30.12.2015

3513_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3513 Nәqliyyat vә rabitә statistikası
1 Nәqliyyat vasitәlәri statistikasının informasiya mәnbәlәri hansı mәnbәlәr әsasında formalaşır?

•

iqtisadi
statistik vә inzibati
statistik
inzibati
sosial

2 Ötürücü qurğu növündәn asılı olmayaraq enerji mәnbәyi dizel mühәrriki olan lokomotiv necә
adlanır?

•

Yük vaqonu
Elektrovoz
Teplovoz
Parovoz
Motovoz

3 Qatarların orta texniki hәrәkәt sürәti nәyi göstәrir?

•

onun 30 dәqiqә әrzindә getdiyi orta mәsafәni (kilometrlәrlә) göstәrir
onun 12 saat әrzindә getdiyi orta mәsafәni (kilometrlәrlә) göstәrir
onun 1 saat әrzindә getdiyi orta mәsafәni (kilometrlәrlә) göstәrir
onun 1,5 saat әrzindә getdiyi orta mәsafәni (kilometrlәrlә) göstәrir
onun 2 saat әrzindә getdiyi orta mәsafәni (kilometrlәrlә) göstәrir

4 Bortlarının hündürlüyü 60 smdәn çox olmayan vә ya adi, yaxud xüsusi tipli, çevrilә bilәn üstüaçıq
vaqon vә ya bortsuz vә üstüaçıq vaqon necә adlanır?

•

Motovoz
Yük vaqonu
Teplovoz
Vaqonplatforma
Örtülü vaqon

5 Yük daşınması üçün nәzәrdә tutulmuş dәmiryol nәqliyyat vasitәsi necә adlanır?

•

Teplovoz
Motovoz
Elektrovoz
Parovoz
Yük vaqonu

6 Yük vaqonlarının uçota alınması

•

Hәr gün saat 19.00da
Ayda bir dәfә saat 19.00da
Ayda bir dәfә saat 10.00da
Hәftәdә bir dәfә saat 19.00da
Hәr gün saat 10.00da
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7 Vaqonsisterndir

•

Böyük hәcmli, maye vә qazların daşınması üçün hazırlanmış vaqondur
Böyük hәcmli, maye vә qazların daşınması üçün hazırlanmış lokomotivdir
Böyük hәcmli quru yüklәrin daşınması üçün hazırlanmış vaqondur
Kiçik hәcmli, maye vә qazların daşınması üçün hazırlanmış vaqondur
Maye vә qazların daşınması üçün hazırlanmış üstü açıq vaqondur

8 İşçi parkdan çıxarılan vaqonlara aiddir

•

Yük gözlәmәkdә olan vaqonlar
Nasaz vaqonlar
Saz vәziyyәtdә olan, lakin boş dayanmış vaqonlar
Hәrәkәt üçün yol salınmış vaqonlar
Kommersiya mәqsәdilә ayrılmış vaqonlar

9 Lokomotiv tәsәrrüfatı xidmәtinin hәrәkәt heyәtinin inventardan silinmәsi aktına baxılma müddәti

•

3 ay
5 gün
15 gün
1 ay
2 ay

10 Sәrnişin vaqonlarında yataq yerlәrinin sayı yumşaqbәrk vaqonlar üçün müәyyәn olunub

•

56
16
26
36
46

11 Sәrnişin vaqonlarında yataq yerlәrinin sayı bәrkaçıq vaqonlar üçün müәyyәn olunub

•

26
24
34
54
60

12 Sәrnişin vaqonlarında yataq yerlәrinin sayı bәrkkupe vaqonlar üçün müәyyәn olunub

•

60
26
36
40
50

13 Gәminin tam registr tutumundan әsas etibarilә istifadә olunur

•

Yüklәrin daşınması üçün
Sәrnişinlәrin daşınması üçün
Vergi, rüsum vә s. ödәmәlәrdә istifadә mәqsәdilә
Gәminin yük götürmә qabiliyyәtini hesablamaq üçün
Gәminin dedveyt tutumunu hesablamaq üçün
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14 Konteynerlәr beynәlxalq standartlara görә qruplaşdırılır

•

Ümumi tәyinatlı vә xüsusu yüklәr üçün konteynerlәr
Ümumi tәyinatlı, xüsusi tәyinatlı, xüsusu yüklәr üçün konteynerlәr
Ümumi vә xüsusi tәyinatlı konteynerlәr
Konteynerplatformalar, xüsusi tәyinatlı, xüsusu yüklәr üçün konteynerlәr
Ümumi tәyinatlı, xüsusi tәyinatlı, istilik sistemli konteynerlәr

15 Avtomobil qoşqusu vә yarımqoşqusunun әsas fәrqi

•

Qoşquya traktorlu yedәk daxildir, yarımqoşquya isә yedәk daxil deyil
Qoşqu yük avtomobillәrinә, yarımqoşqu xüsusi tәyinatlı avtomobillәrә qoşulur
Qoşquda yükün hamısı, yarımqoşquda әsas hissәsi dartqı nәqliyyat vasitәsinin üzәrinә düşür
Qoşqu yarımqoşqudan daha uzun olur
Qoşqu yarımqoşqudan daha qısa olur

16 Respublika әhәmiyyәtli avtomobil yoluna aid olunmur?

•

Respublika әhәmiyyәtli yollarlar dәmir yolları stansiyalarını bribaşa birlәşdirәn yollar
Ölkә paytaxtını digәr şәhәrlәrlә birlәşdirәn yollar
Şәhәrlәrarası yollar
Paytaxt üzrә şәhәrdaxili yollar
Respublika әhәmiyyәtli yollarını birbaşa birlәşdirәn yollar

17 Ölkә әrazisindә avtomobil yollarının dәrәcәlәrinin sayı

•

5
1
2
3
4

18 İstifadә olunan yanacağın növündәn asılı olmayaraq enerji mәnbәyi buxar olan silindrli vә ya
turbinli lokomotiv necә adlanır?

•

Parovoz
Motovoz
Motoz
Örtülü vaqon
Elektrovoz

19 Beşinci dәrәcәli avtomobil yollarında hәrkәt zolağının sayı

•

5
1
2
3
4

20 Birinci dәrәcәli avtomobil yollarında hәrәkәt zolağının sayı

•

Әn azı 6 zolaq
3 zolaq
2 zolaq
Әn azı 4 zolaq
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1 zolaq

21 Avtomobil yollarında hәrәkәt zolağının minimal eni neçә metr hesab olunur?

•

6 metr
2 metr
3 metr
4 metr
5 metr

22 Avtomobil yollarının hәrәkәt hissәsidir

•

Istismar aktı olan dövlәt әhәmiyyәtli yollar
Mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәti üçün nәzәrdә tutulmuş yol hissәsidir
Asfalt örtüklü yolların bütün hissәlәri
Körpülәrlә tәmin olunmuş hәrәkәt hissәsi
Hәrәkәt zolağının sayı 2dәn az olmayan yolları

23 Avtomobil yolunun hәrәkәt zolağı hesab olunur

•

Mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin bir xәtt boyunca hәrәkәti üçün uzunununa bölünmüş hәrәkәt hissәsidir
Mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәti üçün nәzәrdә tutulmuş yol hissәsidir
Asfalt örtüklü yolların bütün hissәlәri
Körpülәrlә tәmin olunmuş hәrәkәt hissәsi
Hәrәkәt zolağının sayı 2dәn az olmayan yolları

24 Avtomobil yollarında siyahıyaalmanın keçirilmәsinin әsas mәqsәdi

•

Avtomobil yollarının uzunluğu vә digәr texnikiistismar göstәricilәri haqqında mәlumatların toplanması
Avtomobil yollarında yük daşımaların hәcminin öyrәnilmәsi
Nәqliyyat vasitәlәrinin axını vә orta texniki göstәricilәr haqqında mәlumatların toplanması
Nәqliyyat vasitәlәrinin axını vә orta hәrәkәt sürәti haqqında mәlumatların әldә edilmәsi
Nәqliyyat dәhlizlәri haqqında mәlumatların toplanması

25 Mәkana görә yolnәqliyyat hadisәlәrinin bölgüsü aparılır

•

Atomagistral yollarda, yaşayış mәntәqәlәrindә vә yaşayış mәntәqәlәrinin hüdudlarından kәnarda
Atomagistral yollarda vә yaşayış mәntәqәlәrindә
Yaşayış mәntәqәlәrindә vә yaşayış mәntәqәlәrinin hüdudlarından kәnarda
Atomagistral yollarda, yaşayış mәntәqәlәrindә, yaşayış mәntәqәlәrinin hüdudlarından kәnarda, bәlәdiyyә
yollarında
Atomagistral yollarda, yaşayış mәntәqәlәrindә vә yaşayış mәntәqәlәrinin hüdudlarından kәnarda, respublika
әhәmiyyәtli yollarda

26 Yol nәqliyyat hadisәlәri sutkanın vaxtına görә bölünür

•

Sәhәr, günorta, axşam vә gecә
Sübhçağı, gündüz, axşam vә qürubçağı
Gündüz, toran vә gecә
Gündüz vә qeyrigündüz
Gündüz vә gecә

27 Magistral qaz kәmәrlәrinә aid deyil

•

Müәssisә vә tәşkilatlara qazın bölüşdürülmәsi üçün istifadә olunan qaz kәmәrlәri
Yeraltı qaz anbarlarına qazın vurulması üçün istifadә olunan qaz kәmәrlәri
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Kompressor stansiyalarına qazın vurulması üçün istifadә olunan qaz kәmәrlәri
Qaz paylayıcı şәbәkәlәrә yüksәk tәzyiqlә qazın vurulması üçün istifadә olunan qaz kәmәrlәri
Şәhәr vә rayonlara qazın ötürülmәsi üçün istifadә olunan qaz kәmәrlәri

28 Metro qatarları neçә dәqiqәdәn gec gәlәrsә gecikmә halı hesab olunur?

•

5 dәqiqәdәn gec
1 dәqiqәdәn gec
2 dәqiqәdәn gec
3 dәqiqәdәn gec
4 dәqiqәdәn gec

29 Metro vaqonlarının sayı haqqında mәlumatların toplanması üçün hesabat forması

•

65elektrik
1metro
5metro
30vaqon
30elektrik

30 Cәdvәl üzrә yerinә yetirilәn relslәrin sayı

•

Gün әrzindә marşrutda olmuş vaqonlar
Qrafik üzrә yol salınmış relslәr
Gecikmәmiş relslәrin sayı
Müәyyәn olunmuş tәyinat yerinә gecikmәdәn çatmış relslәr
Müәyyәnlәşdirilmiş qrafik üzrә başa çatdırılmış relslәr

31 Dәmir yolu nәqliyyatı vasitәlәri haqqında illik statistik hesabat formasının adı nәdir?

•

10dәmir yolu
65dәmir yolu
5dәmir yolu
1dәmir yolu
1nәqliyyat dәmir yolu

32 Hansı avtomobil yolları respublika әhәmiyyәtli avtomobil yoluna aid olunmur?

•

Respublika әhәmiyyәtli yollarlar dәmir yolları stansiyalarını bribaşa birlәşdirәn yollar
Ölkә paytaxtını digәr şәhәrlәrlә birlәşdirәn yollar
Şәhәrlәrarası yollar
Paytaxt üzrә şәhәrdaxili yollar
Respublika әhәmiyyәtli yollarını birbaşa birlәşdirәn yollar

33 Qanunvericiliyә görә ölkәnin avtomobil yollarında hәrәkәt zolağının minimal eni neçә metr hesab
olunur?

•

6 metr
2 metr
3 metr
4 metr
5 metr

34 Statistika müşahidәlәrindә magistral qaz kәmәrlәrinә aid olunmur

•

Müәssisә vә tәşkilatlara qazın bölüşdürülmәsi üçün istifadә olunan qaz kәmәrlәri
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•

Yeraltı qaz anbarlarına qazın vurulması üçün istifadә olunan qaz kәmәrlәri
Kompressor stansiyalarına qazın vurulması üçün istifadә olunan qaz kәmәrlәri
Qaz paylayıcı şәbәkәlәrә yüksәk tәzyiqlә qazın vurulması üçün istifadә olunan qaz kәmәrlәri
Şәhәr vә rayonlara qazın ötürülmәsi üçün istifadә olunan qaz kәmәrlәri

35 Gәminin uzunluğu nәdir?

•

gәminin kommersiya mәqsәdilә istismar olunan dәyәri
inventar uçotunun muhasibat sәnәdlәrinә uyğun olaraq ilin sonuna manatla göstәrilir
gәminin uc nöqtәsi arasındakı mәsafәdir
gәminin dörd nöqtәsi arasındakı mәsafәdir
inventar uçotunun muhasibat sәnәdlәrinә uyğun olaraq ilin әvvәlinәmanatla göstәrilir

36 Yük götürmә hәcmi neçә kqdan çox olduqda nәqliyyat vasitәsi yük avtomobili kimi uçota alınır

•

5000 kq
3000 kq
3500 kq
4000 kq
4500 kq

37 Yarım qoşqular nәdir?

•

sürüçü daxil olmaqla 8dan çox yeri olmayan sәrnişin avtomobili
qabaq oxu olmadan yük daşınması üçün nәzәrdә tutulan yol nәqliyyat vasitә
minik avtomobillәrinin üzәrindә quraşdırılmış, yük tutumu az olan yük vә yüksәrnişin banlı avtonәqliyyat
vasitәlәr
sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla oturacaq yerlәrinin sayı 9dan artıq olan vә sәrnişin daşınması üçün
nәzәrdә tutulmuş mühәrrikli avtonәqliyyat vasitәsi
sürüçü daxil olmaqla 9dan çox yeri olmayan sәrnişin avtomobili

38 Motosiklet anlayışının tәrifi hansı variantda düzgün verilmişdir?

•

sürüçü daxil olmaqla 8dan çox yeri olmayan sәrnişin avtomobili
mühәrriki olan ikitәkәrli, arabalı vә ya arabasız mexaniki nәqliyyat vasitәsi
sürüçü daxil olmaqla 9dan çox yeri olmayan sәrnişin avtomobili
iş hәcmi 50 kub smdәn çox olmayan, mühәrriklә hәrәkәtә gәtirilәn vә maksimum konstruksiya sürәti saatda
50 km – dәn yüksәk olmayan iki vә ya üç tәkәrli nәqliyyat vasitәsi
iş hәcmi 150 kub smdәn çox olmayan, mühәrriklә hәrәkәtә gәtirilәn vә maksimum konstruksiya sürәti saatda
50 km – dәn yüksәk olmayan iki vә ya üç tәkәrli nәqliyyat vasitәsi

39 Şәhәrdaxili әlaqәdә sәrnişinlәrin kütlәvi şәkildә, sürәtli daşınmasını hәyata keçirmәk üçün
çәkilmiş yeraltı dәmir yolu xәtti necә adlanır?

