta
istehsalın mәrhәlәlәri
texnoloji prosesә
axın xәttini
rasional әmәk prosesi

74 Hansı işçilәr әmәyin mütәrәqqi metodlarına tez yiyәlәnir, yeni avadanlıq vә peşәyә yiyәlәnirlәr,
ixtiraçılıq vә sәmәrәlәşdirmә işindә fәal iştirak edirlәr?

•

Gәnclәr
Orta tәhsilli
yüksәk ixtisaslı
Tәhsil olmayan
Mәktәb tәhsilli

75 İşçilәrin istehsalat sanitariyası tәlәblәrinә riayәt etmәsinә aiddir:

•

istehsal növü
Әmәyin bölünmәsi
texnoloji intizama
әmәyin tәşviqi
әmәk kooperasiyası

76 işçilәri tәhlükәsizlik texnikası riayәt üzrә tәlәblәrin aiddir:

•

istehsal növü
Әmәyin bölünmәsi
texnoloji intizama
әmәyin tәşviqi
әmәk kooperasiyası

77 İctimai iaşә müәssisәlәrinin otaqlarında müvafiq sәnәdlәrlә saxlanılma tәlәblәrinә uyğun olaraq,
havanın temperaturu hansı hәddә olmalıdır?

•

10  15 ° C
18  23 ° C
15  20 ° C
35 ° 30° C
33 °  25 ° C

78 İşçilәrin gigiyenik tәlәblәrә riayәt etmәsinә aiddir:

•

istehsal növü
Әmәyin bölünmәsi
texnoloji intizama
әmәyin tәşviqi
әmәk kooperasiyası

79 İşçilәri yanğından mühafizә tәlәblәrinә әmәl etmәsi aiddir:

•

әmәyin tәşviqi
әmәk kooperasiyası
Әmәyin bölünmәsi
texnoloji intizama
istehsal növü

80 Kimin üzәrinә düşmәsi mәhsulun maya dәyәrinin iştirak, texniki normaların bәrqәrar olmasında
daxildir?

•

baş mühәndis
Ustalığa
istehsal müdir
sex rәisi
direktor

81 Vaxt norması

•

bu mәmulatın hazırlanması üçün lazım olan iş vaxtının sayıdır
İdarәçilik norması
xidmәt norması
İstehsal norması
işin istirahәt müddәti

82 Hansı iş yerlәrindә transportyorların tәtbiqi imkanları sayәsindә emal mәhsullarının alınmasına
vaxt itkisi baş vermir?

•

İxtisaslaşmış iş yerlәri
universal iş yerlәri
Ümumi iş yerlәri
fәrdi iş yerlәri
izolә edilmiş iş yerlәri

83 Bu qabların düzülmәsi üçün yarımfabrikat mәhsullar aiddir:

•

Verilmiş iş yeri
İş yerlәrinin qarşı tәrәfi
iş yeri dәyişikliyi
iş yerlәrinin işıqlandırılması gәtirib
iş yeri növünә görә

84 [Yeni sual]

•

iş yeri növünә görә
Verilmiş iş yeri
İş yerlәrinin qarşı tәrәfi

iş yeri dәyişikliyi
iş yerlәrinin işıqlandırılması gәtirib

85 әmәk әşyalarının çıxarılması bu iş yerindә emal sonra onların aiddir:

•

iş yerlәrinin işıqlandırılması gәtirib
iş yeri növünә görә
iş yeri dәyişikliyi ]
İş yerlәrinin qarşı tәrәfi
Verilmiş iş yeri

86 Qablaşdırma materiallarının yığımı yerlәrinә aiddir:

•

iş yeri növü
Dәyişikliyә iş yeri ilә
İş yerlәrinin qarşı tәrәfi
iş yerlәrinin işıqlandırılması
iş yeri

87 әmәk prosesi bu:

•

Әmәk alәtlәrinin kömәyi ilә әmәk әşyalarına insan tәsiri
Sexlәrdә insan tәsiri ilә iqlim dәyişmәsinә
insan xidmәt prosesinә tәsiri
insan tәsiri sexlәrdә işıqlandırılmanın dәyişmәsinә
insan әtraf mühitә tәsiri

88 Yığımı iş yeri ilә istifadә olunan qablar aiddir:

•

Verilmiş iş yeri
İş yerlәrinin qarşı tәrәfi
iş yeri dәyişikliyi
) iş yerlәrinin işıqlandırılması gәtirib
iş yeri növünә görә

89 İctimai iaşә müәssisәlәrinin binalarına tәlәblәr, sanitartexniki qurğular bir sәnәddә göstәrilir?

•

Tikinti norma vә qaydaları"
müәssisәlәrin göstәrib
o preyskurantlarda
texnoloji tәlimatlarda ilә
mәcmuәlәrdә resepturaları xörәklәrin

90 Texnoloji proseslәrә riayәt rejimlәrin istehsalatda aiddir:

•

әmәyin tәşviqi
әmәk kooperasiyası
Әmәyin bölünmәsi
Әmәk intizamı
texnoloji intizama

91 işçilәrin işә vaxtında çıxış etmәsi aiddir:

•

әmәyin tәşviqi
Әmәyin bölünmәsi
Әmәk intizamı

•

texnoloji intizama
әmәk kooperasiyası

92 işçilәri әmәyin mühafizәsi riayәt üzrә tәlәblәr aiddir:

•

istehsal növü
texnoloji intizama
әmәk kooperasiyası
әmәyin tәşviqi
Әmәyin bölünmәsi

93 Yerinә rәhbәr heyәtin istifadәsinә aiddir

•

istehsal növü
texnoloji intizama
Әmәyin bölünmәsi
әmәk kooperasiyası
әmәyin tәşviqi

94 әmәk normaları әsas növü sayılır:

•

Vaxt norması
İdarәçilik norması
İstehsal norması
işin istirahәt müddәti
xidmәt norması

95 Vaxt normaları müәyyәn edir:

•

anlarda, dәqiqәlәrdә, tonlarda
anlarda, dәqiqәlәrdә, metrlәrdә
kiloqramlarda, qramlarda, saniyәlәrdә
anlarda, dәqiqәlәrdә, litrlәrdә
anlarda, dәqiqәlәrdә, saatlarda

96 İstehsalın norması özündә:

•

iş saatlarının sayı
işçinin iş vaxtı
xidmәt norması
Vaxt norması
Mәhsulların sayı

97 ictimai iaşә müәssisәlәrinin otaqlarında saxlanma tәlәblәrinә uyğun olaraq müvafiq sәnәdlәrdә,
nisbi rütubәt hansı hәddә olmalıdır?

•

40% dәn 30% dәk
50% dәn 40% dәk
60% dәn 50% dәk ilә
70% dәn 60% dәk
90% dәn 80% dәk

98 әmәk normaları vә ya әmәliyyatların müәyyәn işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün tәşkilatitexniki
şәraitdә bu zaman әks etdirmәlidir?

•

lazımi alәtlәr

•

zәruri avadanlıq
zәruri xammal
Lazımi bina
lazımi yer

99 Hansı iş yerlәri , bir qayda olaraq dәyişәn hәcmә vә mәhsul çeşidinә malik, istehsal proqramının
yerinә yetirilmәsi üçün hesablanmış avadanlıq ilә müәyyәn edilir?

•

universal iş yerlәri
izolә edilmiş iş yerlәri
fәrdi iş yerlәri
Ümumi iş yerlәri
İxtisaslaşmış iş yerlәri

100 İctimai iaşә müәssisәlәrinin otaqlarında havanın hәrәkәt sürәti müvafiq sәnәdlәrdә saxlanılma
tәlәblәrinә uyğun olaraq nә qәdәr olmalıdır?

•

6dәn 9 m/sdәk
0,56dәn 0,89 m/sdәk
0,9 м/с 0,6 m/sdәk
0,06dәn 0,19 m/sdәk
2,6dәn 4,19 m/sdәk

101 Fizioloqların qurulması zamanı, tәbii işıqlandırılma süni işıqlandırmadan әmәk mәhsuldarlığı
neçә faiz yüksәkdir?

•

10%
20%
30%
40%
50%

102 Hansı idarәetmә üsullarını nizama salmanı ki, dövlәt idarәçilik vahid sistemә müәyyәn formaya
malikdir?

•

İnzibati
sosial
Tәşkilati
iqtisadi
siyasitәrbiyә

103 Yalnız bu xәtt xidmәtlәrinin (direktor, sex rәisi) rәhbәrlәri olan aşağıdakı verirlәr?

•

ağıllı tәsiri ilә
İxtiyarnamә ilә
Әmr ilә
yazılı göstәriş ilә
Şifahi göstәrişi ilә

104 Nizamintizam tәsiri hansı metodun çox mühüm hissәsi edilir?

•

sosial
İnzibati
iqtisadi
siyasitәrbiyә

Hüquqi

105 Müәyyәn vәzifәni yerinә yetirmәyә tabe olan rәhbәrinin yazılı vә ya şifahi tәlәbi ilә уkазанием
yerinә yetirilmәsi müddәtlәri vә ya digәr xüsusiyyәtlәri onun hәyata keçirilmәsi tapşırıqları aşağıdakı
hansı?

•

ağıllı tәsiri ilә
İxtiyarnamә ilә
Әmr ilә
yazılı göstәriş ilә
Şifahi göstәrişi ilә

106 Hansı aşağıdakı formada әmr vә sәrәncamları var?

•

sosial metodları
nizamintizam tәsiri
iqtisadi metodları
siyasitәrbiyә metodları
Tәşkilati metodlar ilә

107 O, istehsalattәsәrrüfat proseslәrinin tәnzimlәnmәsi hәr gün yaranır ki, bu kollektivin istehsal,
tәsәrrüfat vә ictimai hәyatının müxtәlif mәsәlәlәrin hәlli olan aşağıdakı vә zәrurәt yarandıqda nәzarәt
daxildir?

•

siyasitәrbiyә metodları
nizamintizam tәsiri
iqtisadi metodları
sosial metodları
Tәşkilati metodlar ilә

108 Aşağıdakı hansı ki, verilmiş parametrlәrin aradan qaldırılmasına yönәlib istehsal zamanı yaranan
kәnarlaşmalar qarşıya qoyulan vәzifәlәri?

•

sosial metodları
nizamintizam tәsiri
iqtisadi metodları
siyasitәrbiyә metodları
Tәşkilati metodlar ilә

109 Hansı metodlar vә müәyyәn texniki, texnoloji, әmәk vә digәr norma vә normativlәrin,
normalaşdırılması şәklindә baş verir?

•

sosial
İnzibati
iqtisadi
siyasitәrbiyә
tәşkilati

110 İctimai әmәyin mәhsuldarlığının artım әsasında hansı metodlar istehsalın yüksәk sәmәrәliliyinin
nail olmalıdır?

•

sosial
iqtisadi
İnzibati
siyasitәrbiyә

Tәşkilati

111 İdarә sistemi üçün hansı üsul idarәsinin yaradılması (müәssisәnin layihәlәndirilmәsi) prosesindә
onun kimi, hәm dә onun tәkmillәşdirilmәsi prosesindә hәyata keçirilir?

•

sosial
İnzibati
iqtisadi
siyasitәrbiyә
Tәşkilati

112 Xörәklәrin (әt, balıq, quş, kotletlәr, blinçiklәr, pendir qutabları, ruletlәr vә başqaları) tәrkibinә
daxil olan әsas mәmulatlar neçә porsiya şәklindә çәkilir ?

•

3
4
5
13
10

113 Bütün sәviyyәlәrdә işinin nәticәlәri üçün hansı metodlardan idarә edәn sistemin mәsuliyyәtini
artırır?

•

iqtisadi
Hüquqi
İnzibati
siyasitәrbiyә
sosial

114 . Hansı idarәetmә üsullarının kömәyi ilә hәmin vәzifәlәr öz hәllini tapır ki, iqtisadi metodların
istifadәsi vasitәsilә, lakin bu zaman digәr formada tәsir istehsal olunur?

•

iqtisadi
Hüquqi
İnzibati
siyasitәrbiyә
sosial

115 әmr istehsalı idarәsinin hansı metodları ilә idarә olunan obyektә isә tövsiyә deyil, mәcburi
direktiv xarakter daşıyır?

•

Hәm iqtisadi
Hüquqi ilә
siyasitәrbiyә
sosial
İnzibati

116 ]әmr istehsalı idarәsinin hansı metodları ilә idarә olunan obyektә isә tövsiyә deyil, mәcburi
direktiv xarakter daşıyır?

•

sosial
İnzibati
iqtisadi
siyasitәrbiyә
Hüquqi

117 Hansı idarәetmә üsullarının kömәyi ilә hәmin vәzifәlәr öz hәllini tapır ki, iqtisadi metodların
istifadәsi vasitәsilә, lakin bu zaman digәr formada tәsir istehsal olunur?

•

sosial
İnzibati
iqtisadi
siyasitәrbiyә
Hüquqi

118 Bütün sәviyyәlәrdә işinin nәticәlәri üçün hansı metodlardan idarә edәn sistemin mәsuliyyәtini
artırır?

•

sosial
İnzibati
iqtisadi
siyasitәrbiyә
Hüquqi

119 Hansı metodlar tәşkilat vә ağıllı tәsir formasında mövcuddur?

•

sosial
İnzibati
iqtisadi
siyasitәrbiyә
Hüquqi

120 Hansı metodlar müәssisәnin kollektivi qarşısında duran әsas vәzifәlәri hәll etmәlidir: Mәhsul
buraxmağa, müәyyәn edilәn народноxозяйственным planı?

•

sosial
İnzibati
iqtisadi
siyasitәrbiyә
tәşkilati

121 Bu göstәricilәrdәn hansı ağız boşluğunda tәyin edilәn xassәlәrә aiddir ?

•

forma
rәng
ölçü
dad
iy

122 Keyfiyyәtindәn asılı olaraq kisәlәri neçә kateqoriyaya ayırırlar?

•

5
3
2
6
4

123 İş vaxtının şәkli nә demәkdir?

•

İş vaxtının öyrәnilmәsi onun xәrclәrin ölçülmәsi yolu ilә müәyyәn müddәt әrzindә işә xüsusi cihazda üçün
fotoaparatla tәchiz d
fotoaparatla qida müәssisәlәrindә müxtәlif sahәlәrinin vә iş yerlәrinin fotosudur

•

bütün xәrclәrin ölçülmәsi yolu ilә müәyyәn müddәt әrzindә avadanlığın icraçısının vә ya iş vaxtının
öyrәnilmәsi
qida müәssisәnin rәhbәri vә ya onun müavini tәrәfindәn iş vaxtı xaricindә iş vaxtının öyrәnilmәsi
Müәssisәnin işçilәri ilә qidalanma zamanı onların iş vaxtı, bu foto fotoaparatla

124 Xronometraj nәdir?

•

icraçının iş vaxtı vә ya işlәrin vaxtı avadanlığın müәyyәn müddәt әrzindә bütün xәrclәrinin ölçülmәsi yolu ilә
öyrәnilmәsi
Bu xronometrlә tәchiz olunmuş xüsusi cihazdır
Bu, öyrәnilmәsi vә ölçüsü, dövri olaraq tәkrarlanan elementlәr әmәliyyatları birlәşdirir.
Bu iş prosesi xüsusi xronometrlә tәchiz edilmiş cihazdır
xronometrlә iş vaxtının öyrәnilmәsi vә ölçüsü

125 İstehsalın fәrdi normaları tәtbiq edilir:

•

[fәrdi şәkildә әmәk tәşkilatı
Bayram günlәri
işçinin daimi iş zamanı
Briqada әmәk tәşkilatının tәşkilatçılığı ilә]
bәrkidilәn әmәk tәşkilatının

126 Hansı tara mәhsulları germetik bağlamaq imkanına vә aqressiv mühit tәsirinә qarşı davamlılıq
üstünlüklәrinә malikdir?

•

Taxta
Kağız
Metal
Parça
Şüşә

127 Hansı taranı onun keyfiyyәtindәn asılı olaraq beş kateqoriyadan olan taralara ayırırlar?

•

Parça
Taxta
Kağız
Metal

128 Xәtti qrafik üzrә necә işlәyirlәr?

•

beş növbә ilә işlәyәn üç briqadası tәşkil edilir
Müәssisәnin personalı işә başlayır vә hәr saatdan bir növbә üzrә işlәri tamamlayır, dörd növbәdә işlәyәrәk
birbirini әvәz edәcәk dörd saatdan bir, beş briqada tәşkil edilir
Altı briqadanın, hәrәsi iki saatdan bir işә gәlәn tәşkil edir vә hәr 3 saatdan bir fasilә edirlәr.
Müәssisәnin bütün heyәti bir növbәdә işә başlayır vә eyni zamanda işini bitirir,

129 Qrafika çıxmaq işini olur:

•

әyilәn, qatlanmayan
pillәli, çoxpillәli vә pillәli deyil
xәtti, lentşәkilli (pillәli), двухбригадные, kombinә edilmiş
birbaşa, bilavasitә
әyri vә xәtt

130 Hansı tara damğalanır?

•

Parça
Metal
Kağız
Şüşә
Taxta

131 Un, şәkәr vә digәr dәnәvәr malların qablaşdırılması üçün tara kimi istifadә olunur?

•

Şüşә
Kağız
Metal
Parça
Taxta

132 Bu qablaşdırmada bütün hesablamalar Preyskurantla 0709 saylı tәnzimlәnir?

•

Taxta
Kağız
Metal
parca
Şüşә

133 Restoran:

•

qidalanmanın bu münasib müәssisәsi, hansında ki, yemәklәrin dar çeşidi yaxşılaşdırılmış interyerlә mürәkkәb
hazırlıq reallaşmır.
qidalanmanın bu müәssisәsi yalnız yaşlı әhali üçün nәzәrdә tutulmuş, harada yemәklәrin çeşidi tәrkibә daxil
olmaqla vitaminlәri vә kalsiumu reallaşır, xidmәtin yüksәldilmiş sәviyyәsiylә, istirahәtin vә istehlakçıların
yuxusunun tәşkiliylә uyğunluqda.
xidmәt üçün qidalanmanın bu müәssisәsi yalnız gәnclәrlәr, daxil olmaqla pürenin vә sosisin yemәklәrinin
çeşidinin reallaşdırmasıyla, vә musiqi tәchizatıyla.
qidalanmanın bu bağlı müәssisәsi, harada xidmәtin yüksәldilmiş sәviyyәsiylә yüngül hazırlığın yemәklәrinin
dar çeşidi reallaşır.
әn yaxşı interyerlә, tәchizatla, süfrәni düzәltmәylә vә xidmәtin yüksәldilmiş sәviyyәsiylә fәrqlәnәn mürәkkәb
hazırlığın yemәklәrinin geniş çeşidinin reallaşdırmasıyla qidalanmanın bu münasib müәssisәsi istehlakçıların
istirahәtinin tәşkiliylә.

134 Şirniyyat kafesi:

•

müәssisә yalnız uşaqlar üçün, un isti içkilәrin reallaşdırmasıyla şirniyyatlarına malik olan, süd kokteyllәri,
içkilәr, buterbrodlar, şirәlәr.
müәssisә yalnız qadınlar üçün, isti vә alkoqollu içkilәrin reallaşdırmasıyla, şirin yemәklәr , süd kokteyllәri,
buterbrodlar, şirәlәr.
geniş çeşiddә şәxslәrin un şirniyyat mәmulatlarına vә ya sәnaye istehsalatlarına malik olan münasib isti
içkilәrin reallaşdırmasıyla, şirin yemәklәr, süd kokteyllәri, soyuq içkilәr, buterbrodlar, şirәlәr.
müәssisә, yalnız kişilәr üçün, geniş çeşiddә un şirniyyat mәmulatlarına malik olan, isti içkilәr, şirin yemәklәr,
süd kokteyllәri, alkoqollu içkilәr, buterbrodlar, şirәlәr
müәssisә yalnız yaşlı insanlar üçün, isti içkilәrin reallaşdırmasıyla, şirin yemәklәr , süd kokteyllәri, qımız,
buterbrodlar, şirәlәr.

135 Tezdondurulan yemәklәrin fabriki  bu:

•

çiy (xam) vә şirniyyat mәmulatlarını müәssisәlәrә çatdırılmayla buraxan böyük müәssisә
hazır yemәklәrin dondurulması üçün aşağıtemperatur avadanlığından istifadәylә böyük mexaniklәşdirilmiş
müәssisә, temperaturu  38 40° olan
әsasda süd mәhsulunu buraxan böyük mexaniklәşdirilmiş müәssisә.
nahar mәhsulunu buraxan mexaniklәşdirilmiş müәssisә çatdırılmayla kulinaruya vә şirniyyat mәmulatları
müәssisәlәrә

mәhsulu buraxan xırda müәssisә saxlamanın temperaturuyla kulinaruya vә dondurulmuş şirniyyat mәmulatları
temperaturu  58°С olan

136 Ucuz yemәkxanalar kimlәrә xidmәt üçün nәzәrdә tutulub:

•

yalnız şagirdlәr üçün
yalnız işlәyәnlәr üçün
Yalnız müәyyәn kontingenti isә zәhmәtkeşlәrin
bütün әhali üçün
Yalnız tәlәbәlәrә,

137 Kafebu :

•

arağı, nәrә әtini vә piroqları daxil olmaqla mәhsulun genişlәndirilmiş çeşidiylә fәrqlәnәn barın növü
mәhsulun genişlәndirilmiş çeşidiylә fәrqlәnәn bufetin növü
qәlyanaltının növü yalnız çayı vә sosiskaları daxil olmaqla mәhsulun mәhdudlaşdırılmış çeşidiylә fәrqlәnәn.
mәhsulun mәhdudlaşdırılmış çeşidiylә fәrqlәnәn restoranın növü
çeşidlә qara vә qırmızı kürüylә pivәni vә qәlyanaltıları daxil olmaqla fәrqlәnәn qәlyanaltının növü

138 Uşaq kafesi nәzәrdә tutulub:

•

yalnız böyüklәr üçün südәmәr uşaqlarla vә menyuda daxil edәn isti vә soyuq içkilәr, soyuq yemәklәr vә
qәlyanaltılar, şorbalar, ikinci isti yemәklәr, süd vә turş süd mәhsulları
yalnız böyüklәr üçün menyuda vә daxil edәn isti vә soyuq içkilәrsiz, uşaqlar üçün soyuq yemәklәrsiz vә
qәlyanaltısız, şorbalarsız, ikinci isti yemәklәrsiz, südsüz vә turş süd mәhsullarısız
yalnız menyuda böyüklәr üçün vә daxil olan kolbasayla isti vә soyuq alkoqollu içkilәrsiz, şirniyyat
mәmulatlarısız, soyuq yemәklәrsiz vә qәlyanaltılarsız, uşaqlar üçün, şorbalar, ikinci isti yemәklәr , süd vә turş
südlәr
uşaqlarla istehlakçılar üçün menyuya daxil olan isti vә soyuq içkilәr, şirniyyat mәmulatları soyuq yemәklәr vә
qәlyanaltılar, şorbalar, ikinci isti yemәklәr, süd vә turş süd mәhsulları çıxışın vә qoymanın malik olan
azaldılmış normaları.
yalnız menyuda böyüklәr üçün vә daxil olan soyuq vә alkoqollu içkilәrsiz, şirniyyat mәmulatlarısız, soyuq
balıq yemәklәrisiz vә qәlyanaltısız uşaqlar üçün, şorbalar, ikinci isti yemәklәr

139 Daşına bilәn yemәkxanalar kimlәrә xidmәt üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

uşaq bağçaları
kiçik әrazidә iş yeri üzrә cәmlәnmişlәrin çoxsaylı kontingentlәri
böyük әrazilәrdә iş yeri üzrә yerlәşdirilmişlәrә
müәllimlәr
yalnız yeniyetmәlәrә

140 Qәlyanalaltıxanalar:

•

aş, kәbab vә qara kürü daxil olmaqla.yemәklәrin çeşidiylә bu müәssisә yalnız müәyyәn edilmiş kontingentinә
xidmәt edir
bu müәssisә münasib yemәklәrinin çeşidiylә vә sәnaye mallarını reallaşdırır
bu müәssisә istehlakçıların müәyyәn kontingentinә münasib vә ya xidmәt edәn, kütlәvi tәlәbat yemәklәrinin
çeşidiylә fәrqlәnir
yemәklәrinin çeşidiylә bu müәssisә dovğa vә alkoqollu içkilәri daxil olmaqla yalnız müәyyәn edilmiş
kontingentә xidmәt edir
bu müәssisә yemәklәrin kotletlәr çeşidiylә kiyev kotleti vә cücәlәr daxil olmaqla ( tütün, likörlәr vә xidmәt
edәn yalnız qadın kontingenti

141 Dietik yemәkxanalar:
yalnız mәdәnin müalicәsinә ehtiyac duyanlar üçün birinci yemәklәrin reallaşdırması ilә ixtisaslaşmışdır.
yalnız kisellәr vә silinmiş yemәklәrxörәk reallaşdırması ilә ixtisaslaşmışdır.

•

hazırlıqda vә arıqlamağa çalışanların istehlakçıları üçün salatların vә soyuq yemәklәrin reallaşdırması ilә
ixtisaslaşmışdır.
müalicә qidalanması ehtiyac duyanlar üçün pәhriz yemәklәrinin reallaşdırması ilә ixtisaslaşmışdır.
hazırlıqda vә diabetiklәr üçün şirin yemәklәrin reallaşdırması ilә ixtisaslaşmışdır.

142 Xidmәt edilәn kontingentdәn vә yerlәşdiyi yerlәrdәn asılı olaraq yemәkxanaları bölürlәr:

•

sәnaye müәssisәlәri yanında, tikintilәr, tәhsil müәssisәlәri, mәktәblәr, nәqliyyat tәşkilatları vә başqaları
bağlanmış vә әlçatmaz yemәk otaqlarına
uşaq bağçaları yanında yemәkxanalar vә ali mәktәblәr yanında yemәkxanalar
әlçatmaz yemәkxanalar
sәnaye müәssisәlәri yanında münasib xörәklәri olan müәssisәlәr, tikintilәr, tәhsil müәssisәlәri, mәktәblәr,
nәqliyyat tәşkilatları vә başqaları

143 Hansı iş yerlәri üçün daha yüksәk әmәk mәhsuldarlığı vә iş yerlәri tәmizlik işlәri üçün iş vaxtı
xәrclәrinin azaldılması hesabına әldә oluna bilәr?

•

izolә edilmiş iş yerlәri
fәrdi iş yerlәri
Ümumi iş yerlәri
İxtisaslaşmış iş yerlәri
universal iş yerlәri

144 Hansı normalar inventarların, avadanlıqların istismar şәraitindәn asılı olaraq amortizasiya
normalarını müәyyәn edir?

•

norma rasionu
istismar normaları
Tәchizat normaları
Xәrc normaları
gәtirilmәsi qaydaları

145 hansı iş yerlәri üçün lazımi alәt vә avadanlıqlar dәsti vә iş prosesindә işçinin әlinin "altında"
yerlәşir, daimi qaldığı üçün zaman itkisi baş vermir?

•

fәrdi iş yerlәri
universal iş yerlәri
İxtisaslaşmış iş yerlәri
izolә edilmiş iş yerlәri
Ümumi iş yerlәri

146 Hansı normaları vә materiallar üzrә fәnlәr birdәfәlik istifadә edilir

•

istismar normaları
Xәrc normaları
gәtirilmәsi qaydaları
norma rasionu
Tәchizat normaları

147 İctimai iaşә müәssisәlәrinin әksәriyyәtindә eyni tipli texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi
üçün hansı iş yerlәri daha çox tәşkil olunur?

•

fәrdi iş yerlәri
universal iş yerlәri
İxtisaslaşmış iş yerlәri
izolә edilmiş iş yerlәri

Ümumi iş yerlәri

148 Profilaktik baxış aiddir:

•

iş yerlәrinin işıqlandırılması gәtirib
Verilmәsinә iş yeri isә
Növünә iş yeri e
İş yerlәrinin qarşı tәrәf olaraq

149 әmәk bölgüsü müәssisәlәrdә ola bilәr

•

sosial
Fiziki
Әmәliyyat
Orqanoleptik
Fizikikimyәvi

150 Hansı normaları yükdәn asılı olaraq amortizasiya normalarını müәyyәn edir?

•

istismar normaları
gәtirilmәsi qaydaları
Tәchizat normaları
Xәrc normaları
norma rasionu

151 İşçilәrin әmәyin ixtisaslaşması yaradır:

•

Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi üçün әlverişli şәrait
Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi üçün dözülmәz şәrait ilә
mәhsulun keyfiyyәtinin artırılması üçün çәtin şәrait
[mәhsulun keyfiyyәtinin azaldılması üçün çәtin şәrait
mәhsulların keyfiyyәtinin azalması üçün әlverişli şәrait

152 O hansı prinsiplәrә aiddir ki, emaldan sonra iş yerindә әmәk әşyalarını silmәk lazımdır?

•

konveyer istehsalının tәşkili şәrti ilә
hәr bir iş yerinin ümumi şәraiti vә tәşkili
iaşә müәssisәlәrindә iş yerlәrinin tәşkilinin ümumi prinsiplәri
әmәk üsullarının vә hәrәkәtlәrinin rasionallaşdırılması
iş yeri  xidmәt prinsiplәrinin düzgün quruluşu vә tәchizatı

153 O hansı prinsiplәrә aiddir ki, alәtlәr, uyğunlaşmalar (qurğular) vә başqa әmәk alәtlәri
yerlәşdirmәk lazımdır, hәmçinin nәzarәtölçü cihazları (xüsusi çәkilәr) işçi gözü qarşısında
yerlәşmәlidir ?

•

konveyer istehsalının tәşkili şәrti ilә
hәr bir iş yerinin ümumi şәraiti vә tәşkili
iaşә müәssisәlәrindә iş yerlәrinin tәşkilinin ümumi prinsiplәri
әmәk üsullarının vә hәrәkәtlәrinin rasionallaşdırılması
iş yeri  xidmәt prinsiplәrinin düzgün quruluşu vә tәchizatı

154 Hansı normalar zәruri sanitargigiyenik şәraitin (yuyucu vasitәlәr, kağız, kağız qablar vә s) tәmin
edilmәsini nәzәrdә tutmalıdır?

•

Xәrc normaları
istismar normaları

norma rasionu
Tәchizat normaları
gәtirilmәsi qaydaları

155 O hansı prinsiplәrә aiddir ki, iş üçün ayaq üstә nәzәrdә tutulmuş avadanlıqda istifadәylә oturaraq
işlәmәk imkanlarını, qoltuqaltlarıyla vә horizontal yeri dәyişdirәn oturacaqlarla tәmin edilir?

•

iş yeri  xidmәt prinsiplәrinin düzgün quruluşu vә tәchizatı
iaşә müәssisәlәrindә iş yerlәrinin tәşkilinin ümumi prinsiplәri
konveyer istehsalının tәşkili şәrti ilә
әmәk üsullarının vә hәrәkәtlәrinin rasionallaşdırılması
hәr bir iş yerinin ümumi şәraiti vә tәşkili

156 İşçilәr ictimai iaşә müәssisәlәrindә hansı xüsusi geyimlә tәmin olunur? 1xalatlarla, 2paltolarla,
3 gödәkcәlәrlә, 4#sapoqlarla, 5#kolpaklarla, 6#eynәklәrlә, 7 lәçәklәrlә, 8#şalvarlarla, 9#jiletkalarla

•

2,4,6,9
2,4,6,8
1,4,7,9
1,3,5,7
1,3,4,6

157 İnventar dәyәri nә qәdәr olan istehsal mәsrәflәri müraciәti müәssisәyә daxil olduqda dәrhal
baxılır?

•

11 man.
4 man.
5 man.
9 man.
2 man.

158 İşçilәr ictimai iaşә müәssisәlәrindә hansı xüsusi geyimlә tәmin olunur? 1xalatlarla, 2paltolarla,
3 gödәkcәlәrlә, 4#sapoqlarla, 5#kolpaklarla, 6#eynәklәrlә, 7 lәçәklәrlә, 8#şalvarlarla, 9#jiletkalarla

•

1,4,7,9
1,3,5,7
2,4,6,8
1,3,4,6
2,4,6,9

159 Neçә dәst xüsusi geyim hәr bir işçiyә verilir?

•

7
5
6
3
4

160 әmәk bölgüsü müәssisәlәrdә ola bilәr

•

Texnoloji
Fizikikimyәvi
Fiziki
Orqanoleptik
sosial

161 Müәssisәlәrdә әmәyin texnoloji bölmәlәrinә aid etmәk olar:

•

xammalın ilkin emalı, istilik emalı vә soyuq xörәklәrin hazırlanması
Otaqların işıqlandırılması vә onların saxlanılması, xammalın hesablanması
mәhsulların dondurulması, donun açılması vә saxlanılması
işıqlandırılması zalov, xammal emalı, подписование sәnәd
işıqlandırılması zalov, qızdırmanı plitәlәr, подписование sәnәd

162 Köhnәlmә norması hansı xüsusi geyim?

•

2 il
4 il
3 il
6 il
5 il]

163 Sürtgü yağı vә tәnzim avadanlıqları aiddir:

•

Növünә iş yeri e
İş yerlәrinin qarşı tәrәf olaraq
Verilmәsinә iş yeri isә
iş yerlәrinin işıqlandırılması gәtirib
Dәyişikliyә iş yeri ilә

164 әmәk bölgüsü müәssisәlәrdә ola bilәr:

•

Funksional
Fizikikimyәvi
Fiziki
Orqanoleptik
sosial

165 İş yerlәrindә әmәk ola bilәr:

•

ixtisaslaşdırılmış vә universal
İşıqlı vә işıqsız ilә
açıq vә bağlı
Soyuq vә отопливанными e
soyuq vә soyudulmamış

166 İxtsaslaşdırılmışiş üçün hansı müәssisә tәşkil olunur?

•

İctimai iaşә kiçik müәssisәlәrdә isә
Yalnız axşam müәssisәlәrindә ictimai iaşә ilә
iri müәssisәlәrdә ictimai iaşә
yalnız sәnaye müәssisәlәrindә
yalnız uşaq müәssisәlәrindә ictimai iaşә

167 Universal iş yerlәri daha çox tәşkil olunur:

•

Eyni tipli texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün bir müәssisә
sәmәrәli birsmenli qapalı tipli müәssisә
kiçik qapalı tipli sәmәrәli müәssisәlәrdә
Açıq tipli müәssisәlәrdә iki növbәdә görülәn sәmәrәli şәhәrindә ilә

168 Verilmәsi üçün xammal emal edilir:

•

Verilmiş iş yeri
iş yeri dәyişikliyi
İş yerlәrinin qarşı tәrәfi
iş yeri növünә görә
iş yerlәrinin işıqlandırılması gәtirib

169 . İş yeri:

•

Bir hissәsi istehsal sahәlәri bir vә ya bir çox işçilәr üçün müәyyәn texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi:
Bir sahәdә müşahidә olunan ticarәt zallarının işçilәri ilә
Sәyahәtnamәni işçilәri üçün hissә meydanda işıqlandırır
bir hissәsi işıqsız sahәdә saxlanılan xammal
soyudulan sahәsinin bir hissәsi xammalın saxlanılması üçün

170 әgәr maşın emalı mәhsulun bilavasitә işçinin iştirakı olmadan hәyata keçirilir, onda bu adlanır:

•

fәal nәzarәti
Açıq müşahidә
passiv müşahidәsi
gizli nәzarәti
qapalı nәzarәti

171 әmәk bölgüsü müәssisәlәrdә ola bilәr:

•

İxtisasartırma
Fizikikimyәvi
Fiziki
Orqanoleptik
sosial

172 Avadanlığın iş dövründә işçinin olması adlanır:

•

fәal nәzarәti
Açıq müşahidә
passiv müşahidәsi
gizli nәzarәti
qapalı nәzarәti

173 Kollektiv formalı müәssisәlәrdә әmәk tәşkilatının yaradılması tәlәb olunur:

•

İxtisaslaşdırılmış briqada işçilәrindәn
Әmәyin tәşkili üçün ixtisaslaşdırılmış aparaturaları
Yalnız xammalın emalı üçün xüsusi sex
İxtisaslaşdırılmış anbarların üçün xammal soyuqluq
xammalın saxlanılması üçün xüsusi soyuducular

174 Kompleks briqada adәtәn yaradılır:

•

Kiçik müәssisәlәrdә müxtәlif işlәri yerinә yetirmәk üçün, kiçik hәcminә görә
Müxtәlif işlәri yerinә yetirmәk üçün, kiçik hәcminә görә orta müәssisәlәrdә
O iri müәssisәlәrdә müxtәlif işlәri yerinә yetirmәk üçün, kiçik hәcminә görә
Bu avtomatlaşdırılmış müәssisәdә müxtәlif işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün kiçik hәcminә görә
müәssisә слабооснащенных üçün müxtәlif işlәri yerinә yetirmәk üçün, kiçik hәcminә

175 Neçә dәst xüsusi geyim hәr bir işçiyә verilir?

•

7
5
6
3
4

176 Hansı prinsiplәrә aiddir ki, iş yerlәrinin xidmәtindә profilaktik yoxlama anlaşılır, yağlama,
tәnzimlәmә, müәyyәn rejimә görә avadanlıq quraşdırılır?

•

әmәk üsullarının vә hәrәkәtlәrinin rasionallaşdırılması
iaşә müәssisәlәrindә iş yerlәrinin tәşkilinin ümumi prinsiplәri
konveyer istehsalının tәşkili şәrti ilә
iş yeri  xidmәt prinsiplәrinin düzgün quruluşu vә tәchizatı
hәr bir iş yerinin ümumi şәraiti vә tәşkili

177 O hansı prinsiplәrә aiddir ki, iş yerindәn çıxmadan, iş prosesindә idarәetmә (vә kәsmә maşınları
vә aparatları vә s. daxil edilmәsi) vasitәlәrindәn istifadә etmәk imkanı yaratmaq lazımdır?

•

konveyer istehsalının tәşkili şәrti ilә
hәr bir iş yerinin ümumi şәraiti vә tәşkili
iaşә müәssisәlәrindә iş yerlәrinin tәşkilinin ümumi prinsiplәri
әmәk üsullarının vә hәrәkәtlәrinin rasionallaşdırılması
iş yeri  xidmәt prinsiplәrinin düzgün quruluşu vә tәchizatı

178 Hansı normalar minimum vә maksimum müddәti müәyyәn edir?

•

gәtirilmәsi qaydaları
Tәchizat normaları
Xәrc normaları
norma rasionu
istismar normaları

179 O hansı prinsiplәrә aiddir ki, istehsal travmalarının alınmasının imkanını xәbәrdarlıq edәn iş
yerinin zonasında sahәyә malik olmalıdır?

•

konveyer istehsalının tәşkili şәrti ilә
hәr bir iş yerinin ümumi şәraiti vә tәşkili
iaşә müәssisәlәrindә iş yerlәrinin tәşkilinin ümumi prinsiplәri
әmәk üsullarının vә hәrәkәtlәrinin rasionallaşdırılması
iş yeri  xidmәt prinsiplәrinin düzgün quruluşu vә tәchizatı

180 O hansı prinsiplәrә aiddir ki, birbirinin ardınca növbәtilәrin icrası (ifası) üçün әmәliyyatlar
nәzәrdә tutulmuş iş yerlәri imkan daxilindә fәsilәsiz yerlәşdirmәk lazımdır?

•

konveyer istehsalının tәşkili şәrti ilә
hәr bir iş yerinin ümumi şәraiti vә tәşkili
iaşә müәssisәlәrindә iş yerlәrinin tәşkilinin ümumi prinsiplәri
әmәk üsullarının vә hәrәkәtlәrinin rasionallaşdırılması
iş yeri  xidmәt prinsiplәrinin düzgün quruluşu vә tәchizatı

181 Sexdә, hazırlanmış müxtәlif tipli müәssisәlәr üçün normalari nәzәrә alınmaqla nahar zalında
yerlәrin sayı hansı göstәrici ilә müәyyәnlәşdirilir?
Nisbi rütubәt otaqları

•

İşıqlandırılma
Optimal temperatur otaqlar
Sahәsi
Hündürlüyü

182 Hansı göstәriciyә görә sexlәrdә buraxılan yemәklәrin sayı uyğun olaraq müәyyәn edilir?

•

Nisbi rütubәt otaqları
İşıqlandırılma
Optimal temperatur otaqlar
Sahәsi
Hündürlüyü

183 İsti sexin yeri hansı sexә qonşu olmalıdır?

•

Soyuq
İsti
Ayrılabilәn
paylama
yuyucu

184 Briqadanın tәrkibinә daxil olan bütün işçilәr sexlәrinin hazırlığa qәdәrki, bir neçә briqadası
tәşkilatçılığı, hansı dәrәcәdәn aşağı olmayan ixtisaslı aşpazbriqadirlәr rәhbәrlik edir?

•

III dәrәcәli
I dәrәcәli
II dәrәcәli
VI dәrәcәli
V dәrәcәli

185 Aşpazın mәsuliyyәti hansı әmәk tәşkilatının nәzdindә vә kulinariya mәmulatlarının, bütün gün
әrzindә satılan yemәklәrin keyfiyyәtinә görә tәmin olunur?

•

briqada cәdvәli üzrә 2 gün sonra
Birsmenli cәdvәl üzrә 2 gün sonra
iki briqadalı cәdvәl üzrә hәmin gün sonra
Gündәlik qrafiklә
iki növbәdә görülәn cәdvәl üzrә

186 Nә hazırlığa qәdәrki sexlәrinin yemәklәrin vә kulinariya mәmulatlarının reallaşdırılması
şәrtlәrindәn asılı olaraq müәyyәnlәşdirilir?

•

Texnoloji plan
İş rejimi
Cәdvәli
gün rejimi
işçilәrin düzülüşü qaydası

187 Bir neçә nәfәrdәn ibarәt olan soyuq sexinin briqadasına hansı yemәklәrin hazırlanması tapşırılır?

•

soyuq yemәk vә qәlyanaltı
Şirin xörәklәr
isti yemәklәr
Şorbalar
Salatlar

188 Soyuq sexlәrindә böyük hәcmdә hansı yemәklәrin istehsalı üçün aşpazlar ayrıayrı briqadalar
tәşkil edilir?

•

soyuq yemәk vә qәlyanaltı
Şirin xörәklәr
isti yemәklәr
Şorbalar
Salatlar

189 Bu hazırlığa qәdәrki sexlәrin istehsal proqramına aid deyil?

•

Texnoloji plan
İş rejimi
Cәdvәli
gün rejimi
işçilәrin düzülüşü qaydası

190 Blinçik hazırlayan maşın ЛБН6 , ЛБН1500 konveyer mexaniki xәtti ilә içlikli blinçik
hazırlanan zaman hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

Tabaqlara blinçiklәrin düzülmәsi
Çalma
Dәstdәst qablaşdırma
Blinçiklәrin qәliblәnmәsi
İçliklәrin qәbul olunması

191 Blinçik hazırlayan maşın ЛБН6 , ЛБН7 konveyer mexaniki xәtti ilә içlikli blinçik hazırlanan
zaman hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

Tabaqlara blinçiklәrin düzülmәsi
Çalma
Dәstdәst qablaşdırma
Blinçiklәrin qәliblәnmәsi
İçliklәrin qәbul olunması

192 isti sexinin otağının yeri hansı sexin yaxınlığında olmalıdır?

•

Soyuq
İsti
Ayrılabilәn
paylama
yuyucu

193 Hansı sexlәr onların mәhsuldarlığına uyğun olaraq, rastrlarlaiçliklәrlә, müәyyәn qazanlar vә
istifadә edilәn mәhsulların bişirmәk üçün yanında qazanxanaların çıxarılması üçün xüsusi
mexanizmlәrlә quraşdırılır?

•

Dondurma
Kulinariya
Qәnnadı
Süd
Balıq

194 Yemәklәrin vә kulinariya mәmulatlarının hazırlanması vә istilik emalı mәhsullarının hansı sexin
tәyinatına uyğun deyil?

•

Soyuq
İsti
Ayrılabilәn
paylama
yuyucu

195 Nә ictimai iaşә tәrәfindәn istehsal hәcminin reallaşdırılmasının vaxtı vә üsulundan, hazır
xörәklәri hazırlayan müәssisәlәrin hazırlığa qәdәrki sexlәrindәn asılıdır?

•

Texnoloji plan
İş rejimi
Cәdvәli
gün rejimi
işçilәrin düzülüşü qaydası

196 İsti sexi hansı sex ilә bilavasitә bağlı olmalıdır?

•

Soyuq
İsti
Ayrılabilәn
paylama
yuyucu

197 Hansı aşağıdakı elmitexniki tәrәqqinin başlıca tendensiyalarına cavab verir?

•

İdarәnin sahә prinsipi
ASU idarәetmәsi
Yuxarıdan idarәetmә
әl ilә idarә
idarәetmә pultu

198 Doğranmış tәrәvәz vә mәhsulların hansı dәrәcәdә yanında salatlardan üçün saxlanılır?

•

2428 ° C
03 ° C
1418 ° C
48 ° C
34 ° C

199 Qaydaya görә axıcı yemәklәri nә qәdәr porsion qaba doldururlar?

•

1030 porsiya
3050 porsiya
2040 porsiya
5070 porsiya
4060 porsiya

200 Hansı aşağıdakı sәmәrәli hәll etmәyә imkan verir elmitexniki araşdırmaların tәşkili mәsәlәlәri?

•

İdarәnin sahә prinsipi
ASU idarәetmәsi
Yuxarıdan idarәetmә
әl ilә idarә
idarәetmә pultu

201 Hansı aşağıdakı imkan verir vә tәtbiqi istehsalın intensivlәşdirilmәsi mәsәlәlәri hәll etmәk onların
nәticәlәrinin istehsalatda sәmәrәli?

•

İdarәnin sahә prinsipi
ASU idarәetmәsi
Yuxarıdan idarәetmә
әl ilә idarә
idarәetmә pultu

202 Hansı aşağıdakı hәll etmәyә imkan verir istehsalının intensivlәşdirilmәsi mәsәlәlәrini sәmәrәli?

•

İdarәnin sahә prinsipi
ASU idarәetmәsi
Yuxarıdan idarәetmә
әl ilә idarә
idarәetmә pultu

203 Hansı aşağıdakı sәmәrәli hәll etmәyә imkan verir kооперирования mәsәlәlәri?

•

İdarәnin sahә prinsipi
ASU idarәetmәsi
Yuxarıdan idarәetmә
әl ilә idarә
idarәetmә pultu

204 Hansı aşağıdakı sәmәrәli hәll etmәyә imkan verir ixtisas mәsәlәlәri?

•

İdarәnin sahә prinsipi
ASU idarәetmәsi
Yuxarıdan idarәetmә
әl ilә idarә
idarәetmә pultu

205 O yemәklәri vә qәlyanaltıları, hazırlaşdırılanlar o soyuq sexlәrindә, böyük xüsusi çәkiyә
malikdir?

•

dondurma
Gelәbәnzәr mәmulatlar
buterbrod
salatlar vә vineqretlәr
içkilәr

206 Aşpaz işinә başlamazdan әvvәl ziyarәtçilәrә xidmәt üçün pik saatlarda hansı yemәklәr
әvvәlcәdәn tәdarük edir?

•

İkinci
Qaynar
Şirin
Balıq
Sousları

207 Hansı yemәklәrә jele, musa, kompotlar meyvә, kонсервированные vә tәzә, dondurma, meyvә
vә mürәbbә ilә hәyata keçirilәn süd kokteyllәri, hәmçinin ictimai iaşә Müәssisәlәrindә çalınanlar
qaymaq aiddir?

•

İkinci
Şirin
Sousları
Qaynar
Balıq

208 Soyuq sexlәrinin avadanlıqları üçün hazırda sәnaye ilә soyudulan şkafla vә servantla soyuq
yemәklәrin komponentlәrinin saxlanması üçün hansı avadanlıq buraxılır?

•

СРСМ
СОЭСМ2 vә СОЭСМ3
СМВСМ
СМТСМ
СМСМ

209 Sexdә hazır xörәklәrin satışı vә qәlyanaltıların saxlanması üçün hansı avadanlıqlardan istifadә
edirlәr.

•

СРСМ
СОЭСМ2 vә СОЭСМ3
СМВСМ
СМТСМ
СМСМ

210 Hansı aşağıdakı sәmәrәli hәll etmәyә imkan verir elmitexniki informasiya genişlәndirilmәsi
mәsәlәlәri?

•

İdarәnin sahә prinsipi
ASU idarәetmәsi
Yuxarıdan idarәetmә
әl ilә idarә
idarәetmә pultu

211 Bu sırasına istehsalın sәmәrәliliyinin sәviyyәsini müәyyәn edәn mühüm amillәrdәn olan
aşağıdakı aiddir?

•

İdarәnin sahә prinsipi
ASU idarәetmәsi
Yuxarıdan idarәetmә
әl ilә idarә
idarәetmә pultu

212 МРТ60м tipli maşınlar xәmiryaymada hansı mәhsuldarlığa malikdirlәr?

•

60kq/s,
50 kq/s,
90 kq/s,
100kq/s
160 kq/s,

213 Kövrәk undan hazırlanmış xәmirin orta әmәk mәhsuldarlığı nә qәdәr tәşkil edir (kq/s ilә):

•

120
40
100

50
9

214 Acıtma undan hazırlanmış xәmirin orta әmәk mәhsuldarlığı nә qәdәr tәşkil edir (kq/s ilә):

•

120
40
100
50
9

215 Xәmir yayma maşını ТРМД2nin mәhsuldarlığı nә qәdәrdir?

•

110 kq/s
130 kq/s
120 kq/s
150 kq/s
140 kq/s

216 Xәmir yayma maşını ТРМД1in ölçülәri hansılardır?

•

520х105х230 mm
252х100х1230 мм
220х100х123 mm
1550х750х1100 mm
2520х1005х1230 mm

217 Hansı әmәliyyat daha çox әmәktutumlu sayılır?

•

Acımış xәmir hazırlanması
Çalmanı vә qarışdırma mәhsulları
Xәmir üçün qatqı
Xәmiri yaymaq
Xәmiri dozalara bölmәk

218 Xәmir yayma maşını ТРМД1in mәhsuldarlığı nә qәdәrdir

•

10 kq/s
30 kq/s
20 kq/s
50 kq/s
40 kq/s

219 Hansı maşında bıçaq olmaması xәmirin yapışan aşağıdakı döymә ilә fasilәsiz tәmizlәnmәsi üçün
nöqsan hesab edilir?

•

ТРМД1 tipli maşın
ТРМД2 tipli maşın
МРТ60м tipli maşın
ПК1,1 tipli maşın
ПГ06 tipli maşınlar

220 Hansı maşında mexaniklәşdirilmәmiş xәmirin vallara yayilması üçün nöqsan hesab edilir?

•

ТРМД1 tipli maşın
ТРМД2 tipli maşın

•

МРТ60м tipli maşın
ПК1,1 tipli maşın
ПГ06 tipli maşınlar

221 Preslәnmiş xәmirin orta әmәk mәhsuldarlığı nә qәdәr tәşkil edir (kq/s ilә):

•

120
40
100
50
9

222 Duzlu xәmirin orta әmәk mәhsuldarlığı nә qәdәr tәşkil edir (kq/s ilә):

•

120
40
100
50
9

223 Yarımavtomat xәmir bölәn qurğu nә qәdәr porsiyaya bölür?

•

60 qdan 140a qәdәr
40 qdan 110a qәdәr
50 qdan 120a qәdәr
40 qdan 20 qa qәdәr
30 qdan 100 qa qәdәr

224 МРТ60м tipli maşın nә üçün tәtbiq olunur?

•

Acımış xәmir hazırlanması üçün
Çalmanı vә qarışdırma mәhsulları üçün
Xәmir üçün qatqı
Xәmiri yaymaq üçün
Xәmiri dozalara bölmәk üçün

225 Üç әmәliyyatın hansı bir iş yerindә icra edә bilәr? Xәmirin 1 2 3 5 oxlovu testin 6 qәlibi
mәmulatları, 7 bişirilmiş çörәk, xәmir, qıcqırma hissәlәrә bölmәni, 4 acıtma xәmirinin hazırlanması
üçün.