•

metropoliten xәtti
qaz kәmәrlәri xәtti
neft – qaz kәmәrlәri xәtti
mәrkәzi xәtti
magistral xәtti

40 Dәniz nәqliyyatında konteyner tutumu nәdir?

•

gәminin kommersiya mәqsәdilә istismar olunan dәyәri
gәmi vasitәsilә daşına bilәn konteynerlәrin sayıdır vә әdәdlә ölçülür
gәminin kommersiya mәqsәdilә istismar olunan hәcmi
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gәminin texniki sәnәdlәri әsasında göyәrtәaltı vә üst göyәrtәdә bütün otaqları nәzәrә alınmaqla gәminin bütün
xarici tutumunu ifadә edir
gәminin texniki sәnәdlәri әsasında göyәrtәaltı vә üst göyәrtәdә bütün otaqları nәzәrә alınmaqla gәminin bütün
daxili tutumunu ifadә edir

41 Nәqliyyat vasitәlәri statistikasının vәzifәsi deyil

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin texniki vә iqtisadi parametrlәrinin öyrәnilmәsi
Nәqliyyat vasitәlәrinin sayının öyrәnilmәsi
Nәqliyyat vasitәlәrinin texniki vәziyyәtinin öyrәnilmәsi
Yolnәqliyyat hadisәlәri vә qәzalar haqqında statistik mәlumatların toplanması
Nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadәnin öyrәnilmәsi

42 Nәqliyyat vasitәlәri haqqında tәsnifata aiddir

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin nomenkalturası
Nәqliyyat növlәri tәsnifatı
Nәqliyyat üçün yük tәsnifatı
Nәqliyyatın növlәri vә parametrlәri haqqında tәsnifat
Nәqliyyatın markaları vә növlәri tәsnifatı

43 Elektrovoz nәdir?

•

Elektrik mühәrrikli lokomotivdir
Enerji mәnbәyi elektrik vә mazut mühәrriki olan lokomotivdir
Relslәr üzәrindә hәrәkәt edәn vaqon dartqı qurğusudur
Yük vaqonu tipidir
Ötürücü qurğu növündәn asılı olmayaraq enerji mәnbәyi elektrik vә dizel olan lokomotivdir

44 Motovoz nәdir?

•

Elektrik mühәrrikli lokomotivdir
Daxili yanacaqlı motorla rels üzәrindә hәrәkәt edәn lokomotivdir
Enerji mәnbәyi elektrik vә mazut mühәrriki olan lokomotivdir
Relslәr üzәrindә hәrәkәt edәn vaqon dartqı qurğusudur
Ötürücü qurğu növündәn asılı olmayaraq enerji mәnbәyi elektrik vә dizel olan lokomotivdir

45 Aşağıdakılardan hansı avtomobil qoşqusu hesab olunmur?

•

Traktorlu yedәklәr
2 oxlu qoşqular
4 oxlu qoşqular
Yük götümә hәcmi 10 tondan az olan qoşqular
Tәhükәli yük daşınan yedәklәr

46 Azәrbaycan Respublikasında müәssisә statistikasının göstәricilәr sistemi әsasını nә tәşkil edir?
(tam olan variant seçin)

•

beynәlxalq sәviyyәdә qәbul olunmuş sorğu sistemi
beynәlxalq sәviyyәdә uzlaşdırılmış tәrif vә anlayışlar tәşkil edir
beynәlxalq sәviyyәdә uzlaşdırılmış tәriflәr vә düsturla
yalnız beynәlxalq sәviyyәdә uzlaşdırılmış anlayışlar vә hesablamalar
beynәlxalq sәviyyәdә qәbul olubmuş metadata

47 Azәrbaycan Respublikasının nәqliyyat sisteminin inkişaf prioritetlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә
hәyata keçirilmәsi üçün zәruri olan vәziyyәt?
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•

düzgün cavab yoxdur
keyfiyyәtli vә әtraflı statistika mәlumatları
keyfiyyәtli statistika mәlumatları
tәsnifatlaşdıırlmış statistika mәlumatları
statistik metadata

48 Hansı ifadә düzgündür?

•

Nәqliyyat statistikası ictimai, müәssisәlәr statistikası iqtisad elminә aiddir
Nәqliyyat statistikası müәssisәlәr statistikasına daxildir
Müәssisәlәr statistikası nәqliyyat statstikasına daxildir
Müәssisәlәr statistikası daha kiçik әhatә dairәsinә malikdir
Hәr ikisi sahibkarlıq statistikasına daxildir

49 Rәsmi statistikanın neçә әsas prinsipi vardır?

•

4
8
7
9
10

50 Nәqliyyat statistikasında qadağandır

•

Toplu mәlumatların nәşr edilmәmәsi
Mәlumatların gizlәdilmәsi
Mәlumatların kağız formada nәşr edilmәsi
Mәlumatların internet vasitәsilә göndәrilmәsi
İlkin mәlumatların verilmәsi

51 Qrupda hәr hansı bir vahidin xüsusi çәkisi çox olduqda verilmәsi qadağandır

•

15%dәn
80%dәn
90%dәn
85%dәn
50%dәn

52 Rәsmi statistikanın İqtisadi sәmәrәlilik prinsipinin mahiyәti

•

Mәlumat emalının qısaldılması
İstifadәçilәrә mәlumatların daha uyğun vasitәlәrlә çatdırılması
Xәrclәrin vә statistik yükün azaldılması
Mәlumatların azaldılması
Respondentlәrin seçilmәsi

53 Yekun statistik mәlumatlarda әn azı neçә statistik vahidin mәlumatı olduqda o mәxfi sayılmır?

•

6
5
2
1
3

54 Mәlumatların toplanması üçün istifadә olunan mәnbәlәr
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•

İnzibati vә hüquqi mәnbәlәr
Statistik vә hüquqi mәnbәlәr
Statistik vә iqtisadi mәnbәlәr
Beynәlxalq vә statistik mәnbәlәr
Statistik vә inzibati mәnbәlәr

55 Nәqliyyat statistikasında әhatә olunan nәqliyyat növlәri.

•

Yalnız kommersiya nәqliyyat vasitәlәri
Sәrnişin vә yük nәqliyyatı növlәri
Bütün nәqliyyat növlәri
Dәmir yolu vә avtomobil nәqliyyat
Anbar tәsәrrüfatı vә avtomobil nәqliyyatı

56 Yüklәrin bölgüsündә istifadә olunan әsas tәsnifat

•

PRODCOM
Nәqliyyat statistikası üçün yük tәsnifatı
Mәhsul növlәri tәsnifatı
İqtisadi fәaliyyәt növlәri tәsnifatı
Nәqliyyat vasitәlәri tәsnifatı

57 Respondent nәdir?

•

İstifadәçi kütlәsidir
Respondent statistik mәlumatı tәqdim edәn vahiddir
Respondent müşahidә obyektidir
Respondent mәlumat istifadәçisidir
Respondent statistika orqanında mәlumatı emal edәn şәxsdir

58 Statstik registr nә üçün istifadә olunur?

•

Mәlumatların istifadәçilәrә çatdırlması üçün
Müşahidәlәrin tәşkili üçün
Mәlumatların yekunlaşdırılması üçün
Mәlumatların emalı üçün
Mәlumatların toplanması üçün

59 Bunlardan hansı nәqliyyat statistikasının әsas prinsipi hesab olunur?

•

bunların hamısı
aktuallıq,
obyektivlik vә mәlumatlara bәrabәr giriş;
peşәkarlıq;
mәlumatların tәqdimatı; .

60 Nәqliyyat statistikasının әsas prinsipi hesab olunur?

•

bunların hamısı.
aktuallıq,
iqtisadi sәmәrәlәlilik;
peşәkarlıq;
mәlumatların tәqdimatı;

61 Bunlardan hansı nәqliyyat statistikasının әsas prinsipi hesab olumnur?
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•

bunların hamısı
beynәlxalq statistik әmәkdaşlıq,
obyektivlik vә mәlumatlara bәrabәr giriş;
peşәkarlıq;
mәlumatların toplanması;

62 Aşağıdakılardan hansı nәqliyyat statistikasının әsas prinsipi hesab olunmur?

•

bunların hamısı
beynәlxalq statistik әmәkdaşlıq,
obyektivlik vә mәlumatların gizlәdilmәsi;
peşәkarlıq;
mәlumatların tәqdimatı; .

63 Statistik mәnbә dedikdә nә başa düşülür?

•

ilkin mәlumatların sahibi olan vә müşahidәlәrin aparılması uçun müәyyәnlәşdirilmiş obyeklәrin mәcmusu
ilkin mәlumatların sahibi olan vә müşahidәlәrin aparılması uçun müәyyәnlәşdirilmiş hüquqi vә fiziki şәxslәr
ilkin mәlumatların sahibi olan vә müşahidәlәrin aparılmaması uçun müәyyәnlәşdirilmiş hüquqi vә fiziki
şәxslәr
ilkin mәlumatların sahibi olmayan vә müşahidәlәrin aparılması uçun müәyyәnlәşdirilmiş hüquqi vә fiziki
şәxslәr
ilkin mәlumatların sahibi olan vә müşahidәlәrin aparılması uçun müәyyәnlәşdirilmiş yalnız fiziki şәxslәr

64 Hansı ifadә daha doğrudur?

•

registr statistik vahidlәri әks etdirmәklә mülahizәnin tәşkilindә әsas mәlumat bazasıdır
registr statistik vahidlәri әks etdirmәklә müşahidәlәrin tәşkilindә әsas mәlumat bazasıdır
registr statistik vahidlәri әks etdirmәmәklә müşahidәlәrin tәşkilindә әsas mәlumat bazasıdır
registr statistik vahidlәri öyrәnmәklә müşahidәlәrin tәşkilindә әsas mәlumat bazasıdır
registr statistik vahidlәri tәyin edәn müşahidәlәrin tәşkilindә әsas mәlumat bazasıdır

65 Nәqliyyat statistikasında ayrıayrı mәcmu vahidlәrinin umumi yekunda xususi çәkisini müәyyәn
etmәk üçün hansı kәmiyyәtdәn istifadә olunur:

•

Korrelyasiya
Nisbi,
Orta,
Mütlәq,
Dinamika,

66 Nәqliyyat dövriyyәsinin ümumi hәcmini ifadә etmәk üçün hansı kәmiyyәtdәn istifadә olunur:

•

variasiya
Mütlәq,
nisbi,
orta,
dinamika,

67 Bir nәqliyyat müәssisәsinә düşәn nәyliyyat vasitәlәrinin ümumi yekuna nәzәrәn hәcmini hansı
kәmiyyәtlә müәyyәn etmәk doğrudur:

•

variasiya
Mütlәq,
nisbi,
orta
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•

dinamika,

68 Mәcmu vahidlәrinin fәrdi qiymәtlәrinin ümumilәşdirici kәmiyyәtdәn tәrәddüdlәrini müәyyәn
etmәk üçün hası güstәricilәrdәn istifadә olunur:

•

Nisbi.
Variasiya,
İndeks,
Dinamika,
Konkordasiya,

69 Nәqliyyat statistikasında orta kәmiyyәt –bu:

•

Öyrәnilәn hadisәnin mәkan baxımından dәyişilmәsini xarakterizә edir
Abstrakt kәmiyyәtdir,
Mütlәq kәmiyyәtdir,
Nisbi kәmiyyәtin әsas növüdür
Hadisәnin dinamikasını göstәrir,

70 Nәqliyyatda harmonik orta kәmiyyәt bu:

•

Nisbi kәmiyyәtlәr qurupuna daxildir
Hesabi orta kәmiyyәtin bir növüdür,
Hesabi orta kәmiyyәtin çevrilmiş formasıdır,
Hesabi orta kәmiyyәtin bir törәmәsidir,
Hesabi orta kәmiyyәtin tәrәddüd dәrәcәsidir,

71 Rabitә statistikasında adambaşına düşәn istehlakın hәcmini hesablamaq olar:

•

Müqayisә nisbi kәmiyyәti kimi,
İntensivlik nisbi kәmiyyәti kimi,
Quruluş nisbi kәmiyyәti kimi,
Dinamika nisbi kәmiyyәti kimi,
Variasiya göstәricisi kimi,

72 Nәqliyyatda ayrısyrı әlamәtin variasiyasının әsas göstәricisi hansıdır:

•

Variasiya sәrtliyi
Variasiya möhkәmliyi,
Variasiya әmsalı
Variasiya genişliyi,
Variasiya uzaqlaşması

73 Statistikanın bir elm kimi mövcudluğunun әsasını nә tәşkil edir:

•

Qruplaşdırmaya zәrurәt.
Variasıyanın olması
Müşahidәnin növlәri,
Registrin yaradılması,
Orta kәmiyyәtin hesablanması,