•

1,2,7
3,5,7
2,4,7
3,5,6
1,3,5

226 Nә üçün orta vә iri qәnnadı sexlәrindә "Pioner", БДМ vә PM tipli aparatlardan istifadә edirlәr?

•

Acımış xәmir hazırlanması üçün
Unun әlәkdәn keçirilmәsi
Xәmiri qatışdırmaq üçün
Xәmiri yaymaq üçün
Xәmiri dozalara bölmәk üçün

227 Nә üçün şirniyyat sobalarının yanında xәmir qoyurlar ki, havanın temperaturu yüksәkdir?

•

Acımış xәmir hazırlanması üçün
Çalmanı vә qarışdırma mәhsulları üçün
Xәmir üçün qatqı
Xәmiri yaymaq üçün
Xәmiri dozalara bölmәk üçün

228 Biskvit xәmirindә acıtma aparılır?

•

mikser
mexaniki qarışdırıcı
Xәmiryoğuran maşında
Acıtma maşını
әt çәkәn maşın

229 Proses qatqını böyük fiziki qüvvә sәrf ilә bağlı ictimai iaşә müәssisәlәrinin qәnnadı sexlәrindә,
buna görә dә qoyurlar?

•

Acıtma maşını
Xәmiryoğuran maşında
Mikser
әt çәkәn maşın
Mexaniki qarışdırıcı

230 İş yerindә nә üçün su qaynadan, istehsal әlüzyuyan isti vә soyuq su, әmtәә tәrәzi vә çәki üçün
qarışdırıcı cihazla ilә olmalıdır?

•

Xәmiri yaymaq üçün
Xәmiri dozalara bölmәk üçün
Çalmanı vә qarışdırma mәhsulları üçün
Xәmir üçün qatqı
Acımış xәmir hazırlanması üçün

231 Bu testin bütün növlәrinin hazırlanmasında lazımi әmәliyyat deyil?

•

Acımış xәmir hazırlanması üçün
Çalmanı vә qarışdırma mәhsulları üçün
Xәmir üçün qatqı
Xәmiri yaymaq üçün
Xәmiri dozalara bölmәk üçün

232 ПГ06, Пk1,1 un әlәyәn maşınların mәhsuldarlığı nә qәdәrdir?

•

100 kq/s.
200 kq/s.
300 kq/s
500kq/s.
400 kq/s.

233 Nә üçün xәmir qazanlarında xәmir qarışdırıldıqdan sonra isti yerdә çәkirlәr?

•

Acımış xәmir hazırlanması üçün
Çalmanı vә qarışdırma mәhsulları üçün
Xәmir üçün qatqı
Xәmiri yaymaq üçün
Xәmiri dozalara bölmәk üçün

234 Un әlәyәn maşın ПГ06, Пk1,1 hansı üstünlüklәri vardır?

•

Kiçik qabaritә malik olması
Böyük gücә malikdir
Böyük qabaritә malikdir
Böyük mәhsuldarlığa malikdir
Kiçik enerji xәrclәrinә malik olması

235 Nәyi şirniyyat sexindә texnoloji sxemlәr әsasında, maya, qat şәkllindә bişirilmiş , kövrәk undan
hazırlanmış xәmir mәmulatlarından tәşkil edirlәr?

•

Avadanlıq
İşıqlandırılma
İş yerlәri
Su tәchizatı
İstilik tәchizatı

236 Hansı dәrәcә nәzdindә un emalı mәhsulları keyfiyyәtinin azalmasına doğru aparır?

•

1213 ° C
 23 ° C
913 ° C
23 ° C
2223 ° C

237 Şirniyyat sexinin hansı göstәrici mәhsulların istehlakçıların tәlәbatını nәzәrә alaraq vә
müәssisәlәrinalanların tәrәfindәn aparılır?

•

Avadanlıq
İşıqlandırılma
İş yerlәri
Su tәchizatı
İstilik tәchizatı

238 әmәk elmi tәşkilat müәssisәlәrindә yeni texnologiyaların tәtbiqi nәyә tәbliğ edir?

•

ictimai әmәkin qәnaәtinә tәbliğ edir
sexlәrdә elektrikin qәnaәtinә tәbliğ edir
işcilәrin әmәk haqqının qәnaәtinә tәbliğ edir
nәqliyyat vasitәlәri üçün benzininin qәnaәtinә tәbliğ edir
xammalin istehsalınin qәnaәtinә tәbliğ edir

239 әET (әmәk elmi tәşkilatın) müәssisәlәrindә tәtbiqi :

•

kapital investisiyalar üçün ehtiyacı azaldır
yarımfabrikatların istifadәsi üçün ehtiyacı azaldır
xammalın istifadәsi üçün ehtiyacı azaldır
mexaniklәşdirilmәnin istifadәsi üçün ehtiyacı azaldır
işçilәrin istirahәt üçün ehtiyacı azaldır

240 әmәk elmi tәşkilat müәssisәlәrindә elektriklәşdirilmәnin vә kimyәvi tәtbiqin geniş inkişafı nәyә
tәbliğ edir:

•

ictimai әmәkin qәnaәtinә tәbliğ edir
sexlәrdә elektrikin qәnaәtinә tәbliğ edir

işcilәrin әmәk haqqının qәnaәtinә tәbliğ edir
nәqliyyat vasitәlәri üçün benzininin qәnaәtinә tәbliğ edir
xammalin istehsalınin qәnaәtinә tәbliğ edir

241 Müәssisәlәrdә hәyata keçirilәn әmәk bölgüsü :

•

müәyyәn funksiyaları yerinә yetirmәk üçün mexaniki avadanlıqlar işçilәrinin ixtisaslaşdırılmasi
müәyyәn funksiyaları yerinә yetirmәk üçün qaz avadanlıqları işçilәrinin ixtisaslaşdırılmasi
müәyyәn funksiyaları yerinә yetirmәk üç müәyyәn funksiyaları yerinә yetirmәk üçün elektrik avadanlıqları
işçilәrinin ixtisaslaşdırılmasi
müәyyәn funksiyaları yerinә yetirmәk üçün istilik avadanlıqlari işçilәri ixtisaslaşdırılmasi
xüsusi funksiyaları yerinә yetirmәk üçün әmәkdaşların ixtisaslaşdırılması

242 Kartofu әl ilә tәmizlәmәk üçün bünövrәsi qısa lezviyalı olan bıçaqların uzunluğu nә qәdәr
olmalıdır?

•

uzunluğu 1627 sm
uzunluğu 910 sm
1617 sm uzunluğu
uzunluğu 67 sm
uzunluğu 34 sm

243 İctimai qidalanmada qaynadılma, qizardma , mәhsulların bişirilmәsi vә s. hansı proseslәrә aiddir?

•

aparatur
avtomat
fasilәsiz
yarıavtomat

244 Fizikikimyәvi proseslәrdә xüsusi aparatlarda (aqreqatlarda) axan maye necә adlanır , hansıki
nәticәdә mәhsulun emal edilәn kimyәvi tәrkibinin dәyişmәsi baş verir ?

•

aparatur
yarıavtomat
avtomat
fasilәsiz
mexaniki

245 әmәk elmi tәşkilat müәssisәlәrindә istehsalın mexaniklәşdirmә vә avtomatlaşdırılması nәyә tәbliğ
edir?

•

ictimai әmәkin qәnaәtinә tәbliğ edir
sexlәrdә elektrikin qәnaәtinә tәbliğ edir
işcilәrin әmәk haqqının qәnaәtinә tәbliğ edir
nәqliyyat vasitәlәri üçün benzininin qәnaәtinә tәbliğ edir
xammalin istehsalınin qәnaәtinә tәbliğ edir

246 Kartofun böyük istehsal müәssisәlәrindә tәmizlәnmәsi aparılır?

•

Qәhvә üyüdәnә
Konveyerdә
Kalibrlәmә maşını
Seperatorlarda
Xüsusi masalarda

247 Kartofun xırda vә orta müәssisәlәrdә tәmizlәnmәsi aparılır?

•

Qәhvә üyüdәnә
Konveyerdә
Kalibrlәmә maşını
Seperatorlarda
Xüsusi masalarda

248 Kartof vә meyvәköklülәri әl üsulu ilә tәmizlәnmәsi hansı әmәliyyatda aparılır?

•

I
III
II
V
IV

249 Kartof vә meyvәköklülәrin xüsusi maşın vә aparatlarda tәmizlәnmәsi hansı әmәliyyatda aparılır?

•

I
III
II
V
IV

250 Müәssisәlәrdә әmәk kooperasiyasina nece çatdirilirkооперация труда на предприятияx
достигается:

•

texnoloji vәzifәlәri yerinә yetirmәk üçün әmәkdaşlar arasında sәmәrәli әlaqәlәr yaradılması vasitәsilә
bütün istehsal işçilәrinin elektrik avadanliqlarla tәmin edilmәsilә
bütün istehsal işçilәrinin mexaniki avadanlıqlarla tәmin edilmәsilә
bütün istehsal işçilәrinin qaz avadanlıqlarla tәmin edilmәsilә
bütün istehsal işçilәrinin istilik avadanlıqlarla tәmin edilmәsilә

251 Tәmizlәnmәsi kartof vә meyvәköklülәri ni qabığı neçә әmәliyyata bölünür?

•

7
3
6
4
2

252 Istehsal xәtti nәdir?

•

bu müәssisәyә isti vә soyuq su boru xәttinin keçirilmәsi
Bu, hazır mәhsulun gәlәn axınıdı
İş yerlәrinin müәyyәn әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş vә texnoloji prosesin ardıcıllığı
uyğun yerlәşәn mәcmusudur
Bu, yarımfabrikatın gәlәn axınıdı
Bu, xammalın gәlәn axınıdı

253 Hazırlanmasında hansı yarımfabrikat әt yemәk üçün ayırırlar vә öldürürlәr, sonra qaytarmanı
qırıqqırıq o льёзоне nәm edirlәr?

•

tәbii yarımfabrikatlar
Doğranmış yarımfabrikatlar
unlanan yarımfabrikatlar
un yarımfabrikatları
tәrәvәz yarımfabrikatlar

254 Necә yarımfabrikatlara üçün kotlet moskva, kiyevli, hәvәskar, xörәk növülәr (donuz, mal әti)
aiddir?

•

Doğranmış yarımfabrikatlar
un yarımfabrikatları
tәrәvәz yarımfabrikatlar
unlanan yarımfabrikatlar
tәbii yarımfabrikatlar

255 İri müәssisәlәrdә qәlibi üçün mәhsuldarlığı, avtomatlar tәtbiq edirlәr ki, kotlet istehsal xәtlәrindә
поточномеxанизированныx üçün tәşkil olunub?

•

Saatda 200370 min kotlet
Saatda 2050 min kotlet ilә
Saatda 4080 min kotlet
Saatda 20100 min kotlet
saatda 1020 min kotlet

256 Dondurulmuş әtin defrostasiyası hansı kameralarda tәşkil olunur?

•

Reaktorlarda
Sentrifuqada
Defrosterlәrdә
separatorda
Siklonda

257 әt emalının texnoloji prosesinin tәşkil edilmәsi sxemi aşağıdakılardan hansı düzgün göstәrilib?

•

Defrostasiya, yuyulma vә qurudulma, parçalanıb hissәlәrә bölünmәsi,әtin tәmizlәnib porsiyalara bölünmәsi,
Döyülmә, defrostasiya, parçalanıb hissәlәrә bölünmәsi, tәmizlәyib düzәltmә , tәmizlәnib porsiyalara
bölünmәsi
yuyulma vә qurudulma, defrostasiya, parçalanıb hissәlәrә bölünmәsi, tәmizlәnib porsiyalara bölünmәsi
Döyülmә, defrostasiya, parçalanıb hissәlәrә bölünmәsi, tәmizlәyib düzәltmә , tәmizlәnib porsiyalara
bölünmәsi
Döyülmә, defrostasiya, parçalanıb hissәlәrә bölünmәsi, tәmizlәyib düzәltmә , tәmizlәnib porsiyalara
bölünmәsi

258 Xırdalanmış vә duza qoyulmuş әt yarimfabrikatlarin hazırlanmasında hansı şәraitdә saxlayırlar?

•

7 saat әrzindә isә, 1820 ° C
2 saat әrzindә 05 ° C ilә
5 saat әrzindә 2030 ° C
3 saat әrzindә, 3840 ° C
1 saat әrzindә, 810 ° C

259 Hansı yarımfabrikatlar növbәti texnoloji sxem üzrә hazırlanır: Обвалkа vә жиловkа әt doğrama,
onu cır zoğda, sәfir vә tәvazö, xırdalanma isladılmış çörәk, qarışdırılması tәrkib hissәlәrinin içi, qәlib,
панировkа vә qablaşdırılması?

•

tәbii yarımfabrikatlar
Doğranmış yarımfabrikatlar
unlanan yarımfabrikatlar
un yarımfabrikatları
tәrәvәz yarımfabrikatlar

260 Hansı yarımfabrikatlar üçüncü növ әti bişirirlәr?

•

tәbii yarımfabrikatlar
Doğranmış yarımfabrikatlar
unlanan yarımfabrikatlar
un yarımfabrikatları
tәrәvәz yarımfabrikatlar

261 Yanına necә yarımfabrikatlara ромштеkс, kotlet donuz әti, donuz әzilmiş xörәk növü aiddir?

•

tәbii yarımfabrikatlar
Doğranmış yarımfabrikatlar
unlanan yarımfabrikatlar
un yarımfabrikatları
tәrәvәz yarımfabrikatlar

262 Qәlyanaltıxanabu:

•

müәssisәdә istehlakçıların sürәtli xidmәti üçün reallaşdırılan mәmulatların әsas çeşidindәn asılı olaraq
ixtisaslaşdırılan kütlәvi tәlәbat yemәklәrinin mәhdudlaşdırılmış çeşidiylә
müәssisәdә istehlakçıların xidmәti üçün vә onların istirahәtinin tәşkili tәrәfindәn
müәssisәdә istehlakçıların yavaş xidmәti üçün yemәklәrin (boşqabların) genişlәndirilmiş çeşidiylә
yolda istehlakçıların xidmәti üçün nәzәrdә tutulmuş onların işinin yeri üzrә vә yemәklәrin genişlәndirilmiş
çeşidinә malik olan müәssisә.
yalnız istehlakçıların xidmәti üçün tikintidә nәzәrdә tutulmuş vә yemәklәrin genişlәndirilmiş çeşidinә malik
olan müәssisә.

263 Qәlyanaltı xanaların menyusuna aiddirlәr:

•

kafedә süd, dondurulmuş әt , kabablıq, kotletlik , buterbrodlar, gәnclәr kafesindә piroq, fәsәlilәr, ponçiklәr,
düşbәrәlәr, xәngәllәr.
kafedә kabablar, kotletlәr, buterbrodlar, bufetdә piroq, fәsәlli, ponçik, düşbәrәlәr, xәngәllәr.
kabablar, kotletlәr, buterbrodlar, piroqlar, fәsәllilәr ponçiklәr, düşbәrәlәr, xәngәllәr vә s.
pivә barında, kabablar, kotletlәr , sosiskalar, buterbrodlar, süd barında, piroqlar, fәsәllilәr ponçiklәr,
düşbәrәlәr.
süd kafesindә, dondurulmuş әt, gәnclәr kafesindә, pivә, kabablar, kotletlәr, buterbrodlar süd barında , piroq,
fәsәllilәr, ponçiklәr, düşbәrәlәr.

264 İctimai iaşә müәssisәlәrinin tiplәrә aid edilir:

•

pektinin buraxılışı vә tәrәvәzlәr tozları üzrә zavodlar
kafe vә yemәk otağı
çay fabriklәri vә qida konsentratlarının fabriki
soyuqkombinatı vә әt kombinatları
soyuqkombinatı vә kolbasa zavodları

265 Kafeteriyabu:

•

bufet әrzaq vә ya böyük qeyriqida mağazalarında әsasәn tәşkil edilir, çeşiddә malik olan isti vә soyuq içkilәr
un şirniyyat mәmulatları, buterbrodlar.
Bu, restoran yalnız böyük qeyriqida mağazalarında tәşkil edilәn, çeşidә malik olan isti, alkoqollu vә soyuq
içkilәr, salatlar, ikinci yemәklәr isә buterbrodlar.
yalnız әrzaq mağazalarında xörәk tәşkil edilir, çeşidә malik olan isti vә soyuq içkilәr qara kürüylә
buterbrodlar, şorbalar vә qarnirlәr.
böyük qeyriqida mağazalarında çay tәşkil edilir, çeşiddә malik olan çay, un şirniyyat mәmulatları,
buterbrodlar, alkoqollu içkilәr, salatlar, bulyonlar, kolbasalar vә konservlәr.
kulinaruya bölmәsi qeyriqida mağazalarında tәşkil edilir, çeşiddә malik olan isti vә soyuq içkilәr, әt qutabları,
piroqlar, ikinci yemәklәr , borş, alkoqollu içkilәr vә pivә.

266 Hazırlığaqәdәrki müәssisәlәrin әsas tiplәrinә aiddirlәr:

•

kafe, restoranlar, yemәkxana vә yarımfabrikat fabriki
yemәkxana, restoranlar, yarımfabrikat fabriki
qәlyanaltılar, kafe, yemәk otaqları vә yarımfabrikatlar fabriki 75. Hazırlığaqәdәrki müәssisәlәrin әsas tiplәrinә
aiddirlәr
yemәkxana, restoranlar, kafe vә başqaları
kulinariya mağazaları, mәtbәxin vә yarımfabrikat fabriklәri

267 POP müәssisәsinin tipi bildirir ki,:

•

bu müәssisә özü üçün tipikә xidmәt şәrtlәrini malikdir, reallaşdırma vә texniki avadanlıq üçün mәhsulun
fәrqlәndirici çeşidi
bu müәssisә çay mәhsulunun buraxılışıyla
bu müәssisәsi ziyarәtçilәrin xidmәti olmadan qidalanma
bu müәssisәsi konservlәşdirmiş mәhsulun buraxılışıyla qidalanmanın
bu müәssisә reallaşdırma vә texniki avadanlıq üçün öz mәhsulunun çeşidinә malikdir

268 İctimai qidalanma müәssisәsinin sinifi bildirir:

•

konkret tipin müәssisәsinin fәrqlәndirici әlamәtlәrinin mәcmusu, xidmәtlәrin keyfiyyәtinin xarakterizә edәn
dәrәcәsi
reallaşdırma üçün buraxılan mәmulatların fәrqlәndirici әlamәtlәrinin mәcmusu:
istehsal vә mәhsulun reallaşdırması üçün malik olan yaranmanın fәrqlәndirici әlamәtlәrinin mәcmusu
mәhsul istehsalı üçün malik olan yaranmanın fәrqlәndirici әlamәtlәrinin mәcmusu
mәhsulun reallaşdırması üçün malik olan yaranmanın fәrqlәndirici әlamәtlәrinin mәcmusu

269 İctimai iaşә müәssisәlәrinin tiplәrә aid edilir:

•

restoranlar, kafe vә s.
restoranlar, kafe vә s.
әt kombinatları, çay fabriklәri vә s.
kafe, makaron fabriklәri vә s.
barlar, makaron fabriklәri vә s.

270 İctimai iaşә müәssisәlәrinin tiplәrә aid edilir:

•

çörәk sexlәri, makaron fabriklәri vә başqaları
xörәk, çay fabriklәri vә başqaları
kafe, çay fabriklәri vә başqaları
barlar, әt kombinatları vә başqaları
yemәk otaqları, restoranlar vә başqaları

271 Nә nizamintizam, xörәklәrin hazırlanması vә kulinariya mәmulatlarının texnoloji proseslәrin tam
uyğun olaraq рецептурами tәsdiq etdiyi vә dәqiq riayәt rejimlәrin nәzәrdә tutur?

•

texnoloji intizam
intizam tәrbiyә
Әmәk intizamı
İstehsalat intizamı

272 Hansı qrafik üzrә hәr 11 saat 30 dәqiqәdәn bir mәntәqәdә eyni ilә iki briqada yaradılır vә bir gün
sonra işlәyәrәk birbirini әvәz edir?
xәtti cәdvәl
lentşәkilli qrafik

•

Şaxәlәnmiş qrafik
iİkibriqadalı qrafik
diskret qrafik

273 Hansı nizamintizam, işә davamlılığı müәyyәn edilmiş iş vaxtı nahar fasilәsi, fasilәlәr vaxtında
çıxışı nәzәrdә tutur?

•

texnoloji intizam
İstehsalat intizamı
intizam tәrbiyә
Tәdris intizamı
Әmәk intizamı

274 Nә nizamintizam, istehsal üçün işlәrin icrası vә normaları artıqlaması ilә әmәl edilmәsi bütün iş
vaxtı istifadә olunmasını nәzәrdә tutur?

•

Tәdris intizamı
İstehsalat intizamı
texnoloji intizam
Әmәk intizamı
intizam tәrbiyә

275 Nә nizamintizam daxildir: Yanğından mühafizәsi, tәhlükәsizlik texnikası, istehsalat sanitariya,
gigiyena vә әmәyin mühafizәsi üzrә işçilәrin tәlәblәrinin gözlәnilmәsi?

•

intizam tәrbiyә
Әmәk intizamı
texnoloji intizam
İstehsalat intizamı
Tәdris intizamı

276 Nә nizamintizam daxildir: Mәzmunu qaydada inventar, avadanlıq, sosialist mülkiyyәtinin
qayğıkeş münasibәt, rәhbәr heyәtin sәrәncamlarının yerinә yetirilmәsi?

•

intizam tәrbiyә
Tәdris intizamı
İstehsalat intizamı
texnoloji intizam
Әmәk intizamı

277 Hansı qrup iş yerlәrindә әmәk tәşkilatının malların, şirniyyatçıları, paylayanları vә digәr işçilәrin
faktiki vәziyyәtinin tәhlili vә araşdırmalar aparır?

•

qrupu әmәyin normalaşdırılması
yenidәn qurulma qrupu
tibb işçisi qrupu
tәhlükәsizlik texnikası vә әmәyin mexaniklәşdirilmәsi qrupu
Әmәyin elmi tәşkilini qrupu

278 Nә nizamintizam, xörәklәrin hazırlanması vә kulinariya mәmulatlarının texnoloji proseslәrin tam
uyğun olaraq рецептурами tәsdiq etdiyi vә dәqiq riayәt rejimlәrin nәzәrdә tutur?

•

Tәdris intizamı
intizam tәrbiyә
Әmәk intizamı

texnoloji intizam
İstehsalat intizamı

279 Nә nizamintizam daxildir: Yanğından mühafizәsi, tәhlükәsizlik texnikası, istehsalat sanitariya,
gigiyena vә әmәyin mühafizәsi üzrә işçilәrin tәlәblәrinin gözlәnilmәsi?

•

intizam tәrbiyә
İstehsalat intizamı
texnoloji intizam
Әmәk intizamı

280 Yuyulub içi tәmizlәnmiş balıqları sәyyar vannalara yığlır vә nәql edilir?

•

Üzgәc kәsici maşına
Yuyan maşına
Balıq ayırıcı konveyerә
Baş ayırıcı maşına
Fiksator qurğusuna

281 İçalatı çıxarılandan sonra balıq daxil olur ?

•

Üzgәc kәsici maşına
Yuyan maşına
Balıq ayırıcı konveyerә
Baş ayırıcı maşına
Fiksator qurğusuna

282 Balığın yuyulmasını ikiyaruslu hansı qurğuda aparılır?

•

Üzgәc kәsici maşına
Yuyan maşına
Balıq ayırıcı konveyerә
Baş ayırıcı maşına
Fiksator qurğusuna

283 Tәmizlәndikdәn sonra balığı verirlәr?

•

Üzgüc kәsәn
lentşәkilli transportyor
bunker donun açılması üçün
Baş ayırıcı maşın
pul tәmizlәyici baraban

284 Tәmizlәnmiş balıq barabana sonra yanında olan iki lentşәkilli transportyora daxil edilir?

•

Üzgüc kәsәn
bunker donun açılması üçün
lentşәkilli transportyor
Baş ayırıcı maşın
pul tәmizlәyici baraban

285 Balıq ilә külli miqdarda pulla transportyorla hara verilir ki, pulu tәrәfindәn tәmizlәnir?

•

bunker donun açılması üçün
pul tәmizlәyici baraban
lentşәkilli transportyor

Baş ayırıcı maşın
Üzgüc kәsәn

286 Donu açılmiş balıq sonunda olan bunkeri suya buraxırlar, o altı bunker qıfıl qapağını açır vә balıq
üçün öz axını ilә düşür?

•

bunker donun açılması üçün
pul tәmizlәyici baraban
lentşәkilli transportyor
Baş ayırıcı maşın
Üzgüc kәsәn

287 Balıqlar dondurulmuş blokları дефростации üçün kömәyi ilә transportyor hara doldururlar?

•

bunker donun açılması üçün
pul tәmizlәyici baraban
lentşәkilli transportyor
Baş ayırıcı maşın
Üzgüc kәsәn

288 Defrostasiya ozaman tamamlanan hesab olunur ki, tәmizlәnmiş balığın qalınlığında hava nә
qәdәrә çatacaq?

•

5°C
1°C
10 ° C
8°C
18 ° C

289 Yarımfabrikatların hazırlanması hansı balıq emalı vә balıq kombinatlarında vә soyuducularda
tәşkil edilir?

•

sexlәrdә
Yardımçı tәsәrrüfatda
bu axın xәtlәrindә
Konteynerdә
Kiçik sexdә

290 Mәrhәlә isә öz növbәsindә ibarәtdir:

•

mәrhәlәli
әmәliyyat
pillәli
Qәbul ilә
elementli

291 İstehsal prosesinin hansı hissәsi özündә istehsal prosesinin hansı hissәsi tәşkilati vә texnoloji
ayırmağa imkan verәn әmәliyyatların mәcmusudur?

•

elementli
әmәliyyat
pillәli
mәrhәlәli
Qәbul ilә

292 Hәr bir pillә özlüyündә bölünür:

•

mәrhәlәli
әmәliyyat
pillәli
üsullar
elementli

293 İstehsal prosesinin hansı hissәsi formasının dәyişdirilmәsi, xarici görünüşünün vәziyyәtinә vә ya
mәhsulun kimyәvi tәrkibindәn ibarәtdir?

•

mәrhәlәli
әmәliyyat
pillәli
üsullar
elementli

294 İstehsal prosesinin hansı hissәsi ya bir vә ya bir neçә işçi ilә ya da iş yerlәrindә işçinin nәzarәti
altında icra edilә bilәr?

•

mәrhәlәli
әmәliyyat
pillәli
üsullar
elementli

295 Bir istehsal prosesinin hansı әsas әmәliyyat hissәsi, müvafiq әmәliyyatın hәyata keçirilmәsini
tәmin etmәklә, onun yerinә yetirilmәsi vaxtı ilә sәciyyәvidir?

•

mәrhәlәlәr
әmәliyyat
pillәlәr
üsullar
elementlәr

296 İstehsal prosesinin hansı hissәsindә işçilәrin әmәk bölgüsü, istehsal prosesindә iştirak edәn,
ümumilikdә sexlәrdә vә onların yerinә yetirilmәsi vaxtı vә işlәrin hәcminin ayrıayrı mәntәqәlәrdә
müәssisә üzrә uyğunluğu hәyata keçirilir?

•

mәrhәlәlәr
әmәliyyatlar
pillәlәr
üsullar
elementlәr

297 Hәr bir әmәliyyat bölünür:

•

mәrhәlәlәr
әmәliyyatlar
pillәlәr
üsullar
elementlәr

298 Hansı müәssisәlәrdә aramsız axın sexlәri işlәdirlәr?

•

Böyük güc
Kiçik gücü
qabarit gücü
cüzi gücü
nәzәrә çarpan güc

299 İstehsal prosesinin hansı hissәsinda planlaşdırılan mәhsulların hazırlanması üçün çәkilәn zәhmәt
vә maddi ehtiyatlar vә nәzәrә alınır?

•

mәrhәlәlәr
әmәliyyatlar
pillәlәr
üsullar
elementlәr

300 Hansı sexlәrdә yarımfabrikatlar stasionar şöbәlәrdә üçün lazımi avadanlıqların tәtbiqi ilә
hazırlayırlar?

•

Böyük güc
Kiçik gücü
qabarit gücü
cüzi gücü
nәzәrә çarpan güc

301 әmәliyyatın bir hissәsi kimi, xarekterizә olunan mәcmusu texnoloji parametrlәrinin vә ya iş
üsulları adlanır?

•

mәrhәlәlәr
әmәliyyatlar
pillәlәr
üsullar
elementlәr

302 İstehsal prosesinin hansı hissәsindә tәlәbatı xammal vә avadanlıq müәyyәn edir?

•

mәrhәlәlәr
әmәliyyatlar
pillәlәr
üsullar
elementlәr

303 İstehsal prosesinin hansı hissәsindә xәrc normaları olaraq xammal, material, enerji xәrclәri
müәyyәnlәşdirilir?

•

mәrhәlәlәr
әmәliyyatlar
pillәlәr
üsullar
elementlәr

304 Kimin vәzifәsi iş yerlәrinin tәminatı alәtlәri, inventar, xammal daxildir?

•

sex rәisi
Ustaya
Baş mühәndis

direktoru
İstehsalat müdirinә

305 Kim çıxartmaq dövriyyә vәsaiti istehsal mәrhәlәnin müddәti azaltmaq, sexin texnoloji sxemlәri,
reseptura standartları, texniki şәrtlәr, texnoloji tәlimatlar, işin iqtisadi göstәricilәrini yaxşılaşdırmaq,
riayәt etmәlidir?

•

sex rәisi
Ustaya
Baş mühәndis
direktoru
İstehsalat müdirinә

306 Kim istehsalatda xammal, material, yanacaq, elektrik enerjisi, buxar, su vә s d mәqsәdәuyğun vә
qәnaәtlә xәrclәnmәsi, NOTLARIN planlarının tәtbiqini tәmin etmәyә borcludur?

•

sex rәisi
Ustaya
Baş mühәndis
direktoru
İstehsalat müdirinә

307 Kimin vәzifәsi tәminatı planının yerinә yetirilmәsi vә ayrıayrı işlәrin qrafik üzrә daxildir?

•

sex rәisi
Ustaya
Baş mühәndis
direktoru
İstehsalat müdirinә

308 Kimdir, müәssisәnin istehsal fәaliyyәtini vә mәhsulların keyfiyyәtinә görә mәsuliyyәt daşıyan
әsas şәxs?

•

sex rәisi
Ustaya
Baş mühәndis
direktoru
İstehsalat müdirinә

309 Kimin vәzifәsi tәtbiqi әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi yeni texnika vә işçilәrin
yerlәşdirilmәsi, onların vә iş bölgüsü daxildir?

•

sex rәisi
Ustaya
Baş mühәndis
direktoru
İstehsalat müdirinә

310 . Kim onların iş vaxtı işçilәrin әlverişli nisbәtini vә düzgün istifadәsini tәmin etmәlidir?

•

sex rәisi
Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru

311 Kimin vәzifәsinә texnoloji prosesin, mәhsulların keyfiyyәtinin vә tәhlükәsizlik texnikasına
nәzarәt daxildir?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

312 Kim onlardan sonra isә bütün әmr vә sәrәncamların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt etmәk, onların,
sex vә bütün işçilәri tәlimatlandırmaq sәnәtkarların rәhbәrlik etmәlidir, istehsalı vә yayılmasını
qabaqcıl tәcrübәsi hәrtәrәfli?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

313 Kim sexin istehsalat, tәsәrrüfat fәaliyyәtinә rәhbәrlik edir?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

314 Kim şәrait yaratmaq düzgün saxlanması xammal, material vә digәr sәrvәtlәrin, habelә hazır
mәhsulların vә yarımfabrikatların, bütün texnikiiqtisadi göstәricilәr üzrә istehsalat planını artıqlaması
ilә yerinә yetirilmәsinә vә yerinә yetirilmәsini tәmin etmәlidir?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

315 Kim onun sәlahiyyәtinә daxil olan mәsәlәlәri üzrә texniki müәssisәnin fәaliyyәti üçün mәsuliyyәt
daşıyır?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

316 Sexlәrin rәislәri qurum mәhdud zaman kimә müdiri isә бесцеxовой zaman, sәnәtkar vә ya
briqadirlәr tabedirlәr?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

317 Kim tәmin etmәyә borcludur весоизмерительныx cihazların, avadanlıqların texniki vәziyyәti
riayәt olunması, әmәyin mühafizәsi vә texniki tәhlükәsizlik qaydalarına?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

318 Kim bu kiçik müәssisәlәrdә istehsalı eyni vaxtda müdiri vә direktor müavini olub?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

319 Kim göstәriş vermәk vә izahatlar istehsal sexlәrә vә digәr bölmәlәrinә vә texniki personala
müәssisәlәri vә onların yerinә yetirilmәsini yoxlamaq hüququna malikdir?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

320 Kim istehsalatda vilayәtin lazımi gigiyenik vәziyyәti, istehsal binalarının әmtәәmaterial
dәyәrlәrinin qorunmasını tәmin etmәyә borcludur?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

321 Kim әmr vә sәrәncamların istehsalına aid, istehsal tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsini tәmin
etmәlidir, onların hazırlanması texnologiyası vә xörәklәrin reseptlәrin riayәt olunması?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

322 Kim iri müәssisәlәrdә tәyin yuxarıdaduran tәşkilatı vә azad edilir, bu xırda direktoru?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

323 Kim vaxtında tәchizat istehsal alәtlәri, inventar vә s p, xammal, hazır mәhsulların keyfiyyәt
yoxlaması tәmin etmәyә borcludur?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

324 Hansı sexlәrdә  onların mәhsuldarlığı uyğun olaraq, PKJ tipli konveyer sobalardan qızartma әt
mәmulatları hazırlamaq üçün istifadә edirlәr?

•

Süd
Balıq
Dondurma
Qәnnadı
Kulinariya

325 Nә kulinariya sexlәrdә mәhsulların keyfiyyәtini artırmağa imkan verir?

•

mәrkәzlәşmiş istehsal
İş gününün dәyişdirilmәsi
Sexlәrin çox sәmәrәli texnoloji avadanlıqla tәchiz edilmәsi
NOT sistemi ilә
Yeni texnoloji sxem ilә

326 Siropların soyudulması üçün qazanları nәyin yanına gәtirirlәr?

•

İsti su
İsti buxarı
Soyuq buxarı
Karbon qazı
Soyuq suya

327 Hansı sexlәrdә  onların mәhsuldarlığı uyğun olaraq fasilәsiz hәrәkәtlәr hazırlamaq üçün
qızardılmış kartof yarımhazır şәkildә hazırlayan FNEK tipli fritürlәrdәn istifadә edirlәr?

•

Dondurma
Kulinariya
Qәnnadı
Süd
Balıq

328 Hansı sexlәrdә  onların mәhsuldarlığını uyğun olaraq, aşqarlarla ilә blinçiklәr hazırlanması üzrә
ЛБП1500 xәtti müәyyәn edir?

•

Dondurma
Kulinariya
Qәnnadı
Süd
Balıq

329 Hansı sexin buraxdığı mәhsulların çeşidi bir qayda olaraq, sürәtli hәyata keçirilmәsi vә çәtin
nәqlolunması tәlәb edilәn mәhsullardan formalaşır?

•

Dondurma
Kulinariya
Qәnnadı

Süd
Balıq

330 Nә soyuq vә istilik emalı mәhsulları vә yarımfabrikat o kulinariya sexlәrdә zәrәri azaltmağa
imkan verir?

•

mәrkәzlәşmiş istehsal
İş gününün dәyişdirilmәsi
Sexlәrin çox sәmәrәli texnoloji avadanlıqla tәchiz edilmәsi
NOT sistemi ilә
Yeni texnoloji sxem ilә

331 Nәdәn köynәyi yuyucu kaşı çәnlәrin soyudulması üçün qәnnadı помадkи vanna üçün olunub?

•

Plastik
Ağac
Keramika
Şüşә
Metal

332 Qәnnadıpomatkaların soyudulması üçün hansı ölçülәrdә olan vannalardan istifadә edilir?

•

100х300х100 mm
900х900х200 mm
200х800х700 mm
700х400х100 mm
500х300х200 mm

333 Nә kulinariya sexlәrindә mәhsul hazırlanmasının texnoloji proseslәri sürәtlәndirmәk vә
yaxşılaşdırmağa imkan verir?

•

mәrkәzlәşmiş istehsal
İş gününün dәyişdirilmәsi
Sexlәrin çox sәmәrәli texnoloji avadanlıqla tәchiz edilmәsi
NOT sistemi ilә
Yeni texnoloji sxem ilә

334 Birinci şöbәsindә vannalarda yumurtanı nә qәdәr dәmir setkada tәmiz ilıq su içәrisindә
saxlayırlar?

•

90100 dәq.
0,91 dәq.
2930 dәq.
910 dәq.
1920 dәq.

335 Nә kulinariya sexlәrini çox mәhsuldar texnoloji avadanlıqla tәchiz etmәyә imkan verir?

•

mәrkәzlәşmiş istehsal
İş gününün dәyişdirilmәsi
Sexlәrin çox sәmәrәli texnoloji avadanlıqla tәchiz edilmәsi
NOT sistemi ilә
Yeni texnoloji sxem ilә

336 Nә kulinariya sexlәrindә çәkib qablaşdırmanı vә mәmulatların qablaşdırılmasının

tәkmillәşdirmәyә imkan verir?

•

NOT sistemi ilә
Yeni texnoloji sxem ilә
İş gününün dәyişdirilmәsi
Sexlәrin çox sәmәrәli texnoloji avadanlıqla tәchiz edilmәsi
mәrkәzlәşmiş istehsal

337 Nә kulinariya sexlәrindә faydalı tullantılardan sәmәrәli istifadә etmәklә kulinariya istehsalına
imkan verir?

•

mәrkәzlәşmiş istehsal
İş gününün dәyişdirilmәsi
Sexlәrin çox sәmәrәli texnoloji avadanlıqla tәchiz edilmәsi
NOT sistemi ilә
Yeni texnoloji sxem ilә

338 Hansı sexlәr, suda bişirilmiş vә qızardılmış toyuq, balıq, әt ruleti, jeleyә bәnzәr mәmulatlar,
araları piylә doldurulmuş mal әti vә mәmulatları, tәrәvәz yarmaları ilә olan qaraciyәr paşteti
buraxırlar?

•

Dondurma
Kulinariya
Qәnnadı
Süd
Balıq

339 Maşının iş otaqlarında mәhsulun aqreqat vәziyyәti dәyişirsә bu proses nece adlanir?

•

aparatur
yarıavtomat
avtomat
fasilәsiz
mexaniki

340 Unun nәmliyi hansı mümkün standartda olmalıdır?

•

1,5%
13,5%
10,5%
25,5%
15,5%

341 Hansı mәhsulları istehlakçılara tәqdim edәrkәn әlavә istilik emalı tәlәb olunmur hansı ki, bu
mәmulatların istehsalında sanitargigiyena vә texnoloji rejimlәrin qaydalarına riayәt etmәyә, satışı vә
saxlanmasına olan artan tәlәblәri müәyyәn edir?

•

Qәnnadı
Әt
Balıq
Tәrәvәz
Süd

342 Hansı әlamәtinә görә sexlәr, şirniyyat mәmulatı buraxan sexlәr bir vә ya iki növ xәmirdәn
hazırlananlara (bir qayda olaraq, maya vә ya şәkәr ilә) fәrqlәnir ?

•

•

buraxılan mәhsulun çeşidinә görә sexlәr
avadanlıq sexlәri
mәhsuldarlığa görә sexlәr
anbar sahәsinә görә sexlәr
meydanının yerlәşmәsinә görә sexlәr

343 Resepturalarda bütün un mәmulatlarının un sәrfi normaları hansı bazis nәmliklә göstәrilir?

•

4,5%
14,5%
10,5%
12,5%
18,5%

344 Hansı tәrәf әlamәtinә görә sexlәri, qәnnadı mәmulatı buraxan aid olan bütün növ geniş çeşiddә
xәmir, (maya, qum, duzlu, biskvit) o cümlәdәn kremli?

•

buraxılan mәhsulun çeşidinә görә sexlәr
avadanlıq sexlәri
mәhsuldarlığa görә sexlәr
anbar sahәsinә görә sexlәr
meydanının yerlәşmәsinә görә sexlәr

345 Şirniyyat sexindә hansı әmәliyyatların әl әmәyi lazım olur?

•

Kremi çalınmasında
Hazır mәhsulların tәdarükü vә nәqli ilә bağlı ekspedisiyada
Qozun xırdalanmasında
әdviyyatın xırdalanmasında
Xәmirin çalınmasında

346 Hansı әlamәtinә görә sexlәr, şirniyyat mәmulatı buraxan sexlәr bir vә ya üç növ xәmirdәn
hazırlananlara (bu sexlәrdә kremli mәmulatı istehsalı üzrә sanitartexniki istehsal şәrtlәri olmaya
bilәn) sexlәri fәrqlәnir ?

•

meydanının yerlәşmәsinә görә sexlәr
mәhsuldarlığa görә sexlәr
buraxılan mәhsulun çeşidinә görә sexlәr
anbar sahәsinә görә sexlәr
avadanlıq sexlәri

347 Şirniyyat sexinin bir әmәliyyatda әl әmәyini lazımdır?

•

Xәmirin çalınmasında
Qozun xırdalanmasında
Kremi çalınmasında
әdviyyatın xırdalanmasında
Hazır çörәklәrin şkaflara nәql edilmәsindә

348 Neçә әlamәtә görә qәnnadı sexlәrini ictimai iaşә sistemindә şәrti olaraq tәsnif etmәk olar?

•

2
3
6
7

4

349 Şirniyyat sexinin bir әmәliyyatda әl әmәyini lazımdır?

•

Xәmirin çalınmasında
Qozun xırdalanmasında
Kremi çalınmasında
әdviyyatın xırdalanmasında
Mәmulatların porsiyalara bölünmәsindә

350 Kiçik qәnnadı istehsalı sexlәrindә hansı çatışmazlıqlar mövcuddur?

•

Texnoloji prosesin fasilәsizliyi
Әl әmәyi
Texnoloji prosesin fasilәliliyi
Anbarlar
Mexaniklәşdirilmәmiş xәtt

351 Hansı mәhsulları tәkcә nahar salonlarında deyil, hәm dә mağazalarda kulinariya, ictimaiiaşә
müәssisәlәrindә, bufetlәrdә satışı hәyata keçirilir?

•

Qәnnadı
Әt
Balıq
Tәrәvәz
Süd

352 Balıq әtinin әl ilә tәmizlәnmәsi vә içalatının çıxarılması üçün iş yerlәri hansı dәrinlikdә
yerlәşmәlidirlәr?

•

0,3 m.
0,8 m.
0,5 m.
2,8 m.
1,8 m.

353 Balıq әtinin әl ilә tәmizlәnmәsi vә içalatının çıxarılması üçün sıralar hansı ölçüdә olmalıdır?

•

0,2 m.
2,2 m
1,2 m.
4,2 m.
3,2 m

354 Balıq (içi tәmizlәnmiş vә file) istilik emalına mәruz qalmadan:

•

Porsiyalara ayrırlar
Xardal әlavә edirlәr
Sirkә әlavә edirlәr
doğrayarlar
döyürlәr

355 Hansı proseslәrә mexanizmlәrinin tәtbiq etmәdәn әl alәtlәrinin kömәyi ilә hәyata keçirilәn
proseslәr aiddir?

•

aparatur

•

yarıavtomat
avtomat
fasilәsiz
mexaniki

356 Hansı proseslәrә kәlәm doğranması, xәmirin formaya salınması vә s. aiddir?

•

aparatur
yarıavtomat
avtomat
fasilәsiz
mexaniki

357 әtmaşınında әtin doğranılması,tәrәvәz kesicilәrlә tәrәvәzin doğranılması vә s.bunlar hansı
proselәrә aiddir ?

•

aparatur
avtomat
mexaniki
yarıavtomat

358 Hansı proseslәrә doğru kartofyuma maşınında kartofun tәmizlәnmәsi, çörәkdoğrayan vasitәsilә
çörәk kәsmә vә s. kömәyi ilә işlәdikdәn sonra onu aiddir?

•

aparatur
yarıavtomat
avtomat
fasilәsiz
mexaniki

359 Proseslәr bir aqreqatda әmәliyyatları hәyata keçirilmәsindә ardıcıl şәkildә әvәzlәnirlәr, bu zaman
müәyyәn qaydadan, aqreqatın hazırlanması vә doldurulmasından başlayaraq, partiyanın alınmasına
qәdәr xammalın vә hazır mәhsulun boşaldılması da daxildir. Buna hansı prosesә aiddir?

•

aparatur
yarıavtomat
fasilәsiz
mexaniki

360 Hansı prosesi xammaldan hazır mәhsul olaraq emal edilir?

•

Әsas
yarımavtomat
maşın
dövri
mexaniki

361 Hansı prosesin әsas әmәliyyatları fasilәsiz davam edir vә yalnız maşın vә aqreqatların tәmiri
zamanı bölgәlәrdә istehsal proseslәri adlandırırlar?

•

aparatur
yarıavtomat
avtomat
fasilәsiz
mexaniki

362 Hansı proseslәr әsas proseslәrin hәyata keçirilmәsi üçün şәrait yaradılmasına yönәldilmişdir.

•

aparatur
yarıavtomat
yardımçı
fasilәsiz
mexaniki

363 Balığın yuyulmasını ikiyaruslu hansı qurğuda aparılır?

•

Balıq ayırıcı konveyerә
Fiksator qurğusuna
Yuyan maşına
Baş ayırıcı maşına
Üzgәc kәsici maşına

364 Balıq ilә külli miqdarda pulla transportyorla hara verilir ki, pulu tәrәfindәn tәmizlәnir?

•

bunker donun açılması üçün
pul tәmizlәyici baraban
lentşәkilli transportyor
Baş ayırıcı maşın
Üzgüc kәsәn

365 Donu açılmiş balıq sonunda olan bunkeri suya buraxırlar, o altı bunker qıfıl qapağını açır vә balıq
üçün öz axını ilә düşür?

•

bunker donun açılması üçün
pul tәmizlәyici baraban
lentşәkilli transportyor
Baş ayırıcı maşın
Üzgüc kәsәn

366 Tәmizlәnmiş balıq barabana sonra yanında olan iki lentşәkilli transportyora daxil edilir?

•

bunker donun açılması üçün
pul tәmizlәyici baraban
lentşәkilli transportyor
Baş ayırıcı maşın
Üzgüc kәsәn

367 Balıqlar dondurulmuş blokları дефростации üçün kömәyi ilә transportyor hara doldururlar?

•

bunker donun açılması üçün
pul tәmizlәyici baraban
lentşәkilli transportyor
Baş ayırıcı maşın
Üzgüc kәsәn

368 Defrostasiya ozaman tamamlanan hesab olunur ki, tәmizlәnmiş balığın qalınlığında hava nә
qәdәrә çatacaq?

•

5°C
1°C
10 ° C

8°C
18 ° C

369 Yuyulub içi tәmizlәnmiş balıqları sәyyar vannalara yığlır vә nәql edilir?

•

Balıq ayırıcı konveyerә
Fiksator qurğusuna
Yuyan maşına
Baş ayırıcı maşına
Üzgәc kәsici maşına

370 İçalatı çıxarılandan sonra balıq daxil olur ?

•

Balıq ayırıcı konveyerә
Fiksator qurğusuna
Yuyan maşına
Baş ayırıcı maşına
Üzgәc kәsici maşına

371 Tәmizlәndikdәn sonra balığı verirlәr?

•

Baş ayırıcı maşın
Üzgüc kәsәn
pul tәmizlәyici baraban
lentşәkilli transportyor
bunker donun açılması üçün

372 Yarımfabrikatların hazırlanması hansı balıq emalı vә balıq kombinatlarında vә soyuducularda
tәşkil edilir?

•

sexlәrdә
bu axın xәtlәrindә
Yardımçı tәsәrrüfatda
Kiçik sexdә
Konteynerdә

373 Mәrhәlә isә öz növbәsindә ibarәtdir:

•

pillәli
әmәliyyat
elementli
Qәbul ilә
mәrhәlәli

374 İstehsal prosesinin hansı hissәsi özündә istehsal prosesinin hansı hissәsi tәşkilati vә texnoloji
ayırmağa imkan verәn әmәliyyatların mәcmusudur?

•

әmәliyyat
mәrhәlәli
pillәli
elementli
Qәbul ilә

375 Hәr bir pillә özlüyündә bölünür:
üsullar

•

mәrhәlәli
pillәli
әmәliyyat
elementli

376 İstehsal prosesinin hansı hissәsi ya bir vә ya bir neçә işçi ilә ya da iş yerlәrindә işçinin nәzarәti
altında icra edilә bilәr?

•

elementli
mәrhәlәli
pillәli
әmәliyyat
üsullar

377 Bir istehsal prosesinin hansı әsas әmәliyyat hissәsi, müvafiq әmәliyyatın hәyata keçirilmәsini
tәmin etmәklә, onun yerinә yetirilmәsi vaxtı ilә sәciyyәvidir?

•

elementlәr
әmәliyyat
üsullar
pillәlәr
mәrhәlәlәr

378 İstehsal prosesinin hansı hissәsi formasının dәyişdirilmәsi, xarici görünüşünün vәziyyәtinә vә ya
mәhsulun kimyәvi tәrkibindәn ibarәtdir?

•

mәrhәlәli
pillәli
әmәliyyat
elementli
üsullar

379 İstehsal prosesinin hansı hissәsindә işçilәrin әmәk bölgüsü, istehsal prosesindә iştirak edәn,
ümumilikdә sexlәrdә vә onların yerinә yetirilmәsi vaxtı vә işlәrin hәcminin ayrıayrı mәntәqәlәrdә
müәssisә üzrә uyğunluğu hәyata keçirilir?

•

pillәlәr
üsullar
elementlәr
mәrhәlәlәr
әmәliyyatlar

380 әmәliyyatın bir hissәsi kimi, xarekterizә olunan mәcmusu texnoloji parametrlәrinin vә ya iş
üsulları adlanır?

•

elementlәr
üsullar
mәrhәlәlәr
әmәliyyatlar
pillәlәr

381 İstehsal prosesinin hansı hissәsindә tәlәbatı xammal vә avadanlıq müәyyәn edir?
mәrhәlәlәr
üsullar

•

elementlәr
әmәliyyatlar
pillәlәr

382 Hәr bir әmәliyyat bölünür:

•

elementlәr
pillәlәr
mәrhәlәlәr
üsullar
әmәliyyatlar

383 Hansı müәssisәlәrdә aramsız axın sexlәri işlәdirlәr?

•

nәzәrә çarpan güc
qabarit gücü
Böyük güc
cüzi gücü
Kiçik gücü

384 İstehsal prosesinin hansı hissәsinda planlaşdırılan mәhsulların hazırlanması üçün çәkilәn zәhmәt
vә maddi ehtiyatlar vә nәzәrә alınır?

•

elementlәr
pillәlәr
mәrhәlәlәr
üsullar
әmәliyyatlar

385 Hansı sexlәrdә yarımfabrikatlar stasionar şöbәlәrdә üçün lazımi avadanlıqların tәtbiqi ilә
hazırlayırlar?

•

nәzәrә çarpan güc
qabarit gücü
Böyük güc
cüzi gücü
Kiçik gücü

386 İstehsal prosesinin hansı hissәsindә xәrc normaları olaraq xammal, material, enerji xәrclәri
müәyyәnlәşdirilir?

•

elementlәr
pillәlәr
mәrhәlәlәr
üsullar
әmәliyyatlar

387 Tara dәyәrinin vaxtında karton tara әsasәn verilmәsinә görә nә qәdәr mükafat verirlәr?

•

37%
47%
25%
50%
57%

388 İctimai iaşә müәssisәlәri paytaxtdan kәnar nәqli zamanı nә qәdәr karton yeşik tәhvil
vermәlidirlәr?