74 TRACEKA başqa hansı adla tanınır
TANAP
ŞimalCәnub nәqliyyat dәhlizi
Cәnub Qafqaz kәmәri
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•

BakıTbilisiCeyhan boru kәmәri
İpәk yolu nәqliyyat dәhlizi

75 Nәqliyyat statistikasının vәzifәlәrinә daxil deyil

•

Statistik mәlumatların hazırlanması
Beynәlxalq tәşkilatlara mәlumatlar vermәk
Rәhbәr orqanları mәlumatlarla tәmin etmәk
Nәqliyyat siyasәtini formalaşdırmaq
Keyfiyyәtli statistik mәlumat hazırlamaq

76 Nәqliyyat statistikasının vәzifәsi deyil (

•

Statistik mәlumatların hazırlanması qaydalarının müәyyәn edilmәsi
Proqnozlaşdırmaq vә siyasәti formalaşdırmaq
İstifadәçilәrә mәlumatların verilmәsi
Müşahidәlәrin tәşkil olunması
Statistik mәcmuәlәrin hazırlanması

77 Rәsmi statistikanın әsas prinsiplәrini qәbul etmişdir

•

BVF
BMT
İӘİT
ÜTT
BӘT

78 Rәsmi statistikanın әsas prinsiplәri aiddir

•

Statistika metodlarına
Statistik mәlumatların nәşrinә
Statistik mәlumatların hazırlanmasına
Statistika tәşkilatlarının ümumi fәaliyyәtinә
Müşahidәlәrin tәşkilinә

79 Rәsmi statistik mәlumatların yayım prosesi üçün aşağıdakı ifadәlәrdәn biri sәhvdir

•

Mәlumatların yayılmasında ayrıseçkiliyә yol verilmәmәlidir
Mәlumatlar hamı üçün eyni vaxtda yayılmalıdır
Mәlumatlara bәrabәr giriş tәmin olunmalıdır
Fәrdi mәlumatlar qorunmalıdır
Fәrdi mәlumatlar hamı üçün açıq olmalıdır

80 Rәsmi statistikanın әsas prinsiplәrindәn biri olan peşәkarlıq prinsipinә aid deyil

•

İşçilәrin peşәkarlığının yüksәldilmәsi
Statistik mәlumatların hazırlanmasının elmi prinsiplәrә әsaslanması
Beynәlxalq әmәkdaşlıq
Statistik metod vә qaydaların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
Kadr siyasәtinin aparılması

81 Rәsmi statistikanın әsas prinsiplәrindәn biri olan mәlumatların tәqdimatı na hansı ifadә uyğun
gәlir?

•

Mәlumatların düzgün şәrhinә yardım göstәrmәk üçün statistika orqanları statistik mәlumat mәnbәlәri, statistik
metod vә qaydalara dair informasiyanı elmi standartlara uyğun tәqdim etmәlidirlәr
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Statistika sisteminin sәmәrәliliyi vә anlaşmalara nail olmaq üçün rәsmi statistikanın ölkә sәviyyәsindә
әlaqәlәndirilmәsinә nail olunmalıdır;
Statistika mәlumatlarının beynәlxalq sәviyyәdә müqayisә olunması tәmin edilmәlidir;
Statistika sisteminin fәaliyyәtini qanunlar, norma vә qaydalar tәnzimlәyir;
Mәlumatların mәxfiliyi tәmin olunmalıdır;

82 Nәqliyyat sektorunun müşahidә vahidi deyil

•

Nәqliyyat sektorunda fәaliyyәt göstәrәn fәrdi sahibkarlar
Nәqliyyat müәssisәlәri
Nәqliyyat vasitәlәri
Nәqliyyat sektorunda fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxslәr
Nәqliyyat vasitәlәrini istismar edәn vәtәndaşlar

83 Statistik mәnbә nәdir?

•

Yalnız ilkin mәlumatların sahibi olan vә müşahidәlәrin aparılması, mәlumatların toplanması vә tәhlili uçun
müәyyәnlәşdirilmiş ev tәsәrrüfatları
İlkin mәlumatların sahibi olan vә müşahidәlәrin aparılması, mәlumatların toplanması vә tәhlili uçun
müәyyәnlәşdirilmiş hüquqi vә fiziki şәxslәr;
Yalnız ilkin mәlumatların sahibi olan vә müşahidәlәrin aparılması, mәlumatların toplanması vә tәhlili uçun
müәyyәnlәşdirilmiş hüquqi şәxslәr
Yalnız ilkin mәlumatların sahibi olan vә müşahidәlәrin aparılması, mәlumatların toplanması vә tәhlili uçun
müәyyәnlәşdirilmiş fiziki şәxslәr
Yalnız nazirlik vә komitәlәr

84 Hansı tәsnifat nәqliyyat statistikasına aid deyil?

•

Nәqliyyat vasitәlәrinin tәsnifatı”
“Yük tәsnifatı”,
Avtomobil yollarının tәsnifatı”,
“Tәhlükәli yüklәrin tәsnifatı”,
Statistik fәaliyyәt tәsnifatı”

85 Nәqliyyat statistikasında yük tәsnifatı (siyahısı) nın әsas xüsusiyyәti

•

Yüklәrin daşınma mәsafәsinә görә bölgüsünü aparmaq
Yüklәrin növlәr üzrә bölgüsünü aparmaq
Yüklәrin ölkәlәr üzrә bölgüsünü aparmaq
Yüklәrin nәqliyyat vasitәlәri üzrә bölgüsünü aparmaq
Yüklәrin әlaqә növlәri üzrә bölgüsünü aparmaq

86 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Tәsnifatı hansı tәsnifatdır?

•

İqtisadi Fәaliyyәt Növlәri Tәsnifatına (İFNT)
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Statistika Komissiyasının  “Beynәlxalq Standart Sahә Tәsnifatı”, Avropa
Birliyinin “Avropa Birliyindә iqtisadi fәaliyyәtin әsas sahә tәsnifatı”
yoxdur
Avropa Birliyinin “Avropa Birliyindә iqtisadi fәaliyyәtin әsas sahә tәsnifatı”
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Statistika Komissiyasının  “Beynәlxalq Standart Sahә Tәsnifatı”

87 Müәssisәlәr registrinin әsas vәzifәsi nәdir?

•

statistik müşahidә obyektlәrinin dәyişmәsini
statistik müşahidә obyektlәrinin mәcmusunun tamlığının vә düzgünlüyünün tәmin edilmәsi
statistik müşahidә obyektlәrinin mәcmusunun tamlığını
statistik müşahidә obyektlәrinin düzgünlüyünün tәmin edilmәsi
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statistik müşahidә obyektlәrinin mövcudluğu

88 Yük vә sәrnişinin daşınma mәsafәsi, marşrut vә reyslәrin sayı vә s. (nәqliyyatın bütün növlәri)
nәdir?

•

xüsusi göstәricilәr
mәnbә vә tәyinat göstәricilәri
nәqliyyat vasitәlәri
nәqliyyatın infrastrukturu
nәqliyyatın yekun göstәricilәri

89 әlaqә növlәri üzrә daşımalar, yüklәmә (minmә) vә boşaltma (düşmә) mәntәqәsi haqqında
mәlumatlar (nәqliyyatın bütün növlәri)?

•

әtraf mühit
mәnbә vә tәyinat göstәricilәri
xüsusi göstәricilәr
Ümumi iqtisadi aspektlәr
müәssisәlәr, işsizlik

90 Nәqliyyat statistikasında statistik müşahidә subyektlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

sosial – iqtisadi inkişaf
iqtisadi proseslәr
statistik müşahidә
statistik göstәricilәr
statistik vahidlәr

91 Statistiklәr tәrәfindәn ilkin mәlumatların sahibi olan vә müşahidәlәrin aparılması, mәlumatların
toplanması vә tәhlili uçun müәyyәnlәşdirilmiş hüquqi vә fiziki şәxslәr – bu?

•

statistik mәnbәdir
statistik müşahidәdir
statistik vahidlәr
statistik predmet
statistik obyekt

92 Statistik vahidlәrdәn alınan mәlumat yükünü azaltmaq, onların yığılmasında tәkrarlılığa yol
vermәmәk mәqsәdilә, statistika orqanlarından başqa digәr icra hakimiyyәti orqanlarının topladıqları,
işlәdiklәri vә özlәrinin mәlumat bazalarında yerlәşdirdiklәri mәlumatlar?

•

inzibati subyekt
statistik mәlumatlar
statistik obyekt
inzibati mәlumatlar
statistik vahidlәr

93 Nәqliyyatın tәklifi üzrә, müәssisәlәrin sayının artması, demoqrafik dәyişikliklәr, işçilәrin sayının
dәyişmәsi (dәmir yolu vә boru kәmәri nәqliyyatı istisna olmaqla digәr nәqliyyat növlәri)..?

•

xüsusi, iqtisadi vә sosial tәsir
nәqliyyatın infrastrukturu
nәqliyyat vasitәlәri
müәssisәlәr, işsizlik
tәhlükәsizlik
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94 Nәqliyyatın tәklifi üzrә mövcudluğu, hәrәkәt heyәti vә s. (nәqliyyatın bütün növlәri)..?

•

xüsusi, iqtisadi vә sosial tәsir
nәqliyyatın infrastrukturu
nәqliyyat vasitәlәri
әtraf mhüit
xüsusi göstәricilәr

95 Nәqliyyatın tәsiri üzrә, yolnәqliyyat hadisәlәri, baş vermiş qәzalar haqqında (avtomobil, dәmir
yolu, hava vә dәniz nәqliyyatı haqqında)..?

•

nәqliyyatın yekun göstәricilәri
xüsusi, iqtisadi vә sosial tәsir
әtraf mhüit
tәhlükәsizlik
müәssisәlәr, işsizlik

96 Mәlumatın uyğunluğu (relevant) nәyin göstәricisidir?

•

statistik müşahidә forması
mәxfi sistemin
mәlumat mәnbәsi
mәlumatın keyfiyyәt kriteriyası
statistik vahid

97 Hansı bağlamalar qiymәtli poçt bağlamalarına aid edilir?

•

heç bir poçt bağlamaları qiymәtli deyillәr
içәrisindәki әşyalar qiymәtlәndirilmәyәn, sığortalanmayan vә göndәriş әlavә mәktubla müşayiәt olunmayan
göndәrәn tәrәfdәn qiymәtlәndirilmiş vә ya sığorta olunmuş bağlamalar
poçt şöbәlәrinә ünvanlara çatdırmaq üçün daxil olmuş bağlamalardır
bütün poçt bağlamaları qiymәtlidirlәr

98 Rabitә xidmәtlәrinin çәki göstәricilәri ümumi rabitә xidmәtlәrinin dәyәrinin neçә faizindәn az
olmamalıdır?

•

30
80
60
50
40

99 Rabitә müәssisәlәrinin fәaliyyәti haqqında rüblük hesabatdır

•

4әmәk rabitә
1rabitә
5rabitә
65rabitә
1istehsal rabitә

100 Poçt xidmәtlәri haqqında rüblük hesabat forması

•

21poçt
1rabitә
5rabitә
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65rabitә
1istehsal rabitә

101 Aşağıdakılardan biri rabitә növü deyil?

•

Moniqram
Mobil telefon rabitәsi
İnternet rabitәsi
Şәhәr telefon rabitәsi
Feldyeger

102 Poçt rabitәsindә әnәnәvi poçt xidmәtlәrinә daxil edilmir

•

Faks vә sürәtçıxarma xidmәtlәri
Banderolların qәbulu
Adi mәktubların qәbulu
Sifarişli mәktubların qәbulu
Sürәtli poçt xidmәtlәri

103 Feldyeger xidmәti dedikdә başa düşülür

•

Qeyriәnәnәvi poçt xidmәtlәri
Beynәlxalq poçt göndәrişlәri
Şәhәrlәrarası poçt xidmәtlәri
Mәxfi poçt göndәrişlәri
Beynәlxalq telefon danışıqları

104 Sürәtli poçt göndәrişlәrindә

•

Xidmәti poçtdan istifadә edilir
İstifadәçiyә qәbz verilir vә ünvan sahibi müvafiq sәnәdi imzalayır
Ünvan sahibinә qәbz verilir vә istifadәçi müvafiq sәnәdi imzalayır
3 saat әrzindә mәktub ünvanına çatdırılır
Daha bahalı vә çoxfunksiyalı avadanlılqlardan istifadә edilir

105 Kuryer poçt göndәrişlәrinin mahiyyәti

•

Bütün poçt xidmәtlәri
Qiymәtli poçt bağlamaları
Kuryerlәr tәrәfindәn çatdırılan poçt
Sifarişli poçt xidmәtlәri
Beynәlxalq poçt xidmәtlәri

106 Rabitә statistikasının infrastrukturu hesab olunur

•

Telefon danışıqları vә poçt göndәrişlәri
Rabitә müәssisәlәrinin mövcud qurğuları, avadanlıqları
Telefon danışıqları
Poçt göndәrişlәri
Televiziya verilişlәri

107 Rabitә xidmәtlәri üzrә tarif indeksinin mahiyyәti

•

Qiymәtlәrin real artıma tәsirinin öyrәnilmәsi
Rabitә xidmәtlәrinin hәcminin öyrәnilmәsi
Rabitә sahәsindә qiymәt dәyişikliyinin öyrәnilmәsi
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•

Rabitә sahәsindә natural ifadәdә xidmәtlәrin öyrәnilmәsi
Orta qiymәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi

108 Rabitәdә әsas fondların orta illik dәyәri hesablanır

•

Fondun illik dәyәrinin tәqvim günlәrinin sayına nisbәti ilә
İlin әvvәlinә vә axırına olan fondlara görә
Aylıq fondların hәcminә görә
İlin әvvәlinә olan fondun dәyәri ilә
İlin sonuna olan fondun dәyәri ilә

109 Rabitә sahәsindә rәsmi statistika hesabatları kim tәrәfindәn tәsdiq olunur?

•

Elmimetodoloji şura tәrәfindәn
Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn
Yerli statistika orqanları tәrәfindәn
Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn
Rabitә vә İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tәrәfindәn

110 Rabitә xidmәtlәrinin hәcmi müәyyәn olunarkәn әsas götürülür:

•

Әvvәlki vә hazırki dövrlәrdә göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcmi
Әldә olunan faktiki gәlirin mәblәği
Hesabat dövründә göstәrilәn xidmәtlәrә görә hesablanmış mәblәğ
Xidmәtlәrin satışından vә bitmәmiş istehsaldan әldә olunan gәlir
İşçilәrin әmәk haqqı xәrclәrindәn asılı olaraq

111 Poçt rabitәsi operatoru dedikdә başa düşülür

•

Poçt nişanı satan fiziki vә hüquqi şәxsdir
Poçt rabitәsi xidmәtlәri göstәrәn fiziki vә hüquqi şәxsdir
Poçt rabitәsi xidmәtlәri göstәrәn kuryerdir
Poçt rabitәsi xidmәtlәri göstәrәn poçtalyondu
Rabitә xidmәtlәri göstәrәn hüquqi şәxsdir

112 İncәsәnәt әşyaları, qiymәtli kağızlar, nәşr, dәrman vә digәr qiymәtli әşyalar hansı poçt
bağlamalarına aiddir?

•

qiymәt statistikasına
Qiymәtli
rabitә
nәqliyyat
qiymәt indeksinә

113 Elektrik rabitәsinin tәrifi hansı variantda tam verilib?

•

elektromaqnit sistemlәrinin qәbulu vә ötürülmәsini tәmin edir.
işarәlәrin, siqnalların, mәktub mәtnlәrinin, sәslәrin, radio vә digәr elektromaqnit sistemlәrinin qәbulu vә
ötürülmәsini tәmin edir.
radio vә digәr elektromaqnit sistemlәrinin qәbulu vә ötürülmәsini tәmin edir.
mәktub mәtnlәrinin, sәslәrin, radio vә digәr elektromaqnit sistemlәrinin qәbulu vә ötürülmәsini tәmin edir.
işarәlәrin, sәslәrin, radio vә digәr elektromaqnit sistemlәrinin qәbulu vә ötürülmәsini tәmin edir.

114 Sürәtli poçt rabitәsi xidmәti anlayışının tәrifi?

•

fiziki poçt göndәrişlәrinin әn sürәtlә işlәnmәsini vә çatdırılmasını tәmin edәn yük xidmәtidir
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•

fiziki poçt göndәrişlәrinin әn sürәtlә işlәnmәsini vә çatdırılmasını tәmin edәn poçt rabitәsi xidmәtidir
fiziki vә hüquqi poçt göndәrişlәrinin әn sürәtlә işlәnmәsini vә çatdırılmasını tәmin edәn poçt rabitәsi
xidmәtidir
hüquqi poçt göndәrişlәrinin әn sürәtlә işlәnmәsini vә çatdırılmasını tәmin edәn poçt rabitәsi xidmәtidir
fiziki poçt göndәrişlәrinin әn sürәtlә işlәnmәsini vә çatdırılmasını tәmin etmәyәn poçt rabitәsi xidmәtidir

115 ICT2 İKT sektorunda әlavә dәyәrin hәcmi göstәricisi İKT – nin hansı göstәrici qrupuna aiddir?

•

İKT sektoru
Müәssisәlәr (biznes statistikası üzrә) üzrә
Ev tәsәrrüfatlarında İKT sistemlәrinin mövcudluğu vә istifadә olunması
Әsas infrastruktur göstәricilәri vә onlara giriş imkanları
heç birinә

116 Telefaks nәdir?

•

mәlumatların hesablama texnikası vasitәlәrinә daxil edilmәsi
elektrorabitә növlәrindәn istifadә etmәklә informasiyanın komutasiyası, ötürülmәsi zamanı xüsusi rabitә
şәbәkәlәrindәn istifadә etmәklә hәyata keçirilir
sәnәdli elektrik rabitәsi növü olub ümumdövlәt telefon şәbәkәsinә avtomatik komutasiya olunmaqla son
abonentlәrarası faksimil rabitә yaratmaq üçün tәyin olunmuşdur
elektrorabitә növlәrindәn istifadә etmәklә informasiyanın (mәlumatların) paket mәlumatları şәklindә qәbulu,
komutasiyası, ötürülmәsi zamanı xüsusi rabitә şәbәkәlәrindәn istifadә etmәklә hәyata keçirilir
mәlumatların yüksәk sürәtlә verilmәsi, hesablama texnikası vasitәlәrinә daxil edilmәsi

117 Teleqraf rabitәsi nәdir?

•

sәnәdli elektrik rabitәsinin bir növüdür
abonentlәrin teleqraf danışıqlarının tәyini, mәlumatların, qәzet tәsvirlәrinin ötürülmәsi
müxtәlif mәntәqәlәrarası telefon danışıqlarının, mәlumatların mübadilәsinin telefon kanalları vasitәsilә hәyata
keçirilmәsidir
radio vә televiziya proqramlarının efirdә verilmәsi, rәqәmli mәlumatların, telefon vә teleqraf mәlumatlarının
radiokanallarda verilmәsi hesab olunur.
rәqәmli mәlumatların, telefon vә teleqraf mәlumatlarının radiokanallarda verilmәsi hesab olunur.

118 Poçt göndәrişlәrinin qәbulunu, çeşidlәnmәsini, daşınmasını, ünvan sahibinә çatdırılmasını tәmin
edәn obyektlәrin vә nәqliyyat vasitәlәrinin vahid texnoloji sistemi necә adlanır?

•

Yük vә hava sistemi
Yük dövriyysәi
Poçt vasitәsi
Poçt rabitәsi
Hava nәqliyyatı

119 Radiotezlik nәdir?

•

açıq fәzada (efirdә) sәrbәst yayılan elektromaqnit dalğaları spektrinin ayrılmaz hissәlәridir
açıq fәzada (efirdә) sәrbәst yayılan elektromaqnit dalğaları spektrinin ayrıayrı tәrkib hissәlәridir
açıq fәzada (efirdә) sәrbәst yayılan elektromaqnit dalğaları spektrinin ümumi tәrkib hissәlәridir
açıq fәzada (efirdә) sәrbәst yayılan elektromaqnit dalğaları spektrinin bir tәrkib hissәlәridir
açıq fәzada (efirdә) sәrbәst yayılan elektromaqnit dalğaları spektrinin ümumi hissәlәridir

120 Tranzit telefon danışıqları nәdir?

•

bir rabitә müәssisәsinin xәttilә sonuncu rabitә müәssisәsinә çatdırılmış ümumi danışıqların sayıdır
bir rabitә müәssisәsinin xәttilә birinci rabitә müәssisәsinә çatdırılmış danışıqların sayıdır
bir rabitә müәssisәsinin xәttilә sonuncu rabitә müәssisәsinә çatdırılmış danışıqların sayıdır
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•

bir rabitә müәssisәsinin xәttilә sonuncu rabitә müәssisәsinә çatdırılmamış danışıqların sayıdır
bir rabitә müәssisәsinin xәttilә sonuncu rabitә müәssisәsinә çatdırılmış vә çatdırılmamış danışıqların sayıdır

121 Kәnd telefon aparatlarının sayına nә aid edilir?

•

qәsәbә әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon aparatları aid edilir
kәnd vә şәhәr әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon aparatları aid edilir
kәnd әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon aparatları aid edilir
rayon әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon aparatları aid edilir
kәnd vә rayon әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon aparatları aid edilir

122 İnternet protokollarının (IP) vә informasiyaların tәmin edilmәsi üçün ümumdünya miqyaslı
paylanmış qlobal şәbәkәlәr mübadilәsi rabitә sahәsinin hansı altsahәsinә aiddir?

•

Mobil telefon rabitәsi
Telefaks
Bürofaks
İnternet rabitәsi
Rabitә müәssisәsi

123 әsas telefon aparatlarından vә ya danışıq mәntәqәlәrindәn mobil abonentlәrlә aparılan
danışıqların sayı kimi hansı şәbәkә çıxışı uçota alınır?

•

düzgün cavab yoxdur
Mobil
Peyk
Beynәlxalq
Belә şәbәkә mövcud deyil

124 Poçt müәssisәlәrinin poçt göndәrişlәrinin ünvanlara çatdırılması üçün istifadә etdiklәri
velosipedlәr nәyә aiddir?

•

heç nәyә
Velosipedlәrin sayına
Velosipedlәrin hәcminә
Velosipedlәrin markasına
Velosipedlәrin xüsusiyyәtlәrinә

125 Pullu poçt göndәrişlәrinә poçt şöbәlәrindә hansı göndәrişlәr aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
ödәnişi tәlәb ounmayan göndәrişlәr
ödәnişi tәlәb olunan göndәrişlәr
ödәnişi tәlәb olunan vә olunmayan göndәrişlәr
ödәnişi bәzi hallarda tәlәb olunan göndәrişlәr

126 Rabitә statistikasının infrastrukturu dedikdә nә başa düşülür

•

Telefon danışıqları vә poçt göndәrişlәri
Televiziya verilişlәri
Poçt göndәrişlәri
Telefon danışıqları
Rabitә müәssisәlәrinin mövcud qurğuları, avadanlıqları

127 Baratla göndәrilmәk üçün nağd vә köçürmә yolu ilә respublika әrazisindә tәdavüldә olan valyuta
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növü üzrә göndәrişlәrin sayı nәyә daxildir?

•

Pul baratlarına
Pul baratlarının (moniqramların) indeksinә
Pul baratlarının (moniqramların) keyfiyyәtinә
Pul baratlarının (moniqramların) sayına
Pul baratlarının (moniqramların) mübadilәsinә

128 Gücü 1 kVt vә daha çox olan televiziya vericilәri vә gücü 1 kVt – dan az olan televiziya vericilәri
televiziya vericilәrinә daxildirmi?

•

bәli
konkretlәşdirilmiş vәziyyәtdә
bәzi hallarda
qismәn
xeyr

129 Telefon rabitәsinin beynәlxalq növündә şәhәr vә kәnd әrazilәrindә abunәçilәrin ölkә daxilindә
şәhәrlәrarası vә ölkәlәrarası beynәlxalq әlaqәdә baş tutmuş telefon danışıqlarına görә ödәmәlәrin
hәcmi uçota alınır ya yox?

•

zәrurәt olduqda alınır
qismәn alınır
xeyir, alınmır
bәli, alınır
bәzi hallarda alınır

130 Qiymәtli poçt bağlamalarına göndәrәn tәrәfdәn qiymәtlәndirilmiş vә ya sığorta olunmuş
bağlamalar aid olunur ya olunmu?

•

hәm olunur, hәm olunmur
qismәn
xeyr, olunmur
bәli, olunur
bәzi hallarda

131 Sifarişli mәktubların qeydiyyatı barәdә mәktub göndәrәnә qәbz verilirmi?

•

yalnız mәktubda xüsusi qeydlәr varsa
bәzi hallarda
xeyir
bәli
әgәr tәlәb varsa

132 Sifarişli mәktublar qeydiyyatdan keçirilirmi?

•

yalnız mәktubda xüsusi qeydlәr varsa
әgәr tәlәb olunursa
bәzilәri
xeyr
bәli

133 Tәhlükәsizliyivә bağlı konstruksiyası (hәr tәrәfi bağlı) ilә xarakterizә olunan vә daşınması
tәhlükәsizliyi (örtülü vaqonlar qıfıllı vә plomblanmış) tәmin olunmuş yük vaqonlar necә adlanır?
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•

Yük vaqonu
Motovoz
Yük vaqonu
Örtülü vaqon
Teplovoz

134 Tam registr tutumu (brutto) nәyi ifadә edir?

•

gәminin texniki sәnәdlәri әsasında göyәrtәaltı vә üst göyәrtәdә bütün otaqları nәzәrә alınmaqla gәminin yalnız
xalis tutumunu ifadә edir
gәminin texniki sәnәdlәri әsasında göyәrtәaltı vә üst göyәrtәdә bütün otaqları nәzәrә alınmaqla gәminin bütün
daxili tutumunu ifadә edir
gәminin kommersiya mәqsәdilә istismar olunan hәcmini
gәminin texniki sәnәdlәri әsasında göyәrtәaltı vә üst göyәrtәdә bütün otaqları nәzәrә alınmaqla gәminin bütün
xarici tutumunu ifadә edir
gәminin texniki sәnәdlәri әsasında göyәrtәaltı vә üst göyәrtәdә bütün otaqları nәzәrә alınmaqla gәminin bütün
xalis tutumunu ifadә edir

135 Avtomobil  günlәrinin sayı anlayışının tәrifi hansı variantda düzgün verilmişdir?

•

Hәr bir nәqliyyat vasitәsinin tәsәrrüfatda qaldığı bütün tәqvim günlәrinin sayıdır.
Ay әrzindә qalan avtomobilin tәsәrrüfatda qaldığı bütün tәqvim günlәrinin sayıdır
Yalnız bir avtomobilin tәsәrrüfatda qaldığı bütün tәqvim günlәrinin sayıdır.
Hәr bir avtomobilin tәsәrrüfatda qaldığı bütün tәqvim günlәrinin sayıdır.
İl әrzindә qalan avtomobilin tәsәrrüfatda qaldığı bütün tәqvim günlәrinin sayıdır.