•

әn azı 35%
әn azı 60%
әn azı 95%
әn azı 45%

389 İctimai iaşә müәssisәlәri bir şәhәrli tәdarüklәrdә nә qәdәr karton yeşik tәhvil vermәlidirlәr?

•

әn azı 5%
әn azı 45% ilә
әn azı 15%
әn azı 65%
әn azı 55%

390 Keyfiyyәtinә görә qayıtmış karton qutularını keçmişdә istifadә edilmәsinә görә neçә kateqoriyaya
bölürlәr?

•

3
4
2
6
5

391 Verilәn taxta yeşiklәri keyfiyyәtinә görә neçә kateqoriyaya bölürlәr?

•

5
4
3
7
6

392 Verilmiş taranın dәyәrinә görә, xırda tәmir tәlәb edәn qabları tәhvil verәn şәxsә hansı mükafat
verirlәr?

•

2,7%
4,7%
3,7%
6,7%
5,7%

393 Yük maşınları yüklәnmә әmsalından asılı olaraq neçә sinifә bölünür?

•

5
4
3
7
6

394 Hansı istifadә әmsalı yükgötürmә qabiliyyәtinә malik avtomobilin yüklәnmәsi zamanı 1ci sinif
hesab edilir?

•

1,0
0,70dәn 0,51dәk

0,71dәn 0,99dәk
[0,41dәk
0,41dәn 0,50dәk

395 Cәmdәyi salfet ilә qurutmaq üçün nә qәdәr vaxt tәlәb olunur?

•

Әn çoxu 3 dәqiqә,
Әn çoxu 10 dәqiqә
Әn çoxu 5 dәqiqә
Әn çoxu 25 dәqiqә
Әn çoxu 15 dәqiqә

396 İş yerlәrindә әt doğranması üçün müәyyәn istehsal masalarını eni olmalıdır?

•

әn azı 1 m.
әn azı 0,41 m
әn azı 0,1 m.
әn azı 12 m.
әn azı 2 m.

397 әt kәsimi üçün olan masanın üstü nәdәn hazırlanır?

•

Rezindәn
keramika ilә
Metaldan
Әn bәrk ağacdan
plastik kütlәli şüşәdәn

398 Yuyulmuş әti nә ilә qurudurlar?

•

pambıq parça olan salfetlәrlә
İpәk parçadan salfetlәrlә ilә
salfetlәrlә olan yun parçalar
salfetlәrlә olan kapron parça
kağızdan olan salfetlәrlә

399 Hansı әmәliyyat bulyonları keyfiyyәtini xeyli yaxşılaşdırır, sümüklәrin qaynadılmasına çәkilәn
vaxtı azaldır, sanitar qaydaların gözlәnilmәsi tәmin edir?

•

әtin parçalanması
Sümüklәrin doğranması
әtin doğranması
әtin damarlara ayrılması
Sümüklәrin parçalanması

400 әtin doğranması üçün istifadә edirlәr?

•

Doğranma bıçaqları
Balta
qayçı
Çәngәl
pinset

401 Keçmişdә istifadә edilmiş vә qayıtmış taxta çәllәklәri neçә kateqoriyaya bölürlәr?

•

5

•

4
6
7
3

402 Verilmiş taranın dәyәrinә görә, tәmir tәlәb etmәyәn qabları qaytaran şәxsә hansı mükafat
verirlәr?

•

1,7%
6,7%
2,7%
3,7%
4,7%

403 İri müәssisәlәrdә vә ixtisaslaşdırılmış sexlәrdә kotlet qәlibi maşınları üçün mәhsuldarlığı nә qәdәr
tәtbiq olunur?

•

Saatda 800 kotlet
Saatda 300 kotlet
Saatda 8000 kotlet
saatda 2000 kotlet
Saatda 9000 kotlet

404 әt doğranması üçün stul hansı ölçülәri var?

•

diametri 150200 mm, hündürlüyü 600 mm,
Diametri 250300 mm, hündürlüyü 100 mm ,
diametri 450500 mm, hündürlüyü 800 mm,
diametri 750900 mm, hündürlüyü 400 mm,
diametri 5060 mm, hündürlüyü 300 mm,

405 Hansı әmәliyyatı qәssabın oturduğu doğrama stulunda balta vә ya lentşәkilli pәrgar mişarı ilә
istehsal edirlәr?

•

Qurutma
Hissәlәrә kәsilmiş әtin doğranması
Parçalama
Defrostasiya
Defrostasiya  tәmizlәyib düzәltmә

406 Defrostasiya prosesi nә qәdәr davam etmәlidir?

•

azı iki gün
Әn azı altı gün
әn azı beş gün
әn azı dörd gün
әn azı üç gün

407 Dondurulmuş әti defrostasiya edәn zaman havanın nәmliyi nә qәdәr tәşkil edir?

•

55%
65%
95%
85%
75%

408 Dondurulmuş әt defrostasiya yaxınlığında hansı dәrәcәdә olur?

•

2530 ° C
35 ° C
79 ° C
810 ° C
1820 ° C

409 Hansı qrupa aid yemәkxana, restoran, kafelәrin (ali kateqoriya) xammalla işlәyәn, hәmçinin,
kombinә edilmiş fabrikmәtbәx müәssisәlәri olur?

•

Kompleks müәssisә
ümumi tipli müәssisәlәrә
ümumi tipli müәssisәlәr
hazır mәhsul istehsal edәn müәssisәlәr
iİxtisaslaşmış müәssisәlәrә

410 Ümumi, pәhriz, müalicәprofilaktika, xüsusi yemәklәr nәyә görә fәrqlәndirirlәr?

•

müәssisәnin qiymәt kateqoriyası
iş rejimi
gündәliyi rasionun xarakteri
verilәn qidanın növü
istehlakçıların әsas kontingenti

411 Müxtәlif tip ictimai qidalanmasının bir neçә müәssisәsini birlәşdirәn, ( hәmçinin müxtәlif qiymәt
kateqoriyasına malik) idarә etmәnin tam vә ya qismәn mәrkәzlәşdirmәsiylә istehsal vә mәhsulların
saxlanılması bir binada hәyata keçirilәn qidalanma kombinatı necә adlanır?

•

hazır mәhsul istehsal edәn müәssisәlәr
ümumi tipli müәssisәlәrә
ümumi tipli müәssisәlәr
İxtisaslaşmış müәssisәlәrә
Kompleks müәssisә

412 Hansı müәssisәlәr, restoranlar, kafe, qәlyanaltıxanalar daha çox vә ya daha az hәmcins mәhsul
buraxır vә alınan malların spesifik çeşidini reallaşdırırlar?

•

İxtisaslaşmış müәssisәlәrә
ümumi tipli müәssisәlәrә
Kompleks müәssisә
hazır mәhsul istehsal edәn müәssisәlәr
ümumi tipli müәssisәlәr

413 Hansı kulinariya fabriklәri o müәssisәlәrә aid edilә bilәrki orada tez dondurulan yemәk fabriklәri,
ixtisaslaşdırılmış kulinariya sexlәri olsun?

•

ümumi tipin müәssisәlәrinә
kompleks müәssisә
ticarәt bölmәlәriylә olan müәssisәlәr
müәssisәlәr, hazır mәhsulu hazırlayanlara
ixtisaslaşdırılmış müәssisәlәrә

414 Hansı әlamәtә görә müәssisә tam gündәlik pay (sәhәr yemәyi, nahar, şam yemәyi) vә ya hissә
istehlakçılara onu verә, hәmçinin ayrı şәxslәrә vә ya xüsusi sifariş üzrә istehlakçılar qruplarına xidmәt

edә bilәr?

•

verilәn qidanın növü
gündәliyi rasionun xarakteri
müәssisәnin qiymәt kateqoriyası
iş rejimi
istehlakçıların әsas kontingenti

415 Hansı müәssisәlәrә böyük yemәk otaqlarını aid etmәk olar hansılar ki, ziyarәtçilәrin müxtәlif
tәrkibli kontingentinә xidmәt edәn restoranlar vә yemәklәrin vә içkilәrin geniş çeşidiylә fәrqlәnәn
kafelәrdir?

•

hazır mәhsul istehsal edәn müәssisәlәr
Kompleks müәssisә
ümumi tipli müәssisәlәrә
ümumi tipli müәssisәlәr
İxtisaslaşmış müәssisәlәrә

416 Yemәkxanalar fәrqlәndiri :

•

müәssisәnin mәrtәbәlәri üzrә , tәchizatın sәviyyәsi üzrә vә s.
müәssisәnin mәrtәbәlәri üzrә , mәhsullar qiymәtindә vә s.
reallaşdırılan mәhsulun çeşidi üzrә, metodlar vә xidmәtin formaları üzrә vә s.
tәrәvәz xammalının mövcudluğu üzrә, әt xammalının mövcudluğu üzrә vә s.
müәssisәnin mәrtәbәlәri üzrә , işıqlanma dәrәcәlәri vә s.

417 Hansı müәssisәlәrә kulinariya fabriklәri, ixtisaslaşdırılmış kulinar sexlәr, yarımfabrikat
kombinatları aiddir?

•

İxtisaslaşmış müәssisәlәrә
ümumi tipli müәssisәlәrә
hazır mәhsul istehsal edәn müәssisәlәr
ticarәt bölmәlәriylә olan müәssisәlәr
Kompleks müәssisә

418 Hansı müәssisә xammal, ya da yarımfabrikatlarla işlәyә bilir?

•

ümumi tipli müәssisәlәrә
Kompleks müәssisә
ümumi tipli müәssisәlәr
hazır mәhsul istehsal edәn müәssisәlәr
İxtisaslaşmış müәssisәlәrә

419 Zaman hissәsi necә adlanır hansı ki, bu müddәt әrzindә mәhsullar vә yarımfabrikatlar bütün emal
mәrhәlәlәrini ardıcıl olaraq keçәrәk, hazır mәhsula çevrilir ?

•

sikl
әmәliyyat
pillә
hәrәkәt vә üsullar
element

420 әldә olan ölçünün әn az bir hissәsi kimi qәbul olunan, zamanla mәhdud sayılan hissә necә
adlanır?

•

mәrhәlә
әmәliyyat
pillә
hәrәkәt
element

421 Rejimlәr texnoloji proseslәrin parametrlәri üzrә istehsal prosesinin hansı hissәsindә işlәnib
hazırlanır vә әmәk mәsrәflәri ilә müәyyәn edilir?

•

mәrhәlәlәr
әmәliyyatlar
pillәlәr]
üsullar
elementlәr

422 İcraçı әmәliyyatın hansı hissәsinin yerinә yetirilmәsi üçün müәyyәn әmәk hәrәkәtini icra
etmәlidir?

•

mәrhәlә
әmәliyyat
pillә
üsul
element

423 Yemәklәrin vә kulinariya mәmulatlarının istehsalı üzrә әrzaq mәhsulların hazırlanmasında lazımi
miqdarda hesablanması üçün, nәzarәtin tәşkil olunmasına reseptlәrin onların xәrclәnmәsinә vә bundan
istifadә etmәk tövsiyә olunur?

•

Әmәliyyat kartları
coğrafi xәritәlәr
Texnoloji xәritәlәr
xәtti qrafiklәr
Konveyer qrafikası ilә

424 Balıq emalı zamanı nә üçün masalardan vә kәnarda olan novlardan istifadә olunur?

•

Qaynatmada
Yumada
kәsimdә
Qızğınlaşdırmada
Tәmizlәnmәdә

425 Hansı dәrәcә arasında donu açıldıqda balıqda suyun miqdarı azalır, zülalların saxlanması vә şirә
itkisi artır?

•

3540с °
2025с °
1520с °
3034с °
2530 с °

426 Hansı şәrtlәr әsasında hazır balığın fiksasiyası aparılır?
76 dәqiqә әrzindә 716 ° C
2526 dәqiqә әrzindә 1520 ° C

•

1516 dәqiqә әrzindә 416 ° C
56 dәqiqә әrzindә 46 ° C
1526 dәqiqә әrzindә 810 ° C

427 İçi tәmizlәnmiş balığın üzәrindә şirәsinin itkisini vә mikrofloranın sürәtli inkişafının qarşısını
almaq üçün hazır balığı necә emal etmәk lazımdır?

•

soyudulan 15% mәhlulda cәmlәşdirmә
Soyudulan 35% mәhlulda cәmlәşdirmә
soyudulan 1% mәhlulda cәmlәşdirmә
soyudulan 25% mәhlulda cәmlәşdirmә
soyudulan 5% mәhlulda cәmlәşdirmә

428 Hansı әmәliyyat başdan ayırıcı mexaniklәşdirilmiş 2c1 tipli maşının kömәyi ilә ola bilәr?

•

pullardan tәmizlәmә
Başın kәsilmәsi
tәmizlәmә
hazırlanma
üzgәclәrin çıxarılması

429 Üzgәc kәsici ПР2 tipli maşının mәhsuldarlığı nә qәdәrdir?

•

dәqiqәdә10 balıq
dәqiqәdә 20 balıq
Dәqiqәdә 30 balıq
dәqiqәdә 50 balıq
dәqiqәdә 40 balıq

430 Hansı balığı tәmizlәnmәdәn әvvәl 23 saniyә isti suya salırlar?

•

Qızıl balıq
Çәki
Karp
Lin
Nәrә

431 Seliyinin qovulması üçün içlәri çıxarılmış som, nalima, uqr balıqlarını nә edir, sonra isә yuyurlar?

•

Duz
Sirkә
İstiot
Qәlәvi
Soda

432 Krevetlәr, dәniz qılıncının әzәlәsi kimi nәrә cinsli balıqları (sәnaye istehsalı) havada hansı
temperaturda әridirlәr?

•

40 S
30 S
35 S
20 S
25 S

433 Balığı duzda qalmasının sәrtliyindәn asılı olaraq nә qәdәr vaxt әrzindә isladırlar?

•

12 s
34 s
46 s
1416 s
68 s

434 Duzlu balıq islatmaqla qarşısında necә düzәldirlәr ki, o, azacıq qabarır vә onu asanlıqla
tәmizlәmәk olur?

•

soyuq su doldururlar
Süd doldururlar
isti su doldururlar
sirkә doldururlar
Yağ ilә doldururlar

435 Hansı dәrәcә arasında donu açıldıqda balıqda suyun miqdarı azalır, zülalların hissәvi
denaturasiyasını yaradır, nәticәdә bu da onların әrimә qabiliyyәtini ciddi şәkildә dәyişir?

•

1520с °
2530 с °
2025с °
3034с °
3540с °

436 Hansı dәrәcәdә әridildikdә balıqdan köhnәlmiş qoxusu gәlir?

•

1520с °
2530 с °
2025с °
3034с °
3540с °

437 Hansı amillәr balıqda suda hәll olan mineral duzların itkisinin qarşısını alır?

•

Әlavә nişasta edilmәsi
Әlavә duz edilmәsi
Әlavә piy edilmәsi
Әlavә sirkә edilmәsi
Әlavә şәkәr edilmәsi

438 Balığın donu açılan zaman ona nә qәdәr duz qatırlar?

•

1 litr suya 12 q duz
1 l suya 46 q duz
1l suya 710 q duz
1 l suya 1015 q duz
1 l suya 1720 q duz

439 Hansı balıq әridilmәyә mәruz qalır?

•

soyuq vә donmuş balıq
turşudulmuş balıq
Hisә verilәn balıq
qızardılan balıq
Bişirilәn balıq

440 Hansı nisbәtdә yanında soyuq suda balıq әriyirlәr?

•

2 l suya 1 kq balıq
1 litr suya 2 kq balıq
2,3 l suya 6 kq balıq
1,5 l suya 4 kq balıq
0,5 litr suya 3 kq balıq

441 Bu әmәliyyat aşağıdakı hansı texnoloji prosesin tәşkili ictimai iaşә müәssisәlәrinin balıq
sexlәrindә düzgün tәsvir edilmişdir?

•

İçalatının çıxarılması, donmuş balığın donunun açılması , duzla isladılması, pulun tәmizlәnmәsi,
yarımfabrikatların hazırlanması
Duzla islatma, donmuş balığın donunun açılması, pulun tәmizlәnmәsi, İçalatının çıxarılması, ,
yarımfabrikatların hazırlanması
duzlu islatma, yarımfabrikatların hazırlanması, tәmizlәnmәsi pulun, İçalatının çıxarılması donmuş balığın
donunun açılması vә ya islatma,
donmuş balığın donunun açılması vә ya duzlu islatma, pulun tәmizlәnmәsi, içalatının çıxarılması,
yarımfabrikatların hazırlanması
İçalatının çıxarılması, donmuş balığın donunun açılması, duzlanması, yarımfabrikatların hazırlanması, pulun
tәmizlәnmәsi

442 Elementlәr özlüyündә bölünür:

•

mәrhәlәlәr
pillәlәr]
üsullar vә hәrәkәtlәr
elementlәr
әmәliyyatlar

443 Hansı üsulda avadanlıq, alәt, qab, tara istehsal әmәk tәşkilatının sanitartexniki vәziyyәtinin
qiymәti, onların tәyinata uyğunluğu yoxlanılır?

•

İş yerlәrindә xidmәtin tәşkili
İcraçının mәdәnitexniki sәviyyәsi
istehsal texnologiyası
әmәk proseslәrinin tәşkili
iş şәraiti

444 Hansı üsulda әmәk tәşkilatının tәlәb etdikcә. xörәklәrin hazırlanmasında icraçısı hissәvilik
prinsipi vә texnologiyası (pay çәkisi, keyfiyyәti, yemәklәrin çıxışı vә s.) qaydalarına әmәl olunmasına
nәzarәt edir?

•

İcraçının mәdәnitexniki sәviyyәsi
istehsal texnologiyası
İş yerlәrindә xidmәtin tәşkili
әmәk proseslәrinin tәşkili
iş şәraiti

445 Hansı üsulda әmәk tәşkilatının qaydalarını tәhlil edir, ya da emalını hәyata keçirilmәsi üçün
avadanlıqlar vә s. sanitariya emal rejimi alәtinin itilәnmәsinin tәşkilinә hazır mәhsulun, tәhvil
veriblәr?
İş yerlәrindә xidmәt
iş yerlәri tәminatının planlaşdırılması
istehsal texnologiyası

•

•

әmәk proseslәrinin tәşkili
iş şәraiti

446 Nasazlığın aradan qaldırılması üçün avadanlıqlar, texniki heyәt vә s., su, elektrik enerjisi
tәchizatında fasilәlәrin hansı üsulda әmәk tәşkilatının hansı sistemi öyrәnir?

•

istehsal texnologiyası
әmәk proseslәrinin tәşkili
iş şәraiti
İş yerlәrindә xidmәtin tәşkili
İcraçının mәdәnitexniki sәviyyәsi

447 Hansı üsulda әmәk tәşkilatının maddi dәyәri, dövrilik vә texnika ötürülmәsi maddi mәsuliyyәt
sistemini aşkara çıxarır?

•

İcraçının mәdәnitexniki sәviyyәsi
istehsal texnologiyası
İş yerlәrindә xidmәtin tәşkili
әmәk proseslәrinin tәşkili
iş şәraiti

448 Hansı üsulda әmәk tәşkilatı işçinin ixtisasını vә onun yüksәldilmәsi perspektivlәrini araşdırır?

•

istehsal texnologiyası
iş şәraiti
әmәk proseslәrinin tәşkili
İcraçının mәdәnitexniki sәviyyәsi
İş yerlәrindә xidmәt

449 Hansı üsulda әmәk tәşkilatının mәişәt xidmәti tәşkilini müәyyәn edir; Bu iş yerlәrindә, onun
artırılması yolları vә bu sahәdә әmәyin mexaniklәşdirilmәsi sәviyyәsini bildirir?

•

әmәk proseslәrinin tәşkili
iş şәraiti
iş yerlәri tәminatının planlaşdırılması
yerlәrindә xidmәt İş
istehsal texnologiyası

450 Hansı üsulda әmәk tәşkilatı vә digәr peşә müsabiqәlәrdә әn yaxşı işçinin ixtisasını araşdırır?

•

İcraçının mәdәnitexniki sәviyyәsi
iş şәraiti
әmәk proseslәrinin tәşkili
İş yerlәrindә xidmәt
istehsal texnologiyası

451 Hansı norması hazırlanması üçün lazımi tәşkilatitexniki şәraitdә müәyyәn zamanı, özündә
müәyyәn işlәr hәcminin yerinә yetirilmәsi vә ya mәhsul vahidinin iş vaxtının miqdarını bildirir?

•

idarә norması
istehsal norması
Vaxt norması
payı norması
Xidmәt norması

452 kаkая qrup texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış normaların tәtbiqi şәrtlәrini vә imkanlarını öyrәnir?

•

tibb işçisi qrupu
qrupu әmәyin normalaşdırılması
Әmәyin elmi tәşkilini qrupu
yenidәn qurulma qrupu
tәhlükәsizlik texnikası vә әmәyin mexaniklәşdirilmәsi qrupu

453 Hansı qrup әmәk şәraiti öyrәnir, hazırlayır vә onların yaxşılaşdırılması üzrә tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsinә çalışır?

•

Әmәyin elmi tәşkilini qrupu
tәhlükәsizlik texnikası vә әmәyin mexaniklәşdirilmәsi qrupu
qrupu әmәyin normalaşdırılması
yenidәn qurulma qrupu
tibb işçisi qrupu

454 Hansı qrupu onun tәkmillәşdirilmәsi vә qabaqcıl tәcrübәnin tәtbiqi, qәbul vә iş metodlarının
yaxşılaşdırılması üzrә tәdbirlәrin tәqvim planı hazırlayır?

•

Әmәyin elmi tәşkilini qrupu
tәhlükәsizlik texnikası vә әmәyin mexaniklәşdirilmәsi qrupu
qrupu әmәyin normalaşdırılması
yenidәn qurulma qrupu
tibb işçisi qrupu

455 Hansı üsulda әmәk tәşkilatının, növbәni әmsalı istifadә әmsalı, sahәnin mexaniklәşdirilmәsi
әmsalı, avadanlığın istifadә әmsalları hesablayır?

•

iş yerinin tәchizatı vә planlaşdırma
iş yerinin xidmәti
istehsalat texnikası
iş şәrtlәri
әmәk proseslәrinin tәşkili

456 Hansı qrup iş vaxtı mәsrәflәri öyrәnir, iş proseslәrinin şәkillәr, fotolar iş vaxtı, xronometraj
ölçmәlәr aparır, самофотографии tәşkil edir?

•

Әmәyin elmi tәşkilini qrupu
tәhlükәsizlik texnikası vә әmәyin mexaniklәşdirilmәsi qrupu
qrupu әmәyin normalaşdırılması
yenidәn qurulma qrupu
tibb işçisi qrupu

457 Hansı qrup ağır, çox zәhmәt tәlәb edәn işlәrin mexaniklәşdirilmәsi vәziyyәtini öyrәnir, bu işlәrin
mexaniklәşdirilmәsi yolları vә vasitәlәri axtarır, әl ilә yerinә yetirilәn bütün mәntәqәlәrdә, әmәk
tәhlükәsizliyinin artırılması üzrә tәkliflәr әsaslandırır?

•

Әmәyin elmi tәşkilini qrupu
tәhlükәsizlik texnikası vә әmәyin mexaniklәşdirilmәsi qrupu
qrupu әmәyin normalaşdırılması
yenidәn qurulma qrupu
tibb işçisi qrupu

458 Hansı üsulda әmәk tәşkilatı qururlarkәn , texnoloji sәnәdlәri işlәrin icraçısı (reseptlәrin toplusu,

texnoloji tәlimatı, kalkulyasiya vәrәqi) yerinә yetirilәrkәn rәhbәr tutur?

•

iş yerinin tәchizatı vә planlaşdırma
iş yerinin xidmәti
istehsalat texnikası
iş şәrtlәri
әmәk proseslәrinin tәşkili

459 Hansı qrupu yeni qurğular әldә edir, әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası üzrә smeta,
onların hәyata keçirilmәsi üçün tәdbirlәr planının hazırlanmasında iştirak edir, bu planların vә
tәdbirlәrin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt edir?

•

Әmәyin elmi tәşkilini qrupu
tәhlükәsizlik texnikası vә әmәyin mexaniklәşdirilmәsi qrupu
qrupu әmәyin normalaşdırılması
yenidәn qurulma qrupu
tibb işçisi qrupu

460 Hansı bir avadanlığın istismarı zamanı sanitargigiyenik tәlәblәrә riayәt olunmasını yoxlayır,
işıqlanma dәrәcәsini, temperatur rejiminin normaları müәyyәn edilmiş nailiyyәtlәr, mövcud texniki
vasitәlәrin hesabına әldә edir?

•

Әmәyin elmi tәşkilini qrupu
tәhlükәsizlik texnikası vә әmәyin mexaniklәşdirilmәsi qrupu
qrupu әmәyin normalaşdırılması
yenidәn qurulma qrupu
tibb işçisi qrupu

461 Hansı üsulda әmәk tәşkilatının onları iş yeri tәmin edilmәsi, xammal vә materialların daşınması,
nәqliyyat xidmәti, inventar vә tara alınması qaydalarını öyrәnirlәr?

•

iş yerinin tәchizatı vә planlaşdırma
iş yerinin xidmәti
istehsalat texnikası
iş şәrtlәri
әmәk proseslәrinin tәşkili

462 әmәyin tәşkilinin hansı metodunda mövcud әmәk bölgüsünü aşkar edirlәr, onun effektivliyi (iş
vaxtının sıxlığına görә); icraçıların ixtisaslaşmasını, funksiyaların vә peşәlәrin uyğunlaşdırılması,
briqada әmәyinin tәşkili, vәzifәlәrin bölgüsüdür?

•

iş yerinin tәchizatı vә planlaşdırma
iş yerinin xidmәti
istehsalat texnikası
iş şәrtlәri
әmәk proseslәrinin tәşkili

463 әmәyin tәşkilinin hansı metodunda sexdә әmәk şәrtlәrini xarakterizә edәn göstәricilәr müәyyәn
edir sahәdә (bölmәdә), bu iş yerindә, erqonomika, texniki estetika, sanitariya vә gigiyena tәlәblәrinә
riayәt etmәsidir?