136 Dәmir yolu nәqliyyatı vasitәlәri haqqında mәlumatlar tәqdim olunarkәn tәsәrrüfat subyekti
tәrәfindәn hesabata daxil edilmir

•

Parkda nasaz vәziyyәtdә olan dәmir yolu nәqliyyatı vasitәlәridir
İcarәyә götürülәn, lakin sәrәncamda olmayan dәmir yolu nәqliyyatı vasitәlәri
İcarәyә verilәn dәmir yolu nәqliyyatı vasitәlәri
Tәmirdә olan dәmir yolu nәqliyyatı vasitәsi
Tәsәrrüfat subyektinin sәrәncamında olan xarici ölkәlәrin nәqliyyat vasitәlәri

137 Teplovoz nәdir?

•

Ötürücü qurğu növündәn asılı olmayaraq enerji mәnbәyi kömür olan lokomotivdir
Ötürücü qurğu növündәn asılı olmayaraq enerji mәnbәyi mazut mühәrriki olan lokomotivdir
Enerji mәnbәyi elektrik mühәrriki olan lokomotivdir
Ötürücü qurğu növündәn asılı olmayaraq enerji mәnbәyi dizel mühәrriki olan lokomotivdir
Ötürücü qurğusu elektrovoz olan dizel mühәrriki olan lokomotivdir

138 Yarımvaqon hesab olunur

•

Bortu 80smdәn hündür olan açılmayan bortlu vaqondur
Bortu 60smdәn hündür olan açılmayan bortlu vә üstüaçıq vaqondur
Bortu 60smdәn hündür olan örtülü vaqondur
Bortu 60smdәn hündür olan açılmayan üstüaçıq vaqondur
Bortu 60smdәn hündür olmayan açılmayan bortlu vә üstüaçıq vaqondur

139 Ümumi olaraq kontakt naqillәri vә ya kontakt relslәri, yaxud lokomotivdә yerlәşәn enerji
mәnbәyindәn elektrik cәrәyanı ilә qidalanan bir vә ya bir neçә elektrik mühәrrikli lokomotiv necә
adlanır?
Teplovoz
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•

Parovoz
Elektrovoz
Motovoz
Yük vaqonu

140 Gәmi nin tәrifi hansı variantda tam verilib?

•

yük, ov, idman, turizm, faydalı qazıntı hasilatı, habelә hәrbi mәqsәdlәr ücün quraşdırılmış suda üzәn qurğudur
yük daşımaq, tәsәrrüfat, elmitәdqiqat, ov, idman, turizm, faydalı qazıntı hasilatı, habelә hәrbi mәqsәdlәr ücün
quraşdırılmış suda üzәn qurğudur
sәrnişin daşımaq, tәsәrrüfat, elmitәdqiqat, ov, idman, turizm, faydalı qazıntı hasilatı, habelә hәrbi mәqsәdlәr
ücün quraşdırılmış suda üzәn qurğudur
yük vә sәrnişin daşımaq, tәsәrrüfat, elmitәdqiqat, ov, idman, turizm, faydalı qazıntı hasilatı, habelә hәrbi
mәqsәdlәr ücün quraşdırılmış suda üzәn qurğu
elmitәdqiqat, ov, idman, turizm, faydalı qazıntı hasilatı, habelә hәrbi mәqsәdlәr ücün quraşdırılmış suda üzәn
qurğudur

141 Yük vaqonlarının mövcudluğunun hesabat vahidi

•

Yük vaqonları vә lokomotivlәrdir
Fiziki vaqondur
Hәrәkәt heyәtidir
Şәrti vaqondur
Rels vә vaqonlardır

142 Yük vaqonları aşağıdakı bölmәlәr üzrә uçota alınır

•

Yolun sәrәncamında olan vә olmayan, işçi park, parkdan çıxarılmış vaqonlar vә icarәyә götürülmüş vaqonlar
Mövcud, yolun sәrәncamında olan vә olmayan, işçi park vә parkdan çıxarılmış vaqonlar
Mövcud, yolun sәrәncamında olan vә olmayan, parkdan çıxarılmış vaqonlar
Mövcud, yolun sәrәncamında olan, işçi park vә parkdan çıxarılmış vaqonlar
Mövcud, yolun sәrәncamında olmayan, işçi park vә parkdan çıxarılmış vaqonlar

143 Dartqı hәrәkәt heyәtinin inventardan silinmәsi qaydalarına uyğun olaraq dәmir yolu nәqliyyatı
vasitәlәri aşağıdakı hallarda inventardan silinmir

•

İlkin balans dәyәrinin 50%i zәdәlәndikdә
Istismarı mümkün olmadıqda
İstismar müddәti qurtardıqda
Tәbii fәlakәtlәr olduqda
Müasir istismar tәlәblәrinә cavab vermәdikdә

144 Gәmilәrin tam registr tutumu nәdir?

•

Üst göyәrtә nәzәrә alınmaqla gәminin daxili tutumu
Göyәrtәaltı otaqlar nәzәrә alınmaqla gәminin daxili tutumu
Gәminin bütün daxili tutumu
Göyәrtәaltı otaqlar nәzәrә alınmadan gәminin daxili tutumu
Üst göyәrtә nәzәrә alınmaqla gәminin ümumi tutumu

145 Gәminin xalis registr tutumu

•

Üst göyәrtә nәzәrә alınmaqla gәminin ümumi tutumu
Gәminin bütün daxili tutumu
Göyәrtәaltı otaqlar nәzәrә alınmaqla gәminin daxili tutumu
Göyәrtәaltı otaqlar nәzәrә alınmadan gәminin daxili tutumu
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•

Gәminin tam registr tutumundan yük vә sәrnişin daşımaq üçün istifadә edilә bilmәyәn hissә çıxıldıqdan sonra
qalan tutumu

146 Gәminin dedveyti

•

İcazә verilәn yükün, yanacaq ehtiyatının, ekipajın vә onun baqajının, içmәli su vә azuqәnin birgә çәkisi
İcazә verilәn yanacaq ehtiyatının, ekipajın vә onun baqajının, içmәli su vә azuqәnin birgә çәkisi
İcazә verilәn yükün çәkisi
İcazә verilәn yükün, yanacaq ehtiyatının, ekipajın vә onun baqajının çәkisi
İcazә verilәn yükün vә yanacaq ehtiyatının birgә çәkisi

147 Gәmilәr üçün xüsusi tәyinatlı konteynerlәrә aid deyil

•

Ventilyasiya olunan bağlı konteynerlәr
İzotermik konteynerlәr
Platforma üzәrindә yan tәrәfdәn açıq konteynerlәr
Konteyner platformalar
Üstüaçıq konteynerlәr

148 Gәmilәr üçün xüsusi yüklәr üçün konteynerlәrә aid deyil

•

İstilik sistemli konteynerlәr
İzotermik konteynerlәr
Konteynersisternlәr
Refrijerator vә istilik sistemli konteynerlәr
Ventilyasiya olunan bağlı konteynerlәr

149 Tәyyarә parkına aid deyil

•

Uçuş mәsafәsinin uzunluğuna görә bölgü
Tәyyarәlәrin tәyinatına görә bölgüsü
Tәyyarәlәrin konstruktiv quruluşuna görә bölgüsü
Daşıdığı yükün hәcminә görә bölgü
Texniki vәziyyәtinә görә bölgü

150 Gәmilәrin tam registr tutumu dedikdә başa düşülür?

•

Göyәrtәaltı otaqlar nәzәrә alınmaqla gәminin daxili tutumu
Üst göyәrtә nәzәrә alınmaqla gәminin daxili tutumu
Gәminin bütün daxili tutumu
Göyәrtәaltı otaqlar nәzәrә alınmadan gәminin daxili tutumu
Üst göyәrtә nәzәrә alınmaqla gәminin ümumi tutumu

151 Gәminin xalis registr tutumu dedikdә başa düşülür

•

Göyәrtәaltı otaqlar nәzәrә alınmadan gәminin daxili tutumu
Göyәrtәaltı otaqlar nәzәrә alınmaqla gәminin daxili tutumu
Gәminin bütün daxili tutumu
Gәminin tam registr tutumundan yük vә sәrnişin daşımaq üçün istifadә edilә bilmәyәn hissә çıxıldıqdan sonra
qalan tutumu
Üst göyәrtә nәzәrә alınmaqla gәminin ümumi tutumu

152 Gәminin dedveyti hesab olunur
İcazә verilәn yükün vә yanacaq ehtiyatının birgә çәkisi
İcazә verilәn yanacaq ehtiyatının, ekipajın vә onun baqajının, içmәli su vә azuqәnin birgә çәkisi
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•

İcazә verilәn yükün çәkisi
İcazә verilәn yükün, yanacaq ehtiyatının, ekipajın vә onun baqajının çәkisi
İcazә verilәn yükün, yanacaq ehtiyatının, ekipajın vә onun baqajının, içmәli su vә azuqәnin birgә çәkisi

153 Gәmilәr üçün xüsusi tәyinatlı konteynerlәrdir

•

Platforma üzәrindә yan tәrәfdәn açıq konteynerlәr
Ventilyasiya olunan bağlı konteynerlәr
İzotermik konteynerlәr
Konteyner platformalar
Üstüaçıq konteynerlәr

154 Gәmilәr üçün xüsusi yüklәr üçün konteynerlәrә daxil olunmur

•

İzotermik konteynerlәr
İstilik sistemli konteynerlәr
Ventilyasiya olunan bağlı konteynerlәr
Konteynersisternlәr
Refrijerator vә istilik sistemli konteynerlәr

155 Nәqliyyatda işçi qüvvәsi vә әmәk haqqı statistikasının әsas vәzifәsi

•

İşçilәrin sayı vә hәrәkәtinin öyrәnilmәsi
Kadrların hazırlığının öyrәnilmәsi
İşçilәrin sayının öyrәnilmәsi
Әmәk bazarını xarakterizә edәn göstәricilәrin öyrәnilmәsi
Peşә hazırlığının öyrәnilmәsi

156 Aşağıdakılardan biri nәqliyyatda mәhsuldarlığı xarakterizә edir

•

Yüklü yürüşün daşınmış yükә nisbәti
Bir ton yükü daşınma mәsafәsi
Yük daşınmasının yük dövriyyәsinә nisbәti
Nәqliyyat xidmәtlәrinin hәcminin işçilәrin sayına nisbәti
Yürüşün yük daşınmasına nisbәti

157 әmәk bazarı, işçi qüvvәsi, әmәk haqqı, işçilәrin hәrәkәti vә s. haqqında әsas informasiya mәnbәyi
nәdir?

•

Әhalinin siyahıyaalma mәlumatları
İşәdüәltmә bürolarının mәlumatları
Mәşğulluq orqanlarının hesabatları
Ev tәsәrrüfatlarının sorğusu
Müәssisәlәrin tәqdim etdikәri hesabatlar

158 İstirahәt vә bayram günlәri üçün işçilәrin siyahı sayı bәrabәr götürülür

•

Hesablama ilә müәyyәn olunur
Sonrakı gün sәviyyәsindә
Әvvlki gün sәviyyәsindә
Orta say sәviyyәsindә
Nәzәrә alınmır

159 İşçilәrin siyahı sayı uçota alınır
Saatlıq
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•

Aylıq
Hәftәlik
Gündәlik
Rüblük

160 İşçilәrin orta sayı tәyin olunarkәn daxil olunmur

•

işә qәbulla bağlı әmr verilmәmiş işçilәrin sayı
Mәzuniyyәtdә olanların sayı
Әvәzçilik üzrә işlәyәn işçilәrin sayı
Hesabat dövrü әrzindә işçilәrin orta siyahı sayı
Xәstә olanların sayı

161 İşә qәbul olanların sayına kimlәr aiddir?

•

müәssisәyә işә qәbul edilmәsi haqqında protokolu olan şәxslәr
müәssisәyә işә qәbul edilmәsi haqqında әmr olan şәxslәr
müәssisәyә işә qәbul edilmәsi haqqında müqavilәsi olan şәxslәr
müәssisәyә işә qәbul edilmәsi haqqında sazişi olan şәxslәr
müәssisәyә işә qәbul edilmәsi haqqında sәrәncamı olan şәxslәr

162 Müәyyәn bir (hesabat) dövr üçün baxılmış işçilәrin orta siyahı sayına nisbәtәn işә qәbul olanların
vә işdәn çıxanların mәcmusu necә adlanır?

•

kadrların tәrcümeyi – halı
kadrların sayı
kadrların siyahısı
ehtiyat kadrlar
kadrların dövriyyәsi

163 Nәqliyyat vasitәlәri nedir

•

Nәqliyyat müәssisәlәrinin balansında olan qurğu vә vasitәlәrdir
Yolda hәrәkәt üçün konstruksiya imkanları olan qurğular vә qoşqulardır
Müәyyәn yük tutumuna malik olan mühәrrikli qurğudur
Avtomobillәr vә onların qoşqularıdır
Dәmir yolu, dәniz vә avtomobil nәqliyyatı vasitәlәridir

164 Dәniz nәqliyyatı vasitәlәrinin sayı haqqında mәlumatlar hansı rәsmi statistik hesabat forması
әsasında toplanır?

•

9dәniz
65dәniz
5dәniz
1dәniz
1istehsal

165 Gәmilәrin tipi dedikdә başa düşülür

•

Dedveyt tutumuna görә gәmilәrin qruplaşdırılması
Yük vә sәrnişin daşınmasına görә gәmilәrin qruplaşdırılması
Yük tutumuna görә gәmilәrin qruplaşdırılması
Texnikiistehsal göstәricilәrinә görә gәmilәrin qruplaşdırılması
Növlәrinә vә istismar müddәtinә görә gәmilәrin qruplaşdırılması
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166 Gәminin registr tutumu tonu şәrti olaraq bәrabәrdir

•

1.000 kubmetr
1.762 kubmetr
2.860 kubmetr
2.831 kubmetr
1.860 kubmetr

167 Gәminin konteyner tutumu

•

Gәmi vasitәsilә daşına bilәn konteynerlәrin tutumudur
Gәmi vasitәsilә daşına bilәn konteynerlәrin dedveyt tutumudur
Gәmi vasitәsilә daşına bilәn konteynerlәrin sayıdır
Gәmi vasitәsilә daşına bilәn konteynerlәrin çәkisidir
Gәmi vasitәsilә daşına bilәn konteynerlәrin şәrti ölçü vhididir

168 Konteynerlәrdә ölçü vahidi fut bәrabәrdir

•

0.1500 metr
0.1862 metr
0.2040 metr
0.3048 metr
0.3980 metr

169 Gәminin gücü ölçülür

•

Voltla
Yalnız kVt ilә
Yalnız at gücü ilә
At gücü vә kVt ilә
Vattla

170 Avtonәqliyyat vasitәlәri haqqında әsas statistik hesabat forması

•

Texniki baxışın yekunları
10DYP
2DYP
1nәqliyyat
65avtomobil

171 Avtomobillәr statistikada aşağıdakı tipinә görә qruplaşdırılır

•

Yük, avtobus, sәrnişin minik, xüsusi tәyinatlı, qoşqu vә yarımqoşqular
Yük, avtobus, taksi vә xüsusi tәyinatlı
Yük, sәrnişin nәqliyyatı vә xüsusi tәyinatlı
Yük, avtobus, sәrnişin minik vә xüsusi tәyinatlı
Yük, avtobus, qoşqu, sәrnişin minik vә xüsusi tәyinatlı

172 Yük avtomobillәri banlarına görә qruplaşdırılarkәn nәzәrә alınmır

•

Qoşqu vә yarımqoşqu
Yükünü özüboşaldan
Yәhәrli dartqı
Bortlu
Sisternli
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173 Oturacaq yerlәrinin sayı sürücü ilә birlikdә neçә sәrnişin yerindәn çox olduqda avtobus hesab
olunur?

•

27 vә daha çox
5 vә daha çox
7 vә daha çox
9 vә daha çox
18 vә daha çox

174 Xüsusi tәyinatlı nәqliyyat vasitәlәrinә aid deyil?

•

Tibbi yardım avtomobillәri
Sanitar avtomobillәri
Avtokranlar
Yanğın söndürәnlәr
Qoşqulu avtomobillәr

175 Nәqliyyat vasitәlәrinin statistik registrindә әks olunmur?

•

Nәqliyyat vasitәsinin buraxılış ili
Avtomobilin sәrnişin tutumu
Nәqliyyat vasitәsinin dövlәt nömrә nişanı
Avtomobil yük tutumu
Daşınmış yükün hәcmi

176 Avtomobil yollarının vә hәrәkәt intensivliyinin uçotu әsaslanır

•

Cari uçot vә siyahıyaalmaya
Gündәlik uçota
İnzibati müşahidәlәrә
Seçmә müşahidәlәrinә
Siyahıyaalmalar

177 Avtomobil yollarında siyahıyalmaların neçә ildәn bir aparılması tövsiyә olunur

•

5
20
15
10
3

178 Mülki hava nәqliyyatı vasitәlәrinin sayı vә yürüşü haqqında hesabat formasıdır

•

1ND
34aviasiya
1istehsal nәqliyyat
65aviasiya
5aviasiya

179 Metro vaqonlarının gecikmә müddәtinin ölçü vahidi

•

Qatargün
Gün
Qatarsaat
Qatardәqiqә
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Saat

180 İllik hansı rәsmi statistik hesabat forması әsasında toplanır?

•

65dәniz
9dәniz
1istehsal
1dәniz
5dәniz

181 Avtonәqliyyat vasitәlәrinin sayı vә texniki vәziyyәti haqqında әsas statistik hesabat forması

•

65avtomobil
1nәqliyyat
2DYP
10DYP
Texniki baxışın yekunları

182 Beynәlxalq tәcrübәyә görә avtomobil yollarında siyahıyalmaların neçә ildәn bir aparılması
tövsiyә olunur (a)?

•

20
3
10
15
5

183 Aviasiya nәqliyyatında hava gәmilәrinin sayı vә yürüşü haqqında rәsmi hesabat formasıdır

•

1istehsal nәqliyyat
5aviasiya
65aviasiya
1ND
34aviasiya

184 Bortu 60 smdәn hündür olan açılmayan bortlu vә üstüaçıq vaqon necә adlanır?

•

Yarımvaqon
Yük vaqonu
Teplovoz
Motovoz
Vaqon – platforma

185 Moped anlayışının tәrifi hansı variantda düzgün verilmişdir?

•

mühәrriki olan ikitәkәrli,arabasız mexaniki nәqliyyat vasitәsi
mühәrriki olan ikitәkәrli, arabalı vә ya arabasız mexaniki nәqliyyat vasitәsi
iş hәcmi 50 kub smdәn çox olmayan, mühәrriklә hәrәkәtә gәtirilәn vә maksimum konstruksiya sürәti saatda
50 km – dәn yüksәk olmayan iki vә ya üç tәkәrli nәqliyyat vasitәsi
sürüçü daxil olmaqla 9dan çox yeri olmayan sәrnişin avtomobili
iş hәcmi 150 kub smdәn çox olmayan, mühәrriklә hәrәkәtә gәtirilәn vә maksimum konstruksiya sürәti saatda
50 km – dәn yüksәk olmayan iki vә ya üç tәkәrli nәqliyyat vasitәsi

186 Böyük hәcmli maye vә qazların daşınması üçün hazırlanmış vaqon necә adlanır?

•

Vaqonsistern
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•
Yarımvaqon
Teplovoz
Motovoz
Yük vaqonu

187 Avtomatrislәr vә motorvaqon qatarın qoşqu vaqonu istisna olmaqla, sәrnişin dәmiryol nәqliyyat
vasitәsi necә adlanır?

•

Sәrnişin vaqonu
Yük vaqonu
Vaqon – sistem
Motovoz
Teplovoz

188 Sәrnişin parkının hәr bir vaqonu neçә işarәli nömrәyә malik olur?

•

10
7
5
4
8

189 Nәqliyyat müәssisәlәrinin әsas kapitalına yönәldilәn investisiyaları haqqında mәlumatların
toplanması üçün әsas hesabat forması

•

11әsas fondlar
1investisiya
1kapital
2investisiya
3investisiya

190 İnvestisiyalara aid olunmur?

•

Tikinti işlәrinә çәkilәn xәrclәr
Dövlәt investisiyaları
Özәl müәssisәlәrin investisiyaları
İntellektual investisiyalar
Quraşdırma üzrә cari xәrclәr

191 әsas kapitala investisiyalara aşağıdakılardan hansı aid olunmur ?

•

Qeyrimaddi aktivlәrin alınmasına çәkilәn xәrclәr
Әsas vәsaitlәrin alınmasına çәkilәn xәrclәr
Çoxillik әkmәlәrin salınmasına çәkilәn xәrclәr
Tikintiquraşdıma işlәrinә çәkilәn xәrclәr
Yanacağın alınmasına çәkilәn xәrclәr

192 Fond verimi dedikdә başa düşülür

•

Әsas fondların dәyәrinin işçilәrin sayına nisbәti
İşçilәrin sayının әsas fondalrın hәcminә nisbәti
Xidmәtlәrin (mәhsulun) hәcminin әsas fondlara nisbәti
Әsas fondların mәhsul istehsalına nisbәti
Әsas fondların orta illik dәyәri
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193 Fond tutumu dedikdә başa düşülür

•

Esas fondların dәyәrinin işçilәrin sayına nisbәti
İşçilәrin sayının әsas fondalrın hәcminә nisbәti
Xidmәtlәrin hәcminin әsas fondlara nisbәti
Әsas fondların mәhsul (xidmәt) istehsalına nisbәti
Әsas fondların orta illik dәyәri

194 İnvestisiyaların hәcmi hesablanarkәn aşağdakılardan hansı nәzәrә alınmır?

•

Tikinti işlәrinә çәkilәn xәrclәr
Dövlәt investisiyaları
Quraşdırma üzrә cari xәrclәr
Özәl müәssisәlәrin investisiyaları
İntellektual investisiyalar

195 Verilmiş mәlumat әsasında hәr bir il üçün fondverimini hesablayın:

•

15 man¸ 40 man
15 man¸ 10 man;
30 man¸ 30 man
10 man¸ 45 man;
15 man¸ 10 man

196 Verilmiş mәlumat әsasında müәssisәnin әsas fondlarının hәcminin dәyişmәsi hesabına mәhsul
buraxılışının artımını hesablayın:

•

200 min manat
300 min manat
50 min manat
600 min manat
15 min manat

197 әsas fondların dәyәri 500 min manat, işçilәrin orta illik sayı 10 nәfәr olan nәqliyyat
müәssisәsindә ssas fondlarla silahlanma tәşkil edir.

•

5 milyon manat
100 min manat
50 min manat
510 min manat
200 min manat

198 әsas fondların orta illik balans dәyәri necә müәyyәnlәşdirilir?

•
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•

ilin әvvәlinә vә axırına olan vәziyyәtә görә әsas fondların mövcudluğu haqqında mәlumatlarla
ilin әvvәlinә vә ortalarına görә әsas fondların mövcudluğu haqqında mәlumatlarla
ilin әvvәlinә olan vәziyyәtә görә әsas fondların mövcudluğu haqqında mәlumatlarla
ilin axırına olan vәziyyәtә görә әsas fondların mövcudluğu haqqında mәlumatlarla
ilin ortalarına olan vәziyyәtә görә әsas fondların mövcudluğu haqqında mәlumatlarla

199 Hansı tәrif düzgündür?

•

Müәssisәlәr statistikası struktur vә sahә statistikasının inkişafına әsaslanaraq inteqrasiya olunmuş yerli vә
regional sistemdir
Müәssisәlәr statistikası struktur vә sahә statistikasının inkişafına әsaslanaraq inteqrasiya olunmuş sistemdir
Müәssisәlәr statistikası struktur vә sahә statistikasının inkişafına әsaslanaraq yerli statistikadır
Müәssisәlәr statistikası struktur vә sahә statistikasının inkişafına әsaslanaraq regional statistikadır
Müәssisәlәr statistikası struktur vә sahә statistikasının inkişafına әsaslanaraq yerli vә regional statistikadır

200 Hansı göstәrici nәqliyyatın ümumi iqtisadi göstәricisi deyil

•

Nәqliyyatın hәrәkәt heyәti
Ümumi әlavә dәyәr
Nәqliyyata çәkilәn xәrclәr
Nәqliyyatda qiymәtlәr
Nәqliyyatda tariflәr

201 Hansı göstәrici nәqliyyatın tәklifi üzrә göstәrici deyil

•

Müәssisәdә çalışan işçilәr
İşsizlik
Tәhlükәsizlik
Nәqliyyatın hәrәkәt heyәti
Nәqliyyatın infrastrukturu

202 Hansı göstәrici nәqliyyatın tәsiri üzrә göstәrici deyil (

•

Baş vermiş qәzalar
Әlavә dәyәr
Tәhlükәsizlik
Әtraf mühit
Yolnәqliyyat hadisәlәri

203 Nәqliyyata olan tәlәb üzrә göstәricilәrә aiddir

•

Yük vә sәrnişin daşınması
Әlavә dәyәr
Tәhlükәsizlik
Әtraf mühit
Nәqliyyatın infrastrukturu

204 Nәqliyyatın tәklifi üzrә göstәricilәrә aiddir

•

Nәqliyyata çәkilәn xәrclәr
Әlavә dәyәr
Tәhlükәsizlik
Әtraf mühit
Nәqliyyatın infrastrukturu

205 Nәqliyyatın tәsiri üzrә göstәricilәrә aiddir
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•

Nәqliyyatda çalışan işçilәr
Әlavә dәyәr
Tәhlükәsizlik, әtraf mühit
Nәqliyyatın infrastrukturu
Nәqliyyata çәkilәn xәrclәr

206 Nәqliyyat vә anbar tәsәrrüfatı fәaliyyәti hansı tәsnitatla müәyyәn olunur? (

•

Nәqliyyat statistikası üçün yük tәsnifatı
Mülkiyyәt növlәri tәsnifatı
İqtisadi fәaliyyәt növlәri tәsnifatı
Xidmәt tәsnifatı
Standartlaşdırma tәsnifatı

207 Mәlumatların düzgün şәrh olunmasına nail olmaq üçün statistika orqanları bu sahәdә mәlumat
mәnbәlәrinә, metod vә qaydalara, elmi standartlara әmәl etmәlidirlәr prinsipi rәsmi statistikanın hansı
әsas prinsipini xarakterizә edir?

•

Әmәkdaşlıq
Mәlumatların tәqdimatı
Aktuallıq
Bәrabәr giriş
Mәxfilik

208 Sorğu blankında sualların artırılması tәsir edir

•

Tәlәbin artmasına
Mәlumatların keyfiyyәtinin artırılmasına
İstifadәçilәrin mәmnunluğuna
Respondentlәrin narazılığına
Statistiklәrin yaxşı işinә

209 Müәssisәlәr registrinin әsas vәzifәsi – bu:

•

statistik müşahidә obyektlәrinin mәcmusunun tamlığının vә registrinin tәmin edilmәsidir
statistik müşahidә obyektlәrinin mәcmusunun tamlığının vә düzgünlüyünün tәmin edilmәsidir
statistik müşahidә obyektlәrinin mәcmusunun toplusunun vә düzgünlüyünün tәmin edilmәsidir
statistik müşahidә mәcmusunun tәkrarlığının vә düzgünlüyünün tәmin edilmәsidir
statistik müşahidә obyektlәrinin mәcmusunun tamlığının vә sәrbәstliyinin tәmin edilmәsidir

210 Nәqliyyatın tәklifi göstәricisidir

•

Sәrnişin daşınması
İşsizlik
Tariflәr
Әtraf mühit
Nәqliyyat vasitәlәri

211 Nәqliyyata olan tәlәb göstәricisinә aid edilmir

•

Yük dövriyyәsi
Tariflәr
Yük daşınması
Sәrnişin daşınması
Yükün daşınma mәsafәsi
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212 Nәqliyyat fәaliyyәti hansı tәsnifata uyğun olaraq qruplaşdırılır?