•

iş yerinin tәchizatı vә planlaşdırma
iş yerinin xidmәti
istehsalat texnikası
iş şәrtlәri

әmәk proseslәrinin tәşkili

464 Hansı taranın qiymәti nәinki bir qab üçün hәm dә ayrıayrı hissәlәr üçün nәzәrdә tutur?

•

Taxta
Şüşә
Parça
Alüminium tәbәqә vә ya paslanmayan poladdan hazırlanan
Kağız

465 Hansı tara iki kateqoriyaya ayrılır vә 0730а saylı preyskurantına cavab verir

•

Şüşә
Parça
Metal
Kağız
Taxta

466 Hansı tara piştaxta vә mexaniki tәsirlәrә qarşı vurulan maye vә malların qablaşdırılması üçün
istifadә olunur?

•

Sәrt
Yarımsәrt
Plastik kütlәdәn düzәldilmiş
Xarici
[Yumşaq

467 Kulinariya mәmulatlarının qablaşdırılması vә yarımfabrikatların nәqli üçün hansı növ tara tәtbiq
edilir?

•

Kağız
Taxta
Şüşә
Parça
Alüminium tәbәqә vә ya paslanmayan poladdan hazırlanan

468 Hansı taranın uzun müddәt istismar üstünlüyü var?

•

Taxta
Şüşә
Parça
Metal
Kağız

469 Hansı taranın qәbuluverilmәsi 4315 saylı Preyskurantla tәnzimlәnir?

•

Parça
Taxta
Şüşә
Metal
Kagiz

470 Hansı yoğunluğda olan tarada paslanmayan alüminium tәbәqә var vә kulinariya mәmulatlarının
qablaşdırılması, yarımfabrikatların nәqli üçün әlverişlidir?
3,55,0 mm

•

0,51,0 mm
1,53,0 mm
2,54,0 mm
4,56,0 mm

471 Metal konteynerlәrin hәr birinә neçә kq әlavә yarimfabrikat qoymaq olar?

•

5 kqdәk
60 kq
80 kq
20 kq qәdәr
10 kqa qәdәr

472 Hansı mәmulatları nәqli vә saxlanması üçün, Яk2 ЯР1 ЯР2 tipli konteynerlәr istifadә olunur?

•

Әt vә balıq
meyvә
süd
Yarmalar
tәrәvәz

473 Metal konteynerlәrin hәr birinә neçә әdәd әlavә yarimfabrikat qoymaq olar?

•

160 әdәd.
100 әdәd.
120 әdәd.
180 әdәd.
140 әdәd.

474 İctimai qidalanma işinin fәaliyyәt vaxtından asılı olaraq bölünür:

•

yayda fәaliyyәt göstәrәn
payızda fәaliyyәt göstәrәn
daimi vә mövsümi fәalliyәt göstәrәn
il boyu fәaliyyәt göstәrәn
yazda fәaliyyәt göstәrәn

475 Hazırlığa qәdәrki müәssisәlәrin yerlәrinә aiddir:

•

isti sex, sәhiyyә mәntәqәsi, menecerlәr üçün yerlәr vә b.
istehlakçılar üçün, mәhsulların qәbulu vә saxlanması üçün, istehsal üçün yerlәr vә b.
soyuducu kameralar, menecerlәr üçün yerlәr
soyuq sex, soyuducu kameralar, menecerlәr üçün yerlәr vә b.
anbarlar, soyuducu kameralar, menecerlәr üçün yerlәr vә b.

476 Nә ictimai әmәk mәhsuldarlığının artmasına vә daha yaxşı tәşkilinә kömәk edir?

•

Az mexaniklәşdirilmiş müәssisә
Kooperativlәr
Mаrketlәr
Әsasәn süd mәhsulları buraxan xırda mexaniklәşdirilmәmiş müәssisәlәr.
İctimai qidalanma

477 "İctimai iaşә müәssisәlәrinin tәşkili" kursu nәyi öyrәnir?
Materialların vә qurğuların avadanlıqları

•

Xassәlәri
Xassәlәri
Yarımfabrikatların xassәlәri
Xammalın xassәlәri
İstehsal vasitәlәrinin istifadә üsulları

478 İctimai qidalanma müәssisәlәri aşağıdakı növlәrә bölünә bilәrlәr:

•

stasionar vә sәyyar
qatar vә avtobus
avtomobil vә tәyyarәlәrdә olan
sәyyar vә sәyyar olmayan

479 1. İctimai qidalanma işi hansı әlamәtlәrinә görә xarakterizә olunur?

•

forması, әsas istehlakçı kontingentinә görә, sutkalıq rasionun növü, mәmulat vә içkilәrin çeşidi, xidmәtin
forması vә növü, istehlakçılara tәklif olunan yerlәrin sayı ilә, istehsalın tәşkilinin xarakteri ilә
Xidmәt edәn kontingentin milliyәti, xidmәtin metod vә formaları, istehlakçılar üçün tәklif olunan yerlәrin sayı
ilә
Xidmәt edәn kontingentin milliyәti, xidmәt edәn kontingentin tәrkibi, әtraf mühitin iqlimi, qida mәhsullarının
çeşidi, istehsal müәssisәsinin xarakteri ilә
Xidmәt edәn kontingentin milliyәti, istehsalın tәşkilinin xarakteri ilә
Xidmәt edәn kontingentin milliyәti, sutkalıq rasionun növü ilә

480 istehsal olunan mәmulatın çeşidindәn asılı olaraq növbәti işlәr tәşkil edilir:

•

kompleks, universal vә daxiliixtisaslaşdırılmış
kompleks, universal vә kombinә edilmiş
kooperativ, tәdarük üçün vә xüsusilәşdirilmiş
kompleks, universal vә sahәlәrarası
kompleks, universal vә xüsusilәşdirilmiş

481 İctimai qidalanma işinin ölçüsündәn vә xarakterindәn asılı olaraq aşağıdakılara bölünür:

•

lyuks vә әla qiymәtlәndirmә kateqoriyalarına
lyuks, әla, I, II vә III qiymәtlәndirmә kateqoriyalarına
I vә II qiymәtlәndirmә kateqoriyaları;
әn sadә, I vә II qiymәtlәndirmә kateqoriyalarına
I, II, III vә X qiymәtlәndirmә kateqoriyalarına

482 İctimai qidalanma müәssisәlәri özündә nәyi ifadә edir?

•

bu müәssisә quru kofe tәrkibli içkilәrin istehsalı üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
bu müәssisә istehlak olunan kulinar mәmulatların, unlu qәnnadı vә bulki mәmulatlarının istehsalı vә satışı
üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
bu müәssisә şirә mәmulatları istehsal etmәk nәzәrdә tutulmuşdur.
bu müәssisә quru çayın istehsalı vә çәkilib bükülmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
bu müәssisә şirә mәmulatlarının istehsalı vә satışı üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

483 İctimai qidalanma müәssisәlәri özündә nәyi ifadә edir?

•

bu müәssisә әt konservlәrinin istehsalı üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
bu müәssisә kartof çipsilәrinin istehsalı üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
bu müәssisә istehlak olunan kulinar mәmulatların, unlu qәnnadı vә bulki mәmulatlarının istehsalı vә satışı
üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

bu müәssisә yalnız kvas içkilәrinin istehsalı üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
bu müәssisә kartof çipsilәrinin istehsalı üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
bu müәssisә әt yarımfabrikatlarının satışı üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

484 Kim müәssisәnin texnika vә әsaslı tikinti üzrә direktor müavinidir

•

sex rәisi
Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru

485 Kimin tәqdimatı ilә yuxarı orqanlar tәyin edirlәr vә müavinlәri, baş mühasiblәri vә digәr rәhbәr
işçilәrin müәssisәnin boşaldırlar?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

486 Kim müәssisәnin adından müxtәlif hәrәkәtlәr edir, bütün tәşkilatlarda vә idarәlәrdә пред
ставительствует, qanunla müәyyәn edilmiş qaydada müәssisәnin әmlakının vә vәsaitlәrinin idarә
edir?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

487 Kim müәssisәnin fәaliyyәtinә rәhbәrlik edir vә lazımi hüquq vә sәlahiyyәtlәr наделяется?

•

Baş mühәndis
İstehsalat müdirinә
Ustaya
direktoru
sex rәisi

488 Hansı formasına tәsiri bütün sәviyyәlәrdә rәhbәrlәri yerli briqadirlәr, sәnәtkarın, amma daha çox
istifadә edirlәr?

•

Әmr ilә
Şifahi göstәrişi ilә
İxtiyarnamә ilә
yazılı göstәriş ilә
ağıllı tәsiri ilә

489 Aşağıdakı ibarәt olduğu direktor müavinlәri, xidmәt rәislәri vә xәtti vә funksional xidmәtlәri
haqqında әsasnamәdә şәrh edilәn mәsәlәlәr dairәsi daxilindә onlara verilmiş hüquqlar verirlәr?

•

Әmr ilә
Şifahi göstәrişi ilә
İxtiyarnamә ilә
yazılı göstәriş ilә

ağıllı tәsiri ilә

490 Hansı aşağıdakı әmrdәn tutmuş onunla fәrqlәnir ki, müәssisә direktoru var onun şikayәt vermәk
olar?

•

ağıllı tәsiri ilә
İxtiyarnamә ilә
Әmr ilә
yazılı göstәriş ilә
Şifahi göstәrişi ilә

491 Aşağıdakı hansı yazılı vә ya şifahi tәlәbi olan ayrıayrı mәsәlәlәrin hәlli üzrә?

•

ağıllı tәsiri ilә
İxtiyarnamә ilә
Әmr ilә
yazılı göstәriş ilә
Şifahi göstәrişi ilә

492 . Aşağıdakı hansı nәşr edәn sәrәncamlar әks etdirmәlidir sәlahiyyәtinә aid, konkret halda
kәnarlaşmalar proqram verilmiş, digәr xidmәtlәrinin maraqlarına riayәt etmәk?

•

ağıllı tәsiri ilә
İxtiyarnamә ilә
Әmr ilә
yazılı göstәriş ilә
Şifahi göstәrişi ilә

493 Kim tәsәrrüfat müqavilәlәri bağlayır, etibarnamә verir ki, bank idarәlәrindә hesablar açır, әmrlәr,
qәbul edir, yerini dәyişir vә müәssisәnin işçilәrinin çıxarır?

•

sex rәisi
Ustaya
Baş mühәndis
direktoru
İstehsalat müdirinә

494 Yemәklәrin vә kulinariya mәmulatlarının reseptlәrin topluları normativ әsasını nә tәşkil edir?

•

Әmәliyyat kartları
coğrafi xәritәlәr
Texnoloji xәritәlәri
xәtti qrafiklәr
Konveyer qrafikası ilә

495 İstehsal prosesinin усовершенствования 406.что üçün lazımi mәlumatları әldә etmәyә imkan
verir?

•

Әmәliyyat kartları
texnoloji sxemlәr
Texnoloji xәritәlәri
xәtti qrafiklәr
Konveyer qrafikası ilә

496 Hansı yarımfabrikatlar tәbii fәrqli olaraq нарезания sonra yemәk üçün әt разрыxления üçün

azacıq geri qaytarırlar vә çox qurularda unlayırlar?

•

tәrәvәz yarımfabrikatlar
unlanan yarımfabrikatlar
tәbii yarımfabrikatlar
un yarımfabrikatları
Doğranmış yarımfabrikatlar

497 Nә özündә texnoloji prosesin müxtәlif mәrhәlәlәri şәrti işarәlәrlә qeyd olunur ki, müәyyәn
formaya?

•

Texnoloji xәritәlәri
Konveyer qrafikası ilә
texnoloji sxemlәr
xәtti qrafiklәr
Әmәliyyat kartları

498 Hansı kartın arxa tәrәfindә göstәrilir: Texnoloji prosesin qısa tәsviri tәlәblәr, hazır xörәklәrin
keyfiyyәtinә, çıxış, әsas mәhsulun qarniri vә sousu, ağır hazırlanan yemәklәr  әmsallara görә ağırlığı?

•

Texnoloji xәritәlәri
Konveyer qrafikası ilә
coğrafi xәritәlәr
xәtti qrafiklәr
Әmәliyyat kartları

499 Rasional yerlәşdirilmәsi оборудования bunun kömәyi ilә nail olunur, yerdәyişmә xammal,
yarımfabrikat vә hazır mәhsul azalır?

•

Texnoloji xәritәlәri
Coğrafi xәritәlәr
Texnoloji sxemlәr vә konveyer qrafikası
xәtti qrafiklәr
Әmәliyyat kartları

500 Bu sәmәrәli vasitәlәrlә texnoloji prosesin tәkmillәşdirilmәsi vә sadәlәşdirilmәsi aparılır?

•

Texnoloji xәritәlәri
Konveyer qrafikası ilә
coğrafi xәritәlәr
xәtti qrafiklәr
Әmәliyyat kartları

501 Nә vәziyyәt baxımdan (vә ya xәritә) istehsal sahәsinin işçilәrinin (vә ya mәmulat) hәrәkәtini әks
etdirir?

•

Texnoloji xәritәlәri
Konveyer qrafikası ilә
texnoloji sxemlәr
xәtti qrafiklәr
Әmәliyyat kartları

502 Hansı tara mal satılan zaman çıxarılır?
Yarımsәrt

•

Xarici
Yumşaq
Sәrt
Daxili

503 Hansı tara malın daşınması vә onun saxlanılması üçün xidmәt edir?

•

Sәrt
Yumşaq
Yarımsәrt
Daxili
Xarici

504 Hansı tara istifadә etmәklә bәlkә bir az öz formasını dәyişir,lakin öz ilkin formasını qoruyub
saxlayır?

•

Plastik kütlәdәn düzәldilmiş
Xarici
Yumşaq
Yarımsәrt
Sәrt

505 Hansı tara malın formasını alır?

•

Sәrt
Yumşaq
Yarımsәrt
Plastik kütlәdәn düzәldilmiş
Xarici

506 Hansı tara dәfәlәrlә istifadә olunur?

•

Çox dövriyyәlik
Yumşaq
Bir dövriyyәlik
Daxili
Xarici

507 Hansı tara bir dәfә mal ilә birlikdә istifadә olunur vә növbәti istifadә üçün yararlı olmur?

•

Çox dövriyyәlik
Yumşaq
Bir dövriyyәlik
Daxili
Xarici

508 Şәhәr daxilindә malların göndәrilmәsi zamanı taxta yeşiklәr, flyaqalar, çәllәklәr nә qәdәr vaxta
qayıdır?

•

3 gün müddәtindә
2 sutka әrzindә
Yaxın 4 sutka әrzindә
6 gün müddәtindә
5 sutka әrzindә

509 Şәhәr daxilindә malların çatdırılmasında qutular vә şüşә nә qәdәr zamana qayıdır?

•

4 gün müddәtindә
2 sutka әrzindә
Yaxın 5 sutka әrzindә
9 gün müddәtindә
3 sutka әrzindә

510 Hansı kartın üz tәrәfindә vә onun reseptura nümunәlәri adı göstәrilir.

•

Texnoloji xәritәlәri
Konveyer qrafikası ilә
coğrafi xәritәlәr
xәtti qrafiklәr
Әmәliyyat kartları

511 Böyük әhәmiyyәtә sәmәrәli istehsalın tәşkili üçün istifadә edir?

•

Texnoloji xәritәlәri
Konveyer qrafikası ilә
texnoloji sxemlәr
xәtti qrafiklәr
Әmәliyyat kartları

512 Hansı yarımfabrikatlar әsasәn әn yaxşı növ mal әtindәn, donuz vә qoyun әti bişirirlәr, bölәrәk
onun üçün mәxsusi hazırlanmış soyutma tikәlәri emal hәr hansı әlavә olmadan?

•

tәbii yarımfabrikatlar
Doğranmış yarımfabrikatlar
unlanan yarımfabrikatlar
un yarımfabrikatları
tәrәvәz yarımfabrikatlar

513 İstehsalın texnoloji prosesinin tәşkili tәbii yarımfabrikatların çıxış edәn sexin hansı
göstәricisindәn asılıdır?

•

İşçi qüvvәsi isә bu
Xammal
gücündәn
Avadanlıqdan
otaqlar

514 Sup qutusu vә raqu üzrә porsiyalarla hәyata keçirilmәsi üçün buraxırlar?

•

500 vә 1000 q.
300 vә 800 q.
100 vә 500 q.
1500 vә 1600 q.
200 vә 600 q.

515 Qulyaş әtin hazırlanmasında әti neçә qramlıq tikәlәrә bölürlәr?

•

4050 q
1020 q
2040 q

1020 q
5060 q

516 Hansı kartlar ayrıayrı işçilәrin iş metodlarının tәkmillәşdirilmәsi vә tәhlili üçün istifadә olunur?

•

Texnoloji xәritәlәri
Konveyer qrafikası ilә
coğrafi xәritәlәr
xәtti qrafiklәr
Әmәliyyat kartları

517 Langet hazırlamaq üçün, bifşteks, antrekotu, eskalop әti isә bu payları üzrә bölürlәr?

•

100 q
325 q
150 q
225 q
125 q

518 Hansi yarımfabrikat әt qiymә olan istehsal, әdviyyat, çörәk vә digәr komponentlәr әlavә deyilmu
gәtirib?

•

tәbii yarımfabrikatlar
Doğranmış yarımfabrikatlar
unlanan yarımfabrikatlar
un yarımfabrikatları
tәrәvәz yarımfabrikatlar

519 Yarımfabrikatları hansı әtdәn hazırlayırlar?

•

hisә verilmiş
Soyudulmuş
tәzә
süzülәn
qızardılan

520 Kulinariya tәyinatlı emal üsulundan asılı olaraq әt yarımfabrikatlar sәnaye istehsalının neçә qrupa
bölürlәr?

•

3
5
4
7
6

521 İstehsal binalarının hazırlanma müәssisәlәrinin tәrkibinә daxildir:

•

anbarlar, saxlama kameraları, balıq sexi vә digәr
sәhiyyә mәntәqәsi, qarderoblar, anbarlar vә sair sexlәri
әt, balıq, tәrәvәz, quşiçalatı, kulinariya vә s.  sexlәri
ekspedisiyası, qarderoblar, anbarlar vә sair sexlәri
otaqlar menecerlәr, qarderoblar, anbarlar vә sair sexlәri

522 Texnoloji sxemi teztez nә ilә әvәzlәyirlәr?

•

Texnoloji xәritәlәri

•

Konveyer qrafikası ilә
texnoloji sxemlәr
xәtti qrafiklәr
Әmәliyyat kartları

523 Yemәklәrin hazırlanmasında çalışan aşpazlara hansi kartlar verilir ?

•

Texnoloji xәritәlәri
Konveyer qrafikası ilә
coğrafi xәritәlәr
xәtti qrafiklәr
Әmәliyyat kartları

524 Hansı müәssisәlәrin tәchizatının düzgün tәşkili böyük әhәmiyyәtә malikdir?

•

Anbar
Yaxşı ofisiantlar
yaxşı aşpaz
Xammal vә mәhsulların vaxtında vә müntәzәm çatdırılması
Yer

525 Hansı daşınması zamanı xammal vә mәhsullar müәssisәlәrә anbardan vә bazalarının dairәvi
marşrut vasitәsilә çatdırılır?

•

Tәyyarәdә daşınması
Gәmidә daşınması
Dairәvi gәtirilmә metodu
Teploxodda daşınması
Motosikletlә daşınması

526 Qidanın keyfiyyәti nәdәn asılıdır?

•

Anbardan
Yaxşı ofisiantlardan
yaxşı aşpazdan
Madditexniki tәchizatın rasional tәşkilindәn
Yerdәn

527 Yüklәrin hansı tәrzdә daşınması, eyni vaxtda ,anbar yerlәrinә olan tәlәbatı azaldır?

•

Tәyyarәdә daşınması
Gәmidә daşınması
Dairәvi gәtirilmә metodu
Gәmidә daşınması
Motosikletlә daşınması

528 Mәhsulların daşınması adәtәn hәyata keçirilir?

•

zәnbillә açıq şәkildә, qapalı şәkildә , izotermik avtomaşın, motorollerlәrlә
Paroxodlar ilә
tәyyarәlәr, aerobuslarla
Metro ilә
teplovozlarla

529 Müәssisәnin istehsal proqramının yerinә yetirilmәsi nәdәn asılıdır?

•

Anbardan
Yaxşı ofisiantlardan
yaxşı aşpazdan
Madditexniki tәchizatın rasional tәşkilindәn
Yerdәn

530 Hansı tәrzdә çatdırılma zamanı nәqliyyat vә ekspedisiya xәrclәri azalır?

•

Motosikletlә daşınması
Teploxodda daşınması
Tәyyarәdә daşınması
Gәmidә daşınması
Dairәvi gәtirilmә metodu

531 İstehlakçıların xidmәt mәdәniyyәti nәdәn asılıdır?

•

Yaxşı ofisiantlardan
yaxşı aşpazdan
Anbardan
Madditexniki tәchizatın rasional tәşkilindәn
Yerdәn

532 Qәrar nә onların yaradıcılıq qabiliyyәtlәrinin әn mәqsәdәuyğun istifadәsini tәmin edәn işçilәrin
sağlamlığının saxlanılmasına imkan yaradan әmәyin әn әlverişli şәraitinin müәssisәlәrindә
yaradılmanı nәzәrdә tutur?

•

fiziki mәsәlәlәrin hәlli
İqtisadi mәsәlәlәrin hәlli
Riyazi mәsәlәlәrin hәlli
hәndәsi mәsәlәlәrin hәlli
Psixofizioloji vәzifәlәrin hәlli

533 Hansı mәsәlәlәrin hәlli vaxtın itmәlәrinin ixtisarı әsasında canlı әmәyin xәrclәrinin qәanәtini
tәmin edir әmәyin qabaqcıl metodlarının tәtbiqidir?

•

fiziki
İqtisadi
riyazi
hәndәsi
Kimyәvi

534 Nә avadanlıqdan istifadәnin dәrәcәsinin artımı yolu ilә maddilәşdirilmiş әmәyin qәnaәtinә gәtirir,
güclәrin mәnimsәnmәsinin müddәtlәrinin azaldır?

•

fiziki mәsәlәlәrin hәlli
İqtisadi mәsәlәlәrin hәlli
Riyazi mәsәlәlәrin hәlli
hәndәsi mәsәlәlәrin hәlli
Psixofizioloji vәzifәlәrin hәlli

535 NOT sisteminin tәlәblәrinin hәyata keçirilmәsi üçün avtomatlaşdırılmış vә konveyer
mexaniklәşdirilmiş istehsalda birinci dәrәcәli әhәmiyyәtә malikdirlәr

•

tәmiz yerlәr (yerlәşdirmәlәr)
avtomatların vә konveyermexaniklәşdirilmiş xәtlәrin xidmәtinin dәqiq tәşkili

keyfiyyәtli xammal
normalar vә texnoloji prosesin rejimlәri
güclü avadanlıqlar

536 NOT sisteminin tәlәblәrinin hәyata keçirilmәsi üçün avtomatlaşdırılmış vә konveyer
mexaniklәşdirilmiş istehsal nә vaxt әn mühüm qiymәtә malikdirlәr?

•

hәmçinin xәtlәrin vә avtomatların bütün elementlәrinin işinin kompleks koordinasiyası
güclü avadanlıqlar
keyfiyyәtli xammal
normalar vә texnoloji prosesin rejimlәri
tәmiz yerlәr (yerlәşdirmәlәr)

537 әgәr işlәr növlәri üzrә yerinә yetirilirsә, müәssisәlәrdә hәyata keçirilәn әmәk bölgüsünü necә
adlandırırlar?

•

texnologiya
әmәliyyata görә
funksional
rasional
icraçıların ixtisaslaşdırmalarını nәzәrә alaraq

538 İstehsalın vә ticarәt zallarının işçilәrinin arasında әmәk bölgüsü üzrә (görә) müәssisәlәrdә hәyata
keçirilәn әmәk bölgüsünü necә adlandırırlar?

•

texnologiya
әmәliyyata görә
funksional
rasional
icraçıların ixtisaslaşdırmalarını nәzәrә alaraq

539 O hansı prinsiplәrә aiddir ki, iş yerlәri gәrәk bir vә ya bir neçә eyni tipli texnoloji proseslәrin
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığı uyğun olaraq yerlәşdirilir?

•

konveyer istehsalının tәşkili şәrti ilә
hәr bir iş yerinin ümumi şәraiti vә tәşkili
iaşә müәssisәlәrindә iş yerlәrinin tәşkilinin ümumi prinsiplәri
әmәk üsullarının vә hәrәkәtlәrinin rasionallaşdırılması
iş yeri  xidmәt prinsiplәrinin düzgün quruluşu vә tәchizatı

540 Hansı әmәliyyatların növlәrinә görә müәssisәlәrdә hәyata keçirilәn әmәk bölgüsünü
adlandırırlar?

•

texnologiya
әmәliyyata görә
funksional
rasional
icraçıların ixtisaslaşdırmalarını nәzәrә alaraq

541 NOT sisteminin tәlәblәrinin hәyata keçirilmәsi üçün avtomatlaşdırılmış vә konveyer
mexaniklәşdirilmiş istehsalda birinci dәrәcәli әhәmiyyәtә malikdirlәr?

•

hәmçinin xәtlәrin vә avtomatların bütün elementlәrinin işinin kompleks koordinasiyası
güclü avadanlıqlar
keyfiyyәtli xammal

normalar vә texnoloji prosesin rejimlәri
tәmiz yerlәr (yerlәşdirmәlәr)

542 Hansı birlәşmәlәrin tәşkili iqtisadi pokazateli yaxşılaşdırmağa icazә verir?

•

Kafe
qidalanma kombinatları
Yemәkxanalar
Barlar
bufetler

543 Hansı birlәşmәlәrin tәşkili onu istehsala yaxınlaşdırmağa icazә verir?

•

Kafe
qidalanma kombinatları
Yemәkxanalar
Barlar
bufetler

544 әn böyük müәssisәlәrdә istehsal vasitәlәrinin vә iş qüvvәsinin konsentrasiyası necә adlanır,
hansılar ki, belәliklә, bütün bu sahәnin mәhsulunun çox hissәsini buraxırlar?