•

heç bir tәsnifata uyğun hazırlanmayıb
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Statistika Komissiyasının  “Beynәlxalq Standart Sahә Tәsnifatı”, Avropa
Birliyinin “Avropa Birliyindә iqtisadi fәaliyyәtin әsas sahә tәsnifatı”
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Statistika Komissiyasının  “Beynәlxalq Standart Yük Tәsnifatı”
Beynәlxalq Statistika İnstitunda iqtisadi fәaliyyәtin әsas sahә tәsnifatı
Beynәlxlaq Sahә Tәsnifatı

213 Nәqliyyat statistikasında ümumi iqtisadi göstәricilәrә

•

Nәqliyyat vasitәlәri
Yaradılmış әlavә dәyәr
Tariflәr
Xәrclәr
Tariflәr vә yaradılmış әlavә dәyәr

214 Nәqliyyat statistikasında göstәricilәrin xüsusiyyәtinә görә qruplaşdırılması

•

Ümumi iqtisadi göstәricilәr vә xüsusi göstәricilәr
Ümumi iqtisadi, tәlәb, tәklif vә tәsir göstәricilәri
Ümumi iqtisadi, tәklif vә tәsir göstәricilәri
Ümumi iqtisadi vә tәlәb göstәricilәri
Ümumi iqtisadi, tәlәb vә tәklif göstәricilәri

215 Statistik registrdә nәqliyyat müәssisәsinin aşağıdakı әlamәti әks olunmayıb

•

Әrazi kodu
İşçilәrin sayı
Daşıdığı yükün hәcmi
Ünvanı
Әsas fәaliyyәt növü

216 Nәqliyyat statistikasında istifadә olunan әsas tәsnifat

•

Tәhsil tәsnifatı
Sәnaye mәhsulları statistik tәsnifatı
İqtisadi fәaliyyәt növlәri tәsnifatı
Milli hesablar sistemi
Mәhsul növlәri tәsnifatı

217 Rәsmi statistikanın prinsiplәrindәn biri deyil

•

Beynәlxalq әmәkdaşlıq
İqtisadi sәmәrәlilik
Mәxfilik
Qanunvericilik
Aktuallıq, obyektivlik vә şәffaflıq

218 Rәsmi statistikanın әsas prinsiplәrindәn biridir

•

Dәqiqlik
Mәlumatların yayılması
Mәlumatların nәşri
Mәlumatların tәqdimatı
Şәffaflıq
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219 Nәqliyyat sektorunda ilkin dәyәr göstәricisi hesab olunmur

•

Yaradılmış әlavә dәyәr
Әldә olunmuş dәlir
Çәkilmiş xәrclәr
Әldә olunmuş mәnfәәt
Zәrәrin hәcmi

220 Dәmir yolu ilә yük daşınmasından әldә olunan gәlirlәrin hәcmi rüblük dövriliklә hansı hesabat
әsasında formalaşır

•

1müәssisә
1dәmir yolu
10dәmir yolu
65dәmir yolu
1istehsal nәqliyyat

221 Dәniz ilә yük daşınmasından әldә olunan gәlirlәrin hәcmi rüblük dövriliklә hansı hesabat
әsasında formalaşır

•

1müәssisә
1dәniz
5dәniz
65dәniz
1istehsal nәqliyyat

222 Boru kәmәri ilә yük daşınmasından әldә olunan gәlirlәrin hәcmi rüblük dövriliklә hansı hesabat
әsasında formalaşır

•

1müәssisә
1nәqliyyat boru
5boru
1istehsal nәqliyyat
65boru

223 Nәqliyyat sektorunda yaradılmış әlavә dәyәr müәyyәn olunur

•

Xidmәtlәrin hәcmi ilә aralıq istehlakı xәrclәri arasında fәrq
Mәnfәәtin hәcmi qәdәr
Gәlirlә xәrc arasında fәrq
Subsidiyalar çıxılmaql gәlirin hәcmi
Aralıq istehlakla gәlirin hәcmi kimi

224 Fәrdi sahibkarların әldә etdiyi gәlirlәrin hәcmi müәyyәn olunur

•

1avomobil hesabatı әsasında
Seçmә müşahidәlәri vә 1fәrdi sahibkarlıq hesabatı әsasında
Qiymәtlәndirmә yolu ilә
1müәssisә hesabatı әsasında
65avtomobil nömrәli hesabat әsasında

225 Dәmir yolu nәqliyyatı ilә sәrnişinlәrin daşınmasından әldә olunan gәlirlәrә aid olunmur
Ölkәlәrarası daşınmalardan әldә olunan gәlir
Şәhәrәtrafı daşınmalardan әldә olunan gәlir
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•

Şәhәrlәrәrası daşınmlardan әldә olunan gәlir
Yerli daşınmalardan әldә olunan gәlir
Kabotaj әlaqәlәr üzrә daşınmalardan әldә olunan gәlir

226 Avtomobil nәqliyyatında sәrnişin dövriyyәsi necә hesablanır?

•

Hәr bir sәrnişin daşınmaları dövriyyәlәrinә uyğun olaraq cәmlәnir
Daşınmış sәrnişinlәr onların daşınma mәsafәsinә vurulur
Daşınmış sәrnişinlәrin sayı cәmlәnir
Ayrıayrı avtomobil yolları üzrә sәrnişin dövriyyәsi cәmlәnir
Sәrnişin daşınması onların daşınma mәsafәsinә bölünür

227 Dәmir yolu nәqliyyatında sәrnişin dövriyyәsi necә hesablanır?

•

Daşınmış sәrnişinlәrin sayı cәmlәnir
Daşınmış sәrnişinlәr onların daşınma mәsafәsinә vurulur
Hәr bir sәrnişin daşınmaları dövriyyәlәrinә uyğun olaraq cәmlәnir
Sәrnişin daşınması onların daşınma mәsafәsinә bölünür
Ayrıayrı yollar üzrә sәrnişin dövriyyәsi cәmlәnir

228 Bir sәrnişinin orta daşınma mәsafәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

Avtobusların daşıdığı sәrnişinlәrin yürüşü
Sәrnişin dövriyyәsinin sәrnişin daşınmasına hasili
Sәrnişinlәrin bir gediş mәsafәsi
Sәrnişinlәrin yürüşü
Avtomobillәrin yürüşü

229 Avtomobil nәqliyyatında daşınmış sәrnişinlәrin sayı hansı dövrә uçota alınır?

•

Sәrnişinlәrin avtobusa minmә anına
Sәrnişinlәrin göndәrilmә anına
Sәrnişinlәrin gәlmә anına
Sәrnişinlәrә satılmış biletin satış anına
Sәrnişinlәrin oturma anına

230 Yük avtomobillәri arasında seçmә müşahidәsi aparılarkәn avtomobilin hansı әsas әlamәti
qruplaşdırma әlamәti kimi götürülür?

•

Avtomobilin markası
Daşınan yük
Avtomobilin yürüşü
Avtomobilin yük tutumu
Avtomobilin texniki vәziyyәti

231 Şәhәr elektrik nәqliyyatında bir sәrnişinin orta daşınma mәsafәsi beynәlxalq tәcrübәyә görә hansı
metodla müәyyәn olunur?

•

Sәrnişin dövriyyәsinin sәrnişinlәrin sayına bölünmәsi yolu ilә
Seçmә müşahidә yolu ilә
Müәssisәlәrin hesabatı әsasında
Qiymәtlәndirmә yolu ilә
Başdanbaşa müşahidә yolu ilә

232 Beynәlxalq tәcrübәyә görә şәhәr elektrik nәqliyyatında bir sәrnişinin orta daşınma mәsafәsi hansı
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metodla müәyyәn olunur?

•

Başdanbaşa müşahidә yolu ilә
Seçmә müşahidә yolu ilә
Müәssisәlәrin hesabatı әsasında
Qiymәtlәndirmә yolu ilә
Sәrnişin dövriyyәsinin sәrnişinlәrin sayına bölünmәsi yolu ilә

233 Beynәlxalq tәcrübәyә görә şәhәr elektrik nәqliyyatında bir sәrnişinin orta daşınma mәsafәsi neçә
ildәn bir müşahidә olunur?

•

4
2
1
3
5

234 Dәniz limanlarında yüklәrin işlәnmәsinә (yüklәnmәboşaldılma) aid edilmir?

•

Xarici gәmilәrdә olan yüklәr
Qeyrikommersiya mәqsәdilә işlәnmiş yüklәr
İcarәyә götürülmüş gәmilәrdә olan yüklәr
Sәrnişin gәmilәrindә olan yüklәr
Kabotaj әlaqәdә daşınmış yüklәr

235 Kabotaj әlaqә üzrә daşınan yüklәrә aiddir

•

Xarici limanlararası daşınmış yüklәr
Dәnizin bütün limanları arasında daşınan yüklәr
Ayrıayrı dәnizin limanları arasında daşınan yüklәr
Dәnizin eyni ölkәyә mәxsus limanları arasında daşınan yüklәr
Daxili su nәqliyyatında daşınan yüklәr

236 Yük avtomobil nәqliyyatında seçmә müşahidәlәr aparılarkәn qruplar tәşkil olunur

•

Daha çox daşınan yükün hәcminә görә
Yük daşınmasının hәcminә görә
Daşınmalardan әldә olunan gәlirin hәcminә görә
Yük tutumuna görә
Yük dövriyyәsinin hәcminә görә

237 Avtomobil nәqliyyatının infrastrukturu deyil

•

Daşınan yüklәr
Avtomobil yolları
Avtodayanacaqlar
Terminallar
Avtovağzallar

238 Avtomobil nәqliyyatında tәtbiq olunan statistik müşahidә üsulları.

•

Statistik hesabat formaları
Seçmә müşahidә
Başdanbaşa müşahidә
Başdanbaşa vә seçmә müşahidә
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Sorğu vәrәqәlәri vә rәsmi statistika formaları

239 Vaqonların orta sutkalıq yüklәnmәsi

•

Ay әrzindә yüklәnmiş vaqonların orta sayıdır
Bir lokomotivә düşәn yükün sutkalıq hәcmidir
Yük vurma mәntәqәsindә olan vaqonların sayıdır
Sutka әrzindә yüklәnmiş vaqonların sayıdır
Yüklәnmiş vaqonlarla boşaldılmış vaqonların fәrqidir

240 Sәrnişin hesab olunmur

•

Turistlәr
Dәniz nәqliyyatında öz yükünü müşaiyәt edәnlәr
Uşaqlar
Maşinist
Pulsuz gedәnlәr

241 Qeyrinәqliyyat sektoru

•

Qeyrikommersiya yüklәrini bildirir
Müәssisәlәrin qazanc әldә etmәdәn daxili ehtiyaclar üçün daşımalarla tәyin olunur
Әsas fәaliyyәti nәqliyyat olan müәssisәlәrin işini xarakterizә edir
İstehsal vә xidmәt sahәlәrindәki daşımaları göstәrir
Kommersiya daşımalarını ifadә edir

242 Yük vә sәrnişin daşımaları statistikasının әsas vәzifәsi

•

Nәqliyyat fәaliyyәtinin yekunlarının öyrәnilmәsi
Nәqliyyat vasitәlәri ilә yüklәrin vә sәrnişinlәrin uçotunun tәşkili vә mәlumatların hazırlanması
Nәqliyyat vasitәlәrinin әsas göstәricilәrinin öyrәnilmәsi vә istifadәçilәrә çatdırılması
Nәqliyyatda yük vә sәrnişin daşınması üzrә dinamika sıralarının tәrtibi
Yük vә sәrnişin daşınmasına dair mәlumatların toplanması

243 Yük vә sәrnişin daşınması, yük vә sәrnişin dövriyyәsi (nәqliyyatın bütün növlәri) nәdir?

•

Ümumi iqtisadi aspektlәr
xüsusi göstәricilәr
nәqliyyatın infrastrukturu
mәnbә vә tәyinat göstәricilәri
Nәqliyyatın yekun göstәricilәri

244 Nәqliyyat vasitәlәri ilә daşınmış yüklәrin vә sәrnişinlәrin uçotunun tәşkili vә mәlumatların
hazırlanması..?

•

Sәrnişin daşınması göstәricisidir;
Yük vә sәrnişin daşımalarının әsas vәzifәsidir;
Makroiqtisadi göstәricidir.
Yük vә sәrnişin daşımaları statistikasının әsas vәzifәsidir;
Nәqliyyat sektorunda yük dövriyyәsi göstәricisidir;

245 Orta hesabla gün әrzindә vaqonlara yük vurulması nә ilә ifadә olunr?

•

saatla
günlә
tonla
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•

kilometrlәrlә
qramla

246 Dәniz nәqliyyatı statistikası nәyi öyrәnir (tam tәrif)?

•

dәniz nәqliyyatı müәssisәlәrinin istismarını
dәniz nәqliyyatı müәssisәlәrinin fәaliyyәtini
dәniz nәqliyyatı müәssisәlәrinin fәaliyyәtini, onların istismar vә iqtisadi proseslәrini
dәniz nәqliyyatı müәssisәlәrinin istismar vә iqtisadi proseslәrini
dәniz nәqliyyatı müәssisәlәrinin iqtisadi proseslәrini

247 Limana daxil olmuş ixrac yüklәrin su nәqliyyatı vasitәsilә limandan göndәrilәn hissәsi hansı
yüklәrdir?

•

Göndәrılmiş sıravi yüklәr
Göndәrılmiş ixrac yüklәri
Göndәrılmiş idxal yüklәri
Göndәrılmiş yüklәr
Göndәrılmiş cari yüklәr

248 Limana daxil olmuş gәmilәrin xalis registr tutumu (netto) nәdir?

•

limana idxal olmuş bütün gәmilәrin xalis registr tutumlarının hәcmidir
limana daxil olmuş bütün gәmilәrin xalis registr tutumlarının hәcmi
limana daxil olmuş bütün gәmilәrin xalis registrlәrin miqdarı
limana daxil olmuş bütün gәmilәrin ümumi registrlәrin miqdarı
limana daxil olmuş bütün gәmilәrin ümumi registr tutumlarının miqdarı

249 Hesabat dövründә ölkәnin aviasiya nәqliyyatının tәyyarә vә vertolyotları ilә daşınmış
sәrnişinlәrin sayının sәrnişinlәrin daşınma mәsafәsinә vurulması vә vurma hasillәrinin cәmlәnmәsi ilә
müәyyәn edilәn hansı göstәricidir?