•

istehsalın konsentrasiyası
sosializm istehsalında kooperativlәşdirilmә
istehsalın mәrkәzlәşdirmәsi
sahәlәrarası kooperativlәşdirilmә
sahәlәrarası kooperativlәşdirilmә

545 Nә ictimai qidalanmada istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsinә bilavasitә tәsiri göstәrir? A))
elmitexniki irәlilәmәnin sürәtlәnmәsi

•

elmitexniki irәlilәmәnin sürәtlәnmәsi
buraxılan mәhsulun çeşidinin dәyişikliyi
iqtisadi göstәricilәrin yaxşılaşması
idarә sisteminin gәtirilmәsi
sahәnin yenidәn qurmaları

546 Hansı birlik tәşkilatı buraxılan mәhsulun çeşidi vә keyfiyyәtinә görә işçilәrin mәsuliyyәti
yüksәltmәyә imkan verir?

•

Kafe
qidalanma kombinatları
Yemәkxanalar
Barlar
bufetler

547 Hansı birlәşmәlәrin tәşkili keyfiyyәt vә buraxılan mәhsulun çeşidi üçün işçilәrin mәsuliyyәtini
yüksәltmәyә icazә verir?

•

Barlar
bufetler
kafe
Yemәkxanalar
qidalanma kombinatları

548 Böyük hazırlanma müәssisәlәrindә hansı forma xammalı saxlamaq ehtiyacından azad edir vә
belәliklә, anbar yerlәşdirmәlәrinin sahәlәrinin qәnaәtinә imkan yaradır?

•

sahәlәrarası kooperativlәşdirilmә
istehsalın konsentrasiyası
sosializm istehsalında kooperativlәşdirilmә
istehsalın mәrkәzlәşdirmәsi
sahәlәrarası kooperativlәşdirilmә

549 Müәyyәn mәhsulu birgә hazırlayan müәssisәlәrin arasında uzun müddәtli istehsal әlaqәlәrinin
qurulması necә adlanır?

•

istehsalın konsentrasiyası
sosializm istehsalında kooperativlәşdirilmә
istehsalın mәrkәzlәşdirmәsi
sahәdaxili kooperativlәşdirilmә
sahәlәrarası kooperativlәşdirilmә

550 Yarımfabrikatların vә hazır kulinariya mәmulatları istehsal olunan qida sәnayesi müәssisәlәri
istehsal birliklәri kәnd tәsәrrüfatı istehsalının vә satışının tәşkili hansı formada ictimai iaşә
müәssisәlәrindә hәyata keçirilir?

•

istehsalın konsentrasiyası
sosializm istehsalında kooperativlәşdirilmә
istehsalın mәrkәzlәşdirmәsi
sahәdaxili kooperativlәşdirilmә
sahәlәrarası kooperativlәşdirilmә

551 Hansı forma xammalın müxtәlif növlәrindәn yarımfabrikatlarla müәssisәlәrin kompleks tәchizatı
üçün ictimai qidalanmasının sistemindә tәşkilatı vә kulinariya fabriklәrinin yaradılmasını nәzәrdә
tutur?

•

istehsalın konsentrasiyası
sosializm istehsalında kooperativlәşdirilmә
istehsalın mәrkәzlәşdirmәsi
sahәdaxili üzrә kooperativlәşdirilmә
sahәlәrarası kooperativlәşdirilmә

552 Fabrikmәtbәx  bu:

•

şirniyyat vә süd mәhsulunu buraxan kiçik mexaniklәşdirilmiş müәssisә çatdırılmayla istehlakçıya
әsasda süd mәhsulunu buraxan xırdamexaniklәşdirilmәmiş müәssisә.
kiçik mexaniklәşdirilmiş müәssisә
әsasda nahar mәhsulunu buraxan böyük mexaniklәşdirilmiş müәssisә ixtisaslaşdırılmış nәqliyyatla
müәssisәlәrә çatdırılmayla kulinaruya vә şirniyyat mәmulatları
әsasda alkoqollu mәhsulu buraxan xırdamexaniklәşdirilmәmiş müәssisә vә çatdırılmayla istehlakçıya.

553 әmәyin tәşkilinin aşağıdakı formalarını fәrqlәndirirlәr

•

möhkәmlәndirilmiş, yerli, vahid, standart vә s.
Yerli vә vahid, iş vә s. ilә.
möhkәmlәndirilmiş
bayram vә vahid, iş vә s
briqada vә vahid, iş vә s.

554 İdarәçilik norması müәyyәn edir:

•

İkismenli çalışan işçilәrin sayı ilә
bayramqabağı günlәrdә çalışan işçilәrin sayı
rәhbәrә tabe olan işçilәrinin sayı isә
Bir smen çalışan işçilәrin sayı
Olaraq işdәn azad olunan işçilәrin sayı

555 әmәk hansı norma ifadә oluna bilәr:

•

istehsalı sexlәrinin sayı
işçilәrin sayı, norma vә s. hazırlanması
Vaxt norması, hazırlanma norması vә s.
buraxılan mәmulatların sayı
avadanlıqlar, norma vә s. hazırlanması.

556 Vaxt normasını müәyyәn edilir:

•

5 әmәliyyat üçün
3 әmәliyyat üçün
bir әmәliyyat üçün
6 әmәliyyat üçün
4 Әmәliyyat üçün

557 Normalarını müәyyәn edir:

•

5 әmәliyyat üçün
3 әmәliyyat üçün
bir әmәliyyat üçün
6 әmәliyyat üçün
4 Әmәliyyat üçün

558 Vahid adlandırırlar:

•

birsmenli işlәri üçün müәyyәn normalar
Müxtәlif işlәrin müәyyәn edilmiş normalarına
Norma üçün müәyyәn edilmiş birtipli işlәri
Axşam işlәri üçün norma
Növbәli işin müәyyәn edilmiş normaları ilә 2ci yer

559 Sahә normaları:

•

yarımfabrikatların üçün norma
Tәkcә xammal üçün mövcud normalarına
Hәr hansı bir sahәnin norması
Hazır mәmulat yüksәk dәrәcәli üçün norma olan e
Yalnız hazır mәmulat üçün mövcud normaları ilә D

560 Standart normaları sahibdirlәr:

•

tipik vә ya standart mәmulatların istehsalı üçün lazımi qaydaya salınmış sayı
tipik vә ya standart mәmulatların istehsalı üçün lazımi qaydaya salınmış sayı
Nizama salınmış tip vә ya standart mәmulatların istehsalı üçün lazım olan B
işçi vaxtının qaydaya salınmış sayı
Standart vә standart mәmulatların istehsalı üçün lazım olan nizama salınmış hәcmi ilә

561 Nә işçilәrin әmәk mәhsuldarlığının artırılmasını bu yolla istehsal proseslәrinin

avtomatlaşdırılması vә mexaniklәşdirilmәsi tәtbiqini, istehsalat işçilәrinin ixtisaslaşmasını tәmin edir?

•

Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrtlәri
Müәssisәlәrin yarımfabrikatlar ilә işә yönlәndirilmәsi
İctimai qidalanma işindә elmitexniki tәrәqqi
İqtisadi hәvәslәndirmә qaydası
Müәssisәlәrdә ortabirsaatlıq әmәk mәhsuldarlığı

562 Nә qәdәr elektrik enerjisi mexaniki avadanlığın işinә ictimai qidalanmada xәrclәnir?

•

tәxminәn 15%
tәxminәn 10%
tәxminәn 5%
tәxminәn 35%
tәxminәn 25%

563 Nә işçilәrin әmәk mәhsuldarlığının artırılmasını bu yolla istehsal proseslәrinin
avtomatlaşdırılması vә mexaniklәşdirilmәsi tәtbiqini, istehsalat işçilәrinin ixtisaslaşmasını tәmin edir?

•

Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrtlәri
Müәssisәlәrin yarımfabrikatlar ilә işә yönlәndirilmәsi
İctimai qidalanma işindә elmitexniki tәrәqqi
İqtisadi hәvәslәndirmә qaydası
Müәssisәlәrdә ortabirsaatlıq әmәk mәhsuldarlığı

564 Elektrik avadanlıqlarının hansı поkазателья artması sahәnin элеkтровооруженности
sәviyyәsinә böyük tәsir göstәrir?

•

güc
FİӘ
qabarit ölçülәri
enerji hәcmi vә miqdar
xüsusi çәki

565 İctimai qidalanmada istilik avadanlığının hansı göstәricilәri elektrik enerjisindәn istifadәnin
xarakterini müәyyәn edir?

•

güc
FİӘ
qabarit ölçülәri
enerji hәcmi vә miqdar
xüsusi çәki

566 Nә qәdәr elektrik enerjisi texnologiya hәdәflәri üçün ictimai qidalanmada xәrclәnir?

•

4547%
5567%
8587%
9597%
2537%

567 Hansı birliklәrinin tәşkili istehsalın mәrkәzlәşdirmәyә imkan verir?

•

kafe
qidalanma kombinatları

Yemәkxanalar
barlar
bufetler

568 Sahәnin tәşkilat vә qәnaәtli yenidәn qurmasının effektiv metodlarından birinә yaradılma olur?

•

kafe
qidalanma kombinatları
yemәkxanalar
barlar
bufetlәr

569 Nә ictimai qidalanmada istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsinә bilavasitә tәsiri göstәrir?

•

elmitexniki irәlilәmәnin sürәtlәnmәsi
buraxılan mәhsulun çeşidinin dәyişikliyi
iqtisadi göstәricilәrin yaxşılaşması
idarә sisteminin gәtirilmәsi
sahәnin yenidәn qurmaları

570 Hansı birlәşmәlәrin tәşkili idarә sistemini sadәlәşdirmәyә icazә verir?

•

Barlar
bufetler
Kafe
Yemәkxanalar
qidalanma kombinatları

571 Damğalanma zamanı müәssisәnin istehsaliqtisadi fәaliyyәt müddәti vә qaydası hansı әlamәtlә
müәyyәnlәşdirilir?

•

verilәn qidanın növü
iş rejimi
gündәliyi rasionun xarakteri
istehlakçıların әsas kontingenti
müәssisәnin qiymәt kateqoriyası

572 әsas kontingentin xarakterindәn asılı olaraq müәyyәn edilir?

•

verilәn qidanın növü
iş rejimi
gündәliyi rasionun xarakteri
istehlakçıların әsas kontingenti
müәssisәnin qiymәt kateqoriyası

573 Xidmәt edilәn kontingentin xarakterindәn asılı olaraq vә müәssisәlәrdә kateqoriyanın dәyәrinә nә
tәtbiq edirlәr?

•

yemәklәrin resepturaları vә xammalın әlfәcininin normaları
şәxsi istehsalatın mәhsulunun çeşidi
işin tәşkilatıtexniki şәraiti
istehlakçılara xidmәtin sistemi
alınan malların çeşidi

574 Nә daimi (o süfrә ilә zavodlarda, fabriklәrdә, müәssisәlәrdә) vә dәyişәn (o ümumşәhәr

yemәkxana, müәssisә, xidmәt parklar, stadionlar vә s. p) ola bilәr?

•

verilәn qidanın növü
iş rejimi
gündәliyi rasionun xarakteri
istehlakçıların әsas kontingenti
müәssisәnin qiymәt kateqoriyası

575 Müәssisәnin hansı әlamәti vaxtı onun arxitekturinşaat icrasına diqqәt yetirirlәr, mәskun edilmiş
bәndin kartında yerlәşdirmә, tikmәnin, yerlәşdirmәlәr tәrkibinin vә onların ölçülәrinin sahәsi vә s.?

•

yemәklәrin resepturaları vә xammalın әlfәcininin normaları
şәxsi istehsalatın mәhsulunun çeşidi
işin tәşkilatıtexniki şәraiti
istehlakçılara xidmәtin sistemi
alınan malların çeşidi

576 Hazırlığa qәdәrki müәssisәlәrdә yarımfabrikatların vә kompleks tәchizatın mәrkәzlәşdirilmiş
istehsalı üçün onların tәrәfindәn nәzәrdә tutulmuş böyük mexaniklәşdirilmiş müәssisәlәr necә
adlanır?

•

yarımfabrikat kombinatları
kulinaruya fabriki
fabrikmәtbәxlәr
ixtisaslaşdırılmış kulinaruya sexlәri
yarımfabrikatların hazırlanması üzrә ixtisaslaşdırılmış sexlәr

577 Müәssisәnin hansı әlamәti zamanı yemәklәrin növlәri vә onların adlarının miqdarı üzrә
fәrqlәnirlәr, kompleks sәhәr yemәklәrinin menyusunda mövcudluğu, naharlar, şam yemәklәri, firma
yemәklәri , şәxsi istehsalatın şirniyyat mәmulatları?

•

yemәklәrin resepturaları vә xammalın әlfәcininin normaları
şәxsi istehsalatın mәhsulunun çeşidi
işin tәşkilatıtexniki şәraiti
istehlakçılara xidmәtin sistemi
alınan malların çeşidi

578 Malın damğalanması zamanı müәssisәnin tipinә uyğun olmalıdır?

•

yemәklәrin resepturaları vә xammalın әlfәcininin normaları
şәxsi istehsalatın mәhsulunun çeşidi
işin tәşkilatıtexniki şәraiti
istehlakçılara xidmәtin sistemi
alınan malların çeşidi

579 Hansı әlamәtlәrә görә ofisiantların istehlakçılara xidmәtinin vә özünәxidmәtin müxtәlif metodları
aiddir?

•

yemәklәrin resepturaları vә xammalın әlfәcininin normaları
şәxsi istehsalatın mәhsulunun çeşidi
işin tәşkilatıtexniki şәraiti
istehlakçılara xidmәtin sistemi
alınan malların çeşidi

580 İctimai istehsalın yüksәk sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsindә artan rol oynayır? A)) texniki tәrәqqi

•

•

texniki tәrәqqi
Maşınlaşma
avtomatlaşdırılma
Canlı әmәk
tәbii sәrvәtlәr

581 Kolxoz bazarlarında nәyin nağd hesablaşma ilә alınmasına icazә verilir?

•

Әt
Tәzә göyәrti
Kartof
Balqabaq
Yağ

582 Hansı norma özündә işçinin istehsal edilmiş mәhsulların sayını müәyyәn edәn tәşkilatitexniki
şәrtlәri ilә iş vaxtı vahidi әrzindә istehsal imkanlarından tam istifadә nәzәrә alınmaqla әmәk qәbulunu
vә qabaqcıl iş yerlәri olmalıdır,?

•

Vaxt norması
Xidmәt norması
istehsal norması
payı norması
idarә norması

583 Hansı norma rәhbәrә tabe olan işçilәrin sayını müәyyәn edir?

•

istehsal norması
idarә norması
payı norması
Xidmәt norması ilә
Vaxt norması

584 Mәrkәzlәşdirilmiş qaydada alınması üçün tәlәb olunan xammal vә mәhsulların neçә ay әrzindә
müәssisәnin qeydiyyat ilin әvvәlinә qәdәr planısifariş tәşkil edir?

•

3
9
6
1
2

585 Müxtәlif ucuz xörәklәrin hazırlanması üçün bir çox müәssisәlәrdә hansı ictimai iaşә növü tәşkil
olunur

•

istilikparnik tәsәrrüfatı
körpәlәr evi
uşaq bağçaları
mağazalar
dәrnәklәr

586 Hansı norması  әdәd bu qәdәr işçisi olan müәyyәn müddәt әrzindә xidmәt etmәlidir?
idarә norması
Vaxt norması
istehsal norması

•

payı norması
Xidmәt norması

587 Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının alınması desentralizasiya edilmiş iaşә müәssisәlәrinin işçilәrinә
neçә %dәn çox olmayan, gündüz qazancın mәblәği hәddindә istehsal olunur?

•

10%
25%
15%
45%
35%

588 Planlı işin tәmin olunması üçün ictimai iaşә müәssisәlәrindә nә mövcud olmalıdır?

•

Anbar
Yaxşı ofisiantlar
yaxşı aşpaz
Xammal ehtiyatları vә mәhsulları
Yer

589 Müxtәlif ucuz xörәklәrin hazırlanması üçün bir çox müәssisәlәrdә hansı ictimai iaşә növü tәşkil
olunur?

•

mağazalar
körpәlәr evi
uşaq bağçaları
istilikparnik tәsәrrüfatı
dәrnәklәr

590 Müәssisәnin istehsal gücü, müәyyәn sayda vә çeşiddә mәhsul istehsalı, tәchizat şәrtlәri nәdәn
asılıdır?

•

Anbar
Yaxşı ofisiantlar
yaxşı aşpaz
Xammal vә әrzaq ehtiyatlarının normaları
Yer

591 İri ictimai iaşә müәssisәlәrindә siroplar vә pomatkaları bişirirlәr?

•

Elektrik vә ya qaz plitәlәrindә
Kolbada
Açıq qazanlarda buxar vә elektrik sous qapaqları olmadan
Reaktorda
Stәkanda

592 ВМ60 ВМ35 maşınlarını nә üçün istifadә edirlәr?

•

Acımış xәmir hazırlanması üçün
Çalmanı vә qarışdırma mәhsulları üçün
Xәmir üçün qatqı
Xәmiri yaymaq üçün
Xәmiri dozalara bölmәk üçün

593 Kiçik vә orta ictimai iaşә müәssisәlәrindә siroplar vә pomatkaları bişirirlәr?

•

•

Elektrik vә ya qaz plitәlәrindә
Kolbada
Açıq qazanlarda buxar vә elektrik sous qapaqları olmadan
Reaktorda
Stәkanda

594 Hansı kafedә özünәxidmәt hesablanması ilә kassaya sonra adәtәn tәtbiq edilir?

•

Yemәkxana isә
Vaqonrestoran ilә
Restorana
Birinci vә ikinci dәrәcәli kafedә
kupeyәbufetlәr

595 Xәmir yayma maşını olan ТРМД2 hansı ölçülәrdә olmalıdır?

•

520х105х230 mm
252х100х1230 мм
220х100х123 mm
1550х750х1100 mm
2520х1005х1230 mm

596 Qәliblәnmә vә yayılmadan sonra mәmulatlar mәruz qalır?

•

Mәmulatlar qәliblәnir
Unun әlәnmәsi
Bişirilmә
Xәmirin yayılması
Xәmirin dozalara bölünmәsi

597 Hansı әmәliyyat әsasәn әl ilә müxtәlif hissәlәrdәn götürülmә kömәyi ilә hәyata keçirilir?

•

Xәmirin yayılması
Xәmirin dozalara bölünmәsi
Unun әlәnmәsi
Bişirilmә
Mәmulatlar qәliblәnir

598 Acıtma xәmirin qıcqırdilmasından nә istehsal edilir?

•

Mәmulatlar formalanır
Unun әlәnmәsi
Bişirilmә
Xәmirin yayılması
Xәmirin dozalara bölünmәsi

599 Şkafın sobaları vә xәmir mәmulatlarının növündәn asılı olaraq hansı göstәrici ilә tәnzimlәnir?

•

Mәhsuldarlıq
Havası
Ölçülәri
FİӘsi
Rütubәt

600 Aşağı temperaturlu avadanlıqların istifadәsi, qablaşdırılmış hazır yemәklәri vә ya bloklarda, 38

40° C temperaturda tez dondurmaq imkan verәn bir necә müәssisәdәn ibarәtdir?

•

kombinatlar, yarımfabrikatların fabrichazırlanması
Yemәklәr fabriki
fabrikmәtbәx
İxtisaslaşdırılmış kulinariya sexlәri
Yarımfabrikatların hazırlanması üzrә ixtisaslaşdırılmış sexlәr

601 Hәm немеxанизированные hesablama vasitәlәri, счетноаналитичесkие maşınları, elektron
hesablayıcı maşınlar, nәzarәtkassa maşın vә aparatlar vә s. adlanır?

•

hesablayıcı maşınlar vә qurğular
istehsal vasitәlәri, cizgi vә qrafika işlәri vә köçürmә sәnәdlәri
rabitә vasitәlәrinә
kartoteka vә qeydiyyat avadanlıqları
emal vasitәlәri vә onu yollamanı

602 Yazı yazan, diktofonlar, surәtçıxaran aparatlar, surәt maşınları, xüsusi avadanlıq kimi sәnәdlәrin
saxlanılması üçün vә s. adlanır?

•

hesablayıcı maşınlar vә qurğular
istehsal vasitәlәri, cizgi vә qrafika işlәri vә köçürmә sәnәdlәri
rabitә vasitәlәrinә
kartoteka vә qeydiyyat avadanlıqları
emal vasitәlәri vә onu yollamanı

603 Müәssisә kimi sәnayeli üsullarla hazır yemәklәr bişirәn, qablaşdırılması ilә bağlı alüminium,
plastmas tabaqlar, çevik lentә, bağlamalar nә adlanır?

•

kombinatlar, yarımfabrikatların fabrikhazırlanması
Kulinar fabrik
fabrikmәtbәx
İxtisaslaşdırılmış kulinariya sexlәri
Yarımfabrikatların hazırlanması üzrә ixtisaslaşdırılmış sexlәr

604 Hansı müәssisә çox mәhsuldar avadanlığın istifadәsi nәticәsindә kütlәvi istehlak üçün
hazırlanmış mәhsulun mexaniklәşdirilmәsi yüksәk sәviyyәsi ilә fәrqlәnir?

•

kombinatlar, yarımfabrikatların fabrichazırlanması
Yemәklәr fabriki
fabrikmәtbәx
İxtisaslaşdırılmış kulinariya sexlәri
Yarımfabrikatların hazırlanması üzrә ixtisaslaşdırılmış sexlәr E

605 Hәm aparatlar, cihazlar dispetçer rabitә vә idarәetmә radiorabitә vә telefon istehsalı, sәnaye
televiziyası xidmәti cihazları, vaxt vә s. adlanır?

•

hesablayıcı maşınlar vә qurğular
istehsal vasitәlәri, cizgi vә qrafika işlәri vә köçürmә sәnәdlәri
rabitә vasitәlәrinә
kartoteka vә qeydiyyat avadanlıqları
emal vasitәlәri vә onu yollamanı

606 Hansı hazırlanma müәssisәlәrinin tәchizatı üçün әt, balıq, tәrәvәz yarımfabrikatlar tәşkil olunur
vә sexlәri vә әt kombinatılarda tәrәvәz anbarıların yaxınlığında yerlәşdirilir?

•

kombinatlar, yarımfabrikatların fabrichazırlanması
Yemәklәr fabriki ilә
fabrikmәtbәx
İxtisaslaşdırılmış kulinariya sexlәri
Yarımfabrikatların hazırlanması üzrә ixtisaslaşdırılmış sexlәr

607 Hansı müәssisәlәr iri müәssisәlәrin tәrkibindә olan әt, balıq, tәrәvәz vә digәr mәhsulların istehsalı
üzrә geniş çeşiddә iaşә kulinariya mәmulatını әsasәn kulinariya mağazalarında satışının hәyata
keçirilmәsi üçün tәşkil olunur?

•

kombinatlar, yarımfabrikatların fabrichazırlanması
Yemәklәr fabriki ilә
fabrikmәtbәx
İxtisaslaşdırılmış kulinariya sexlәri
Yarımfabrikatların hazırlanması üzrә ixtisaslaşdırılmış sexlәr

608 Xidmәt norması

•

Müxtәlif avadanlıqların sayı ilә bu işçisi xidmәt etmәlidir
İş saatlarının sayı
mәhsulun miqdarı
tonlarla istehsal norması
işçinin iş vaxtı

609 Hansı iaşә müәssisәsi әhaliyә әsasәn nahar mәhsullarının hazırlığı vә satışı üzrә müәssisәnin әn
geniş yayılmış tiplәrindәn biridir?

•

Yemәkxana isә
Vaqonrestoran
Restorana
kafe
kupebufetlәr

610 Hansı нижеследуюшиx kollegiallıqla ilә üzvi vәhdәti tәkbaşçılığı tәklif edir?

•

sentrifuqa prinsipi
Pauli prinsipi
Demokratik mәrkәzçilik prinsipi
elmi prinsip
İdarәetmә prinsipi

611 Hansı aşağıdakı vәzifәlәrin hәllinә perspektiv planının istehsalı gündәlik rәhbәrliyinin tabe olmaq
demәkdir?

•

tәkbaşçılıq
[Birgәlik
Kollektivlilik
planlaşdırılma
Kollegiallıq

612 Hansı aşağıdakı tәsәrrüfat rәhbәrliyinin nәzәrdә tutur bütün işlәri planlı qurulması da istehsalı
idarә edilmәsi üzrә nәzәrdә tutur?
tәkbaşçılıq
Birgәlik

•

Kollektivlilik
planlaşdırılma
Kollegiallıq

613 . Hansı aşağıdakı әsas idarәetmә prinsiplәrinә aiddir?

•

sentrifuqa prinsipi
Pauli prinsipi
Demokratik mәrkәzçilik prinsipi
elmi prinsip
İdarәetmә prinsipi

614 Hansı aşağıdakı bütün hәlqәlәri istehsalı, mәqsәdyönlülük tәsәrrüfat fәaliyyәtinin davamlılığını
tәmin edir?

•

tәkbaşçılıq
Birgәlik
Kollektivlilik
planlaşdırılma
Kollegiallıq

615 İdarәnin başlıca prinsiplәrinә aid edilir?

•

tәkbaşçılıq
Birgәlik
Kollektivlilik
planlaşdırılma
Kollegiallıq

616 Hәyata keçirilmәsi aşağıdakı prinsiplәrdәn ibarәt olan gündәlik rәhbәrliyinin
möhkәmlәndirilmәsi, iqtisadiyyatın, onun texnikasının vә istehsalının dәrindәn öyrәnilmәsi demәkdir?

•

tәkbaşçılıq
Birgәlik
Kollektivlilik
Briqada şәklindә
Kollegiallıq

617 Hansı aşağıdakı tәşkilindә idarәetmә vә mәsuliyyәt tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinә aid edilir?

•

Birgәlik
Briqada şәklindә
tәkbaşçılıq
Kollegiallıq
Kollektivlilik

618 Hansı aşağıdakı qәrarlar hazırlanması vә müzakirәsi prosesinә aiddir?

•

tәkbaşçılıq
Birgәlik
Kollektivlilik
Briqada şәklindә
Kollegiallıq

619 Hansı нижеследуюшиx yaradıcılıq tәşәbbüsünün inkişafı vә zәhmәtkeşlәrin әsaslanır?

•

sentrifuqa prinsipi
Pauli prinsipi
Demokratik mәrkәzçilik prinsipi
Şirkәt prinsipi
İdarәetmә prinsipi

620 Hansı нижеследуюшиx mәrkәzlәşdirilmәsi plan rәhbәrliyinin başlıca, әsas vәzifәlәrin hәllindә,
ilk növbәdә, tәşkil edәn vә istiqamәtlәndirәn mәrkәzi orqanlarının rolunu nәzәrdә tutur?

•

sentrifuqa prinsipi
Pauli prinsipi
Demokratik mәrkәzçilik prinsipi
Şirkәt prinsipi
İdarәetmә prinsipi

621 Hansı aşağıdakı plan vә ya onun hәyata keçirilmәsinin müәyyәn mәrhәlәlәrinin yerinә yetirilmәsi
yekun vurulmasını özündә?

•

tәnzimlәnmә ilә
proqnozlaşdırılma ilә
planlaşdırılma
uçot ilә
Tәşkilatı ilә

622 Bu istehsal prosesinin inkişafı hәqiqi gedişini vә uyğunluğunun yoxlanılması üzrә hazırladığı
plana aşağıdakı ölkәlәrdәn ibarәtdir?

•

tәnzimlәnmә ilә
proqnozlaşdırılma ilә
planlaşdırılma
tәnzimlәnmә ilә
Tәşkilatı ilә

623 Bu uyğunluq müşahidә prosesindә istehsal prosesinin inkişafı hәqiqi gedişini vә hazırladığı plana
aşağıdakı ölkәlәrdәn ibarәtdir?

•

tәnzimlәnmә ilә
proqnozlaşdırılma ilә
planlaşdırılma
uçot ilә
Tәşkilatı ilә

624 İdarәolunan obyektin fәaliyyәtindә aşağıdakı hansı aradan qaldırmaq mümkün kәnarlaşmalar plan
tapşırıqlarının göndәrilib?

•

tәnzimlәnmә ilә
proqnozlaşdırılma ilә
planlaşdırılma
uçot ilә
Tәşkilatı ilә

625 Aşağıdakı hansı sistemin müxtәlif elementlәri arasında tәlәb olunan nisbәtin saxlanmasına
yönәlib?

•

tәnzimlәnmә ilә

proqnozlaşdırılma ilә
planlaşdırılma
uçot ilә
Tәşkilatı ilә

626 Hansı aşağıdakı struktur elementlәri vә onların qarşılıqlı fәaliyyәt sistemi arasında münasibәtlәri
müәyyәn edilmәsi demәkdir?

•

tәnzimlәnmә ilә
proqnozlaşdırılma ilә
planlaşdırılma
uçot ilә
Tәşkilatı ilә

627 Bu aşağıdakı biri dә odur ki, hәr bir istehsalat hәlqәsi olan bu hissәnin rәhbәrliyi üçün dövlәt
tәrәfindәn lazımi hüquqlara наделяется işçi kollektivinin rәhbәri heyәtinә?

•

tәkbaşçılıq
Birgәlik
Kollektivlilik
planlaşdırılma
Kollegiallıq

628 Hansı aşağıdakı özündә vә idarәetmә strukturunun istehsalat obyektinin seçimi vә strukturun
formalaşdırılması?

•

Tәşkilatı ilә
planlaşdırılma
tәnzimlәnmә ilә
proqnozlaşdırılma ilә

629 Hansı aşağıdakı idarә olunan obyektlәrin modellәşdirilmәsi vә proqnozlaşdırılması inkişaf edir?

•

tәnzimlәnmә ilә
proqnozlaşdırılma ilә
planlaşdırılma
uçot ilә
Tәşkilatı ilә

630 Hansı aşağıdakı idarә olunan obyektin onun nailiyyәtlәri vә vasitәlәrinin inkişaf mәqsәdlәri
müәyyәnlәşdirir?

•

proqnozlaşdırılma ilә
uçot ilә
tәnzimlәnmә ilә
Tәşkilatı ilә
planlaşdırılma

631 Bu müәssisәlәrin tәsәrrüfat özfәaliyyәt kollektivlәrinin нижеследуюшиx tәrk edir?

•

sentrifuqa prinsipi
Pauli prinsipi
Demokratik mәrkәzçilik prinsipi
Şirkәt prinsipi
İdarәetmә prinsipi

632 Hansı aşağıdakı yekun mәlumat almaq imkanı verir, onu sistemlәşdirmәk?

•

tәnzimlәnmә ilә
proqnozlaşdırılma ilә
planlaşdırılma
uçot ilә
Tәşkilatı ilә

633 Bu sistemin fәaliyyәt proqramının hazırlanması üçün aşağıdakı biri sonrakı dövrdә informasiya
bazasını istifadә etmәk imkanı verir?

•

tәnzimlәnmә ilә
proqnozlaşdırılma ilә
planlaşdırılma
uçot ilә
Tәşkilatı ilә

634 Hansı нижеследуюшиx xüsusiyyәtlәri, iş ayrıayrı müәssisә vә tәşkilatların qeydiyyata
әsaslanır?

•

sentrifuqa prinsipi
Pauli prinsipi
Demokratik mәrkәzçilik prinsipi
Şirkәt prinsipi
İdarәetmә prinsipi

635 Hәyata keçirilmәsi, ilk növbәdә, aşağıdakı prinsiplәrdәn ibarәt olan müәssisәnin idarәetmә
aparatının hәr bir işçisi hüquqlarının, vәzifәlәrinin vә mәsuliyyәtinin dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi
demәkdir?

•

tәkbaşçılıq
Birgәlik
Kollektivlilik
Briqada şәklindә
Kollegiallıq

636 Hansı aşağıdakı idarәetmә orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilәn tәdbirlәrin mәqsәdәuyğunluğu vә
әtraflı düşünülmә sisteminin nәzәrdә tutur?

•

tәkbaşçılıq
Birgәlik
Kollektivlilik
planlaşdırılma
Kollegiallıq

637 Sulfitlәşmәyә nә qәdәr vaxt sәrf edilir?

•

15 dәqiqә
5 dәqiqә
8 dәqiqә
20 dәqiqә
10 dәqiqә

638 Sulfitlәşmә zamanı havada kartofun qaralmadan saxlanmasını nә qәdәr vaxt qoruyur?

•

3438 dәqiqә әrzindә
1418 dәqiqә әrzindә
48 dәqiqә әrzindә
4448 dәqiqә әrzindә
2428 dәqiqә әrzindә

639 Kartofu әl ilә tәmizlәmәk üçün olan bıçaqların ölçüsü hansı ölçülәrdә olmalıdır?

•

11 sm
17 sm
7 sm
27 sm
10 sm

640 Sulfitlәşdirilmiş kartof almaq üçün hansı konsentrasiyada bisulfit natrium qarışığı vannaya
doldurulur?

•

2%  li
4%  li
5%li
1%  li
3%  li

641 Kartofu әl ilә tәmizlәmәk üçün olan novça şәkilli bıçaqların uzunluğu nәqәdәr olmalıdır?

•

15 sm
8 sm
18 sm
28 sm
10 sm

642 Sәnaye istehsalının yarımfabrikatları әn yaxşı növlәrindәn biri sayılır?

•

balıq konservlәri
Balıq qiymә
Balıq xörәyi
hisә verilmiş balıq
Balıq içi çıxarılmış

643 Konteynerlәr hansı şәraitdә ilә saf kartof olan soyuducu kameralarda saxlayırlar?

•

48 sdan çox olmayan, 04 ° C ilә
40 sdan çox olmayan, 04 ° C
47 sdan çox olmayan, 04 ° C
46 sdan çox olmayan, 04 ° C
44 sdan çox olmayan, 04 ° C

644 Meyvәköklülәri vә tәmizlәnmiş kartofun saxlanması vә nәqli üçün sәyyar vannaların hansı
tutumu daha әlverişlidir?

•

100150 kq.
400450 kq.
500550 kq.
200250 kq.
300350 kq ilә.

645 İsti sexbu:

•

istehsalat sahәsinin bir hissәsidir harada ki, tәrәvәz vә göyәrti tәmizlәnmәs istehsal olunur.
Bu müәssisәnin mәrkәzi istehsal sahәsidir harada ki, qida, istilik emalı mәhsulları hәyata keçirilir
Bu istehsalat sahәsinin bir hissәsi harada ki, tәmizlәnmiş tәrәvәz istehsal olunur
istehsalat sahәsinin bir hissәsidir harada ki, qәlyanaltılar, soyuq yemәklәr istehsal olunur.
Bu istehsal sahәsinin bir hissәsi ilә harada ki, doğranmış әt vә әt istehsal olunur.

646 Ekspedisiyaya cәlb edilir:

•

kulinariya sexi, anbarlar vә otaqlar menecer vә s.
üçün otaqlar, qәbulu vә yüklәnmәsi vә s. mәhsulların komplektlәşdirilmәsi.
әt sexi, anbarlar vә otaqlar menecer vә s.
şirniyyat sexi, anbarlar vә otaqlar menecer vә s.
otaqlar vә saxlanması üçün yığım avadanlığı vә s. mәhsulların komplektlәşdirilmәsi.

647 Qrupa yardımçı otaqlara daxildir:

•

Şirniyyat sexi, otaqlar menecer vә emalatxana
İnventarların saxlanılması otaqları vә digәr texniki otaqlar tәmirmexaniki emalatxana vә b.
әt sexi, kamera tullantıları vә anbarlar
tәrәvәz sexi, otaqlar menecer vә emalatxana
Qarderoblar, otaqlar menecer vә emalatxana

648 Hansı aşağıdakı axın xәtti tәmizlәnmiş, sulfitlәşdirilmiş kartof istehsal edir?

•

ПЛТ60 ilә
СК30
ПЛСК70
ПШО170
ПК200

649 Kartof әl tәmizlәndikdәn sonra gәlәcәk emala qәdәr suda saxlanılır vә ya mәruz qalır?

•

duza qoyma
hidrotasiyaya
aerasiyaya
xlorlaşdırma
sulfitlәşdirmәyә

650 әsas istehsala xidmәt edәn bölmәlәr kimi ictimai iaşә müәssisәlәrinә aiddir?

•

xidmәt vә tәsәrrüfat
Mәntәqә
Bölmә
idarәsi
Briqada

651 Hansı sexlәr hazır mәhsulun hazırlanması üçün xammal, yarımfabrikat vә satışı hәyata keçirirlәr?

•

xidmәti
Mәntәqә
Әsas
tәsәrrüfat
Kömәkçi

652 Hansı sexlәrә әt, balıq, tәrәvәz, şirniyyat vә isti sexlәr aiddir?

•

xidmәti
Mәntәqә
Әsas
tәsәrrüfat
Kömәkçi

653 Hansı istehsalat müәssisәnin strukturu sexlәrә (istilik emalı sexlәr) vә isti istehsal sahәlәrinә
(hazırlanma sexlәri) ayrılır?

•

Briqadasız
Sexsiz
Sex
Şöbә
Briqada ilә

654 Bu müәssisәnin xüsusilәşdirilmiş, tәşkilati, texnoloji vә inzibati bölmә kimi adlanan, eynicinsli
әmәliyyatları yerinә yetirәn hissәsi adlanır?

•

bölmәsi
İdarә
sex
şöbәsi
briqada

655 Hazır sexlәr vә iri müәssisәnin xammalla işlәyәn qurumlar hansı müәssisәlәrә aiddir?

•

Briqadasız
Sexsiz
Sex
Şöbә
Briqada ilә

656 Hazırlığa qәdәrki müәssisәlәr әn çox hansı qurumların müәssisәlәrinә aiddir?

•

Briqadasız
Sexsiz
Sex
Şöbә
[Briqada ilә

657 Sexin bölmәsi kimi eyni avadanlıqla tәchiz olunmuş vә birgә vahid istehsal tapşırığını yerinә
yetirir?

•

xidmәt vә tәsәrrüfat
Mәntәqә
Bölmә
idarәsi
Briqada

658 Tara, anbar, nәqliyyat, enerji, sanitariya texnika, tәmir, metroloji, tәsәrrüfat hansı sexin
xidmәtlәrinә aiddir?
xidmәti

•

Mәntәqә
Әsas
tәsәrrüfat
Kömәkçi

659 Hәr bir istehsal prosesi neçә hissәdәn ibarәtdir:

•

[elementli
pillәli
mәrhәlәli
Qәbul ilә
әmәliyyat

660 Barlar, bu POPdur , hansılar ki, istehsal edirlәr vә reallaşdırırlar:

•

pektin vә aqar, kolbasa, mayonez vә s
alkoqollu vә alkoqolsuz içkilәr, kokteyllәr, isti qәlyanaltılar vә s.
un, peçenye, konfetlәr vә s.
pektin vә aqar, şirәlәr, mayonez vә s.
pektin vә aqar, peçenye, konfetlәr vә s.

661 İctimai iaşә müәssisәlәrinin tiplәrin aid edilir:

•

soyuqkombinatı vә konserv kombinatları
restoranlar vә barlar
kinoteatrlar vә klublar
dәyirmanlar vә qәnnadı fabriklәri
soyuqkombinatı vә çay fabriklәri

662 Satılan mәhsulların çeşidinә görә restoranlar necә fәrqlәnir?

•

yay vә dәmir yolu
ixtisaslaşdırılmamış vә ixtisaslaşdırılmış (balıq, pendir, pivә vә s.).
tәrәvәz vә әt
]idman vә dәmir yolu
İdman vә qeyriidman

663 Barlar, bu POPdur , hansılar ki, istehsal edirlәr vә reallaşdırırlar:

•

spirt vә konyak, peçenye, konfetlәr vә başqaları
alkoqollu vә (vә ya) alkoqolsuz içkilәr, kokteyllәr, qәlyanaltılar vә başqaları
makaronlar vә un, çipslәr, kolbasalar vә başqaları
spirt vә konyak, konservlәr, konfetlәr vә başqaları
spirt vә konyak, әt qiymәlәri, kolbasalar vә başqaları

664 Yerlәşmә tәyinatına görә restoranlar necә fәrqlәnir:

•

qәhvә vә süd
Stasionar vә sәyyar (restoranlar, dәniz vә çayda, qatarlarda)
әt vә süd
hava vә su
şirniyyat vә süd

665 Barlar, bu POPdur , hansılar ki, istehsal edirlәr vә reallaşdırırlar:

•

şәrab vә araq, konfetlәr, karamel vә başqaları

•

isti vә sәrinlәşdirici içkilәr, kokteyllәr, soyuq qәlyanaltılar vә başqaları
vermişel vә makaronlar, çipslәr, ruletlәr vә başqaları
şәrab vә araq, şirәlәr, konfetlәr vә başqaları
şәrab vә araq, kolbasa, çipslәr vә başqaları

666 POP tipinin tәyini zamanı amillәrә aid edilir:

•

işıqlanma dәrәcәsi vә istifadә edilәn yarımfabrikatların miqdarları
metodlar vә xidmәtin formaları, texniki avadanlıq vә başqaları
mütәxәssislәrin mövcudluğu vә tәchizat şәrtlәri
işçilәrin maaşının sәviyyәsi vә binaların mәrtәbәlәri
işıqlanma dәrәcәsi vә istifadә edilәn xammalın miqdarları

667 POP tipinin müәyyәnlәşdirilmәsi amillәrinә aiddir:

•

әmәk haqqı vә işıqlandırma 88. POP tipinin müәyyәnlәşdirilmәsi amillәrinә aiddir
binaların mәrtәbәlәri vә işıqlandırma
işçilәrin vә tәchizatın maaşı
mәhsulun, formanın vә xidmәt metodlarının çeşidi vә başqaları
icarә vә tәchizat şәrtlәri

668 Kafelәr fәrqlәndirilir:

•

müәssisәnin mәrtәbәlәri üzrә , mәhsullar qiymәtindә vә s.
müәssisәnin mәrtәbәlәri üzrә , tәchizatın sәviyyәsi üzrә vә s.
müәssisәnin mәrtәbәlәri üzrә , işıqlanma dәrәcәlәri vә s.
reallaşdırılan mәhsulun çeşidi üzrә, metodlar vә xidmәtin formaları üzrә vә s.
tәrәvәz xammalının mövcudluğu üzrә, әt xammalının mövcudluğu üzrә vә s.

669 Yüklәmәboşaltma işlәrinin kompleks mexaniklәşdirmәsi tәkmillәşdirilmәsi, әmәyin vә
idarәetmә sistemini elmi cәhәtdәn tәşkili, bu?

•

İctimai iaşәdә elmitexniki tәrәqqinin istiqamәtlәrindәn biridir.
Müәssisәlәrinin işinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması vәzifәsidir
Müәssisәlәrdә ortabirsaatlıq әmәk mәhsuldarlığıdır.
Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrtidir.
İqtisadi hәvәslәndirmә qaydasıdır.

670 Ziyarәtçilәrә istehsalın vә xidmәtin mütәrәqqi üsulların tәtbiqinin tәşkil edilmәsi, bu?

•

Müәssisәlәrdә ortabirsaatlıq әmәk mәhsuldarlığıdır.
Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrtidir.
İctimai iaşәdә elmitexniki tәrәqqinin istiqamәtlәrindәn biridir.
Müәssisәlәrinin işinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması vәzifәsidir
İqtisadi hәvәslәndirmә qaydasıdır.

671 Sosialmәdәni tәdbirlәr, maddi hәvәslәndirmә vә mәnzil tikintisi fondlarının әmәlә gәlmә
mәnbәyi fondlarından sayılır?

•

Gәlir
Avadanlıq
Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәraiti
Planlar
Xammal

672 Müәssisәlәrdә keçirilmiş iqtisadi stimullaşdırılması üzrә yeni qaydası, fondun nә qәdәr mәnfәәti
ayırması yolu ilә әmәlә gәlir?

•

3
7
6
5
4

673 Hansı birlik onun fәaliyyәtinin tәşkilinә, dövlәt planına uyğun olaraq müәssisә vahid rәhbәrliyin
hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulur?

•

İctimai birlik
İstehsalattexniki birliyi
Siyasi birlik
Tәşkilati birlik
İqtisadi birlik

674 Müәssisә әsasәn nәyә әmәl etmәklә, lazımi keyfiyyәtlәrin nomenklaturasının, çeşidli mәhsul
istehsalını hәyata keçirir?

•

Tәsdiq olunmuş planlar ilә
Çek
Preyskurantlar
Menyu
Sifarişlәrin

675 Müәssisәlәrin yüksәk dәrәcәdә mәrkәzlәşdirilmiş istehsal yarımfabrikatlarının hazırlığı vә
onların hazırlığa qәdәrki müәssisәlәr ilә kompleks tәchizatı, bu?

•

Müәssisәlәrdә ortabirsaatlıq әmәk mәhsuldarlığıdır.
İctimai iaşәdә elmitexniki tәrәqqinin istiqamәtlәrindәn biridir.
Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrtidir
İqtisadi hәvәslәndirmә qaydasıdır.
Müәssisәlәrinin işinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması vәzifәsidir

676 İstismar edilәn avadanlıqların modernlәşdirilmәsi vә onun sәmәrәli istifadәsi, yeni texnikanın
tәtbiqi, bu?

•

Müәssisәlәrdә ortabirsaatlıq әmәk mәhsuldarlığıdır.
İctimai iaşәdә elmitexniki tәrәqqinin istiqamәtlәrindәn biridir.
Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrtidir.
İqtisadi hәvәslәndirmә qaydasıdır.
Müәssisәlәrinin işinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması vәzifәsidir

677 Yüklәmәboşaltma işlәrinin kompleks mexaniklәşdirmәsi, әmәyin vә idarәetmә sistemini elmi
cәhәtdәn tәkmillәşdirilmәsi, bu?

•

Müәssisәlәrdә ortabirsaatlıq әmәk mәhsuldarlığıdır.
İctimai iaşәdә elmitexniki tәrәqqinin istiqamәtlәrindәn biridir.
Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrtidir.
İqtisadi hәvәslәndirmә qaydasıdır.
Hazırlanma müәssisәlәrindә yarımfabrikatların istehsalının mәrkәzlәşdirilmәsidir

678 Hansı mәmulatlar geniş istifadә hüququna malik olmalıdır?

•

•

Tez dondurula bilәn hazır yemәklәr vә kulinar mәmulatlar
İsti yemәklәr
Spirtli içkilәr
Dondurulmuş mәmulatlar
Tortlar

679 әhaliyә xidmәt mәdәniyyәtinin artması ilә ev әmәyinә xәrclәnәn vaxt nә qәdәr azalacaq?

•

3 dәfәyә qәdәr
7 dәfәyә qәdәr
6 dәfәyә qәdәr
5 dәfәyә qәdәr
4 dәfәyә qәdәr

680 Müәssisәlәrdә işçilәri qaynar qidanı almaq imkanından mәhrum edilmәsi ortasaatlıq әmәk
mәhsuldarlığını nә qәdәr aşağı salır?

•

1018%ә qәdәr
25%ә qәdәr
13%ә qәdәr
1728%ә qәdәr
78%ә qәdәr

681 Müәssisәnin hansı birliyi iqtisadi işlәrin nәticәlәrinin istifadә etdiyi istehsal fondlarının vә
ümumiliyi demәkdir?

•

İctimai birlik
İstehsalattexniki birliyi
İqtisadi birlik
Siyasi birlik
Tәşkilati birlik

682 Bu, ictimai iaşә müәssisәlәrinin işinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması әsas vәzifәsidir?

•

Әt yemәklәri sayının artırılması
Spirtli içkilәrin keyfiyyәtinin artırılması
Şirniyyat sayının artırılması
Qidanın keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
Dondurma mәhsullarının sayının artırılması

683 Müәssisәnin hansı hissәlәri texnoloji cәhәtdәn eynicinsli vә ya müxtәlifcinsli ola bilәr?

•

siniflәr
anbarlar
sexlәr vә sahәlәr
qurğular
saxlanc yerlәri

684 Bu, ictimai iaşә müәssisәlәrinin işinin әsaslı şәkildә yaxşılaşdırılması әsas vәzifәsi?

•

Әt yemәklәri sayının artırılması
Spirtli içkilәrin keyfiyyәtinin artırılması
Şirniyyat sayının artırılması
Xidmәt mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi
Dondurma mәhsullarının sayının artırılması

685 Hansı birlik istehsal edilәn mәhsulları vә ya onun istehsalı proseslәrinin ümumi tәyinatını
müәyyәn edir?

•

İstehsalattexniki birliyi
Tәşkilati birlik
İqtisadi birlik
Siyasi birlik
İctimai birlik

686 әgәr ev әmәyinә xәrclәnәn vaxt tәxminәn 3 dәfә azalsa, bu, işsiz vaxtın hansı hissәsini tәşkil
edәcәk?

•

1% dәn artıq olmayan
30% dәn artıq olmayan
18% dәn artıq olmayan
60% dәn artıq olmayan
10% dәn artıq olmayan

687 Müәssisә çәrçivәsindә sexlәri vә sahәlәri nә birlәşdirir?

•

İşıqlandırma sistemi
Mebel tәchizatı
Müәssisәnin ölçülәri
Konveyer xәtti
Müәyyәn mәhsulun hazırlanması

688 Mәnzil tikintisi üçün kapital qoyuluşlarının neçә %i yeni ictimai iaşә müәssisәlәrin tikintisi üçün
hәyata keçirilir?

•

5%
8%
7%
20%
10%

689 İşıqlanma dәrәcәsi az olmayan adi elektrik lampaların istifadәsi zamanı nә qәdәr közәrmәyә yol
verilir?

•

100 Lk
175 Lk
75 Lk
150 Lk
275 Lk

690 Mәtbәxdә tavanı hansı tonla rәnglәmәk tövsiyә olunur?

•

Göy tonla
salat tonundan
qırmızı tondan
sarı tonları
ağ tonları

691 Ağ vә ya işıqlıkremli tonu işığı neçә % әks etdirir?
2040%

•

1530%
3070%
1040%
2050%

692 Bütün istehsal, ticarәt vә inzibati otaqların vә mәişәt müәssisәlәrinin tәbii işıqlanma dәrәcәsi
hansı nisbәtdәn az olmamalıdır?

•

1:1
1:10
1:8
1:3
1:5

693 Nahar fasilәsi davam edә bilәr?

•

1,5 saat, 30 dәqiqә
1 saat, 30 dәqiqә.
aat, 50 dәqiqә.
1,6 saat 20 dәqiqә
1,3 saat 10 dәqiqә

694 Bütün istehsal, ticarәt vә inzibati otaqların vә ictimaiiaşә müәssisәlәrinin tәbii işıqlanma dәrәcәsi
hansı nisbәtdәn az olmamalıdır?

•

1:8
1:3
1:5
1:10
1:6

695 Mәtbәxin divarlarının üst hissәsini hansı tonla rәnglәmәk tövsiyә olunur?

•

qırmızı tondan
salat tonundan
Göy tonla
sarı tonları
ağ tonları

696 78saatlıq iş günündә fasilә zamanı işin başlamasından nә qәdәr sonra müәyyәn edilmәlidir?

•

23 saat sonra
34 saat sonra
12 saat sonra isә
56 saat sonra
45 saat sonra

697 Hansı qrafik bir növbәdә işlәyәn müәssisәlәrdә, çox yayılmışdır?

•

diskret qrafik
lentşәkilli qrafik
xәtti cәdvәl
Zәncirvari qrafik
Şaxәlәnmiş qrafik

698 Hansı qrafik üzrә bütün personalı, onun bölmәlәri vә ya müәssisәnin briqadaları işini eyni
zamanda başlayır vә bitirir?

•

diskret qrafik
lentşәkilli qrafik
xәtti cәdvәl
Zәncirvari qrafik
Şaxәlәnmiş qrafik

699 İki növbәdә işlәyәn müәssisәlәrdә hansı qrafik tәtbiq edir?

•

xәtti cәdvәl
lentşәkilli qrafik
Şaxәlәnmiş qrafik
İkibriqadalı qrafik
diskret qrafik

700 Hansı qrafik bir növbәdә işlәyәn müәssisәlәr üçün tәtbiq olunur.

•

lentşәkilli qrafik
Şaxәlәnmiş qrafik
İkibriqadalı qrafik
diskret qrafik
xәtti cәdvәl