•

Hava nәqliyyatının yük dövriyyәsi
Hava nәqliyyatı ilә daşınan yüklәrin dövriyyәsi
Hava nәqliyyatı ilә yük (poçt)
Hava nәqliyyatının sәrnişin dövriyyәsi
Hava nәqliyyatında daşınmış sәrnişinlәrin sayı

250 Yükün tonla miqdarının daşınma mәsafәsinә vurulmasından alınan hasillәrin cәmi ilә
müәyyәnlәşәn hansı göstәricidir?

•

Hava nәqliyyatı ilә daşınan yüklәrin dövriyyәsi
Hava nәqliyyatı ilә yük (poçt)
Hava nәqliyyatının sәrnişin dövriyyәsi
Hava nәqliyyatında daşınan sәrnişinlәrin sayı
Hava nәqliyyatının yük dövriyyәsi

251 Xam neftin vә emal olunmuş maye neft mәhsullarının boru kәmәrlәri ilә ötürülmәsi hansı
anlayışın tәrifidir?

•

Magistral xam nef mәhsulları
Magistral emal olunmuş neft kәmәrlәri
Magistral neft kәmәrindә dövriyyә
Magistral yollar
Magistral neft kәmәrlәri ilә nәqletmә
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252 Nәqliyyat statistikasının tәşkili ilә mәşğuldur

•

Ayrıayrı nazirlik vә komitәlәr
Dövlәt statistika orqanları
Nәqliyyat Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti

253 Azәrbaycanda rәsmi statistika sistemi

•

Yarımmәrkәzlәşdirilmiş sistemdir
Mәrәzlәşdirilmәmiş sistemdir
Qeyrimәrkәzlәşdirilmiş sistemdir
Çoxpillәli sistemdir
Mәrkәzlәşdirilmiş sistemdir

254 Rәsmi statistika hesabatları kim tәrәfindәn tәsdiq olunur?

•

Elmimetodoloji şura tәrәfindәn
Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn
Yerli statistika orqanları tәrәfindәn
Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn
Statistika şurası tәrәfindәn

255 Statistik hesabat formaları nәdir?

•

Xidmәti istifadә üçün müәyyәn olunmuş hesabatlardır
Statistik mәlumatların toplanması üçün müәyyәn olunmuş sәnәd formasıdır
Mәlumatların emalı üçün nәzәrdә tutulmuş sorğu vәrәqidir
Göstәricilәr toplusudur
Metodoloji sәnәddir

256 Nәqliyyat statistikasında әsas informasiyalar hansı sәnәdlәr әsasında toplanır?

•

Müayinә mәlumatları әsasında
Sorğu vәrәqәlәri ilә
Statistik hesabat formaları ilә
Registlәr әsasında
Qiymәtlәndirmә yolu ilә

257 Statistik vahidlәrin yüklәnmәsi artdıqda

•

Mәlumatlar daha gec әldә olunur
Hesabatlılıq artır
Mәlumatların keyfiyyәti artır
İstifadәçilәr daha mәmnun olur
Mәlumatların keyfiyyәti azalır

258 Nәqliyyat statistikasına dair mәlumatlar istifadәçilәrә çatdırılır

•

Telefon vasitәsilә
Tәhlili mәruzәlәr, pressrelizlәr, statistik nәşrlәr vasitәsilә
Statistik hesabat formaları ilә
Sorğu vәrәqlәri ilә
Xidmәti qeydlәrlә
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259 Dövlәtstatkomun әsasnamәsini kim tәsdiq edir?

•

Elmimetodloji şura
Ölkә prezidenti
Baş nazir
Dövlәt Statistika Komitәsinin sәdri
Statistika şurası

260 Yerli statistika orqanlarının rәhbәrlәrini kim tәyin edir?

•

Nazirlәr Kabineti
Dövlәtstatkomun sәdri
Yerli icra hakimiyyәti
Seçki vasitәsilә
Ölkә prezidenti

261 İşçilәrin sayı, әmәkhaqqı vә hәrәkәti haqqında 4әmәk hesabat formasının dövriliyi necәdir:

•

Rüblük
İllik
Hәftәlik
günlük
Aylıq

262 Dәmir yolu nәqliyyatının işinin әsas göstәricilәri haqqında (1dәmir yolu) hesabat formasının
dövriliyi necәdir:

•

Günlük
Aylıq
Rüblük
İllik
Hәftәlik

263 Dәmir yolu nәqliyyatının işi haqqında (65 dәmir yolu) hesabat formasının dövriliyi necәdir:

•

Günlük
Aylıq
Rüblük
İllik
Hәftәlik

264 Metamәlumat nәdir

•

İnforqrafiklәrin verilmәsi
Tәqdim olunan statistik mәlumatlarla bağlı әlavә metodoloji informasiya verilmәsi
Statistik rәqәmlәr
Metodologiyaların beynәlxalq sәviyyәdә uzlaşdırılması
Rәqәmlәrin qrafiklәlәrlә müşaiyәt olunması

265 Nәqliyyat statistikasında İqtisadi fәaliyyәt növlәri tәsnifatının rolunu hansı ifadә daha düzgün
xarakterizә edir?

•

Yük avomobobilini sәrnişin nәqliyyatı avtomobilindәn fәrqlәndirir
Hesabat formalarını tәsnilәşdirir
Nәqliyyat fәaliyyәtlәrininin ayrıayrı növlәrini tәsniflәşdirir
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Nәqliyyat vasitәlәrini tәsniflәşdirir
Yük daşınması fәaliyyәtlәrini qruplaşdırır

266 Nәqliyyat üzrә statistika mәcmuәsi nәdir?

•

İllik mәlumatların әks olunduğu bülleten
Aylıq mәlumatların әks olunduğu bülleten
Rüblük mәlumatların әks olunduğu bülleten
Aylıq vә rüblük mәlumatların әks olunduğu kitab
Әsasәn illik mәlumatların әhatә olunduğu statistik nәşr

267 Rәsmi statistikanın әsas prinsiplәrini hansı beynәlxalq tәşkilat qәbul etmişdir?

•

İӘİT
BVF
BMT
UNİCEF
UNESCO

268 Nәqliyyat statistikasının hüquqi әsası nәdir?

•

Mәlumatlar
Statistik hesabatlar
Dövlәt standartları
“Rәsmi statistika haqqında” qanun
Statistik sorğular vә hesabatlar

269 Nәqliyyat statistikasında göstәrilmiş xidmәtlәrin dәyәri dedikdә nә başa düşülür?

•

Daşımalardan әldә olunan gәlir
Yük vә sәrnişin daşınmasının hәcmi
Daşımaların hәcmi
Nәqliyyat müәssisәlәrinin әldә etdiklәri gәlir
Bütün növ nәqliyyat fәaliyyәti nәticәsindә göstәrilmiş xidmәtlәrin dәyәr ifadәsindә hәcmi

270 Nәqliyyat statistikası sahәsindә tәtbiq olunan müşahidәlәrin növlәri

•

Seçmә vә monitorinq
Yalnız başdanbaşa
Siyahıyaalma vә başdanbaşa
Monitorinq vә qiymәtlәndirmә
Başdanbaşa vә seçmә

271 Seçmә statistika müşahidәlәri tәtbiq olunur

•

Boru kәmәri nәqliyyatında
Avtomobil nәqliyyatında
Dәmir yolu nәqliyyatında
Dәniz nәqliyyatında
Hava nәqliyyatında

272 Azәrbaycanın nәqliyyatı statistika mәcmuәsinin dövriliyi

•

İllik
Hәftәlik
Aylıq
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Rüblük
Yarımillik

273 Müәssisәlәr mәlumatları tәqdim edirlәr

•

Statistika idarәlәrinә gәlmәklә
Statistik hesabat formalarını doldurmaqla
Statistika orqanlarına rәsmi mәktubla
Sorğu әsasında yazılı cavab vermәklә
Könüllü olaraq tәqdim etmәklә

274 Respondentlәr statistik hesabatı tәqdim etmәdikdә

•

Yenisi ilә әvәz olunur
Mәlumatlar dәqiqlәşdirilir
Nәticәlәr lәğv olunur
Cәrimә tәtbiq olunur
Başqa müәssisә seçilir

275 Seçmә müşahidәsinin zәif tәrәfi

•

Baş mәcmu üzrә mәlumatı qiymәtlәndirmәk olmur
Başdanbaşa müşahidәyә ehtiyac qalmır
Xәta müşahidә olunur
Vәsait çox xәrclәnir
İnsan әmәyinә daha çox ehtiyac olur

276 Azәrbaycan Respublikasında İqtisadi fәaliyyәt növlәri tәsnifatından sonra mühüm әhәmiyyәt
kәsb edәn tәsnifatlardan biri dә...

•

yük tәsnifatıdır
Tәhlükәli yüklәrin daşınması tәsnifatı
Daxili nәqliyyat tәsnifatı
Dәniz nәqliyyatı statistikası üçün qurğu tәsnifatı
Avtomobil yollarının tәhlükәlilik tәsnifatı

277 Nәqliyyat statistikasında hansı yanaşmalar var?

•

Tәtbiqi
Funksional
İnstitusional
Funksional vә institusional
Statistik müşahidә

278 әsas fәaliyyәti nәqliyyat olan hüquqi vә fiziki şәxslәrәiqtisadi prosesin iştirakçıları nöqteyi
nәzәrindәn tәtbiq edilәn yanaşma hansı yanaşmadır?

•

statistik
institusional
Funksional
hәr ikisi
belә yanaşma yoxdur

279 İstehsal proseslәrinә  tәsvir edilәn hadisәlәr baxımından tәtbiq edilәn yanaşma hansı
yanaşmadır?
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•

statistik
institusional
funksional
hәr ikisi
bu yanaşma deyil

280 әldә edilә bilәn statistik mәlumatlar nәdir?

•

statistik müşahidә forması
mәlumatların keyfiyyәt kriteriyası
mәlumatın kәmiyyәt kriteriyası
mәlumat mәnbәsi
statistik vahid

281 Nәqliyyat statistikasında tәsvir edilәn hadisәlәr baxımından hansı yanaşma tәtbiq olunur?

•

statik yanaşma
Funksional yanaşma
İnstitusional yanaşma
hәm institusional, hәm dә funksional yanaşma
heç biri

282 Ölkәdaxili vә beynәlxalq әlaqәdә mәxfi göndәrişlәrin vә xüsusi rabitә әlaqәlәrindәn әldә olunan
gәlirlәr hansı gәlirlәrin hәcminә daxildir?

•

sәrәncamda qalan gәlirlәrin hәcminә
Xüsusi rabitә üzrә әldә olunan gәlirlәrin hәcminә
Feldyeger vә sifarişli üzrә әldә olunan gәlirlәrin hәcminә
Feldyeger vә xüsusi rabitә üzrә әldә olunan gәlirlәrin hәcminә
İlkin gәlirlәrin hәcminә

283 Şәhәr telefon rabitәsinin aparatlarının sayına nә aid edilir?

•

sayına şәhәr әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon aparatlarının hәcminin dәyәri
aid edilir
sayına şәhәr әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon aparatları aid edilir
sayına şәhәr әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon stansiyaları aid edilir
sayına şәhәr әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon aparatlarının hәcmi aid edilir
sayına şәhәr әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon stansiyalarının hәcmi aid edilir

284 Poçt statistikasında qeyriәnәnәvi poçt xidmәti hesab olunur

•

Müәssisәnin әsas fәaliyyәti
Poçt müәssisәnin gәlir gәtirәn әsas hissәsi
Poçt müәssisәsinin bütün xidmәtlәri
Müәssisәnin poçt xidmәtlәri
Müәssisәnin qeyriәsas, әlavә fәaliyyәti

285 Rabitәdә tarif indekslәrinin qurulması mәrhәlәsi hesab olunmur

•

Tariflәrin qeydiyyat qaydasının seçilmәsi
Tәmsilçi xidmәtlәrin seçilmәsi
Müәssisәlәrin seçilmәsi
Mәlumatların nәşri
Mәlumatların toplanması
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286 Rabitәdә müәssisәlәrinin mәhsuldarlıq göstәricisidir

•

İşçilәrin sayının xidmәtlәrin hәcminә nisbәti
Fondların rabitә xidmәtlәrinә nisbәti
Xidmәtlәrin hәcminin işçilәrin sayına nisbәti
Qәnaәt
Gәlirlәrin artımı

287 Rabitә sektorunda әsas fondlarla silahlanma dedikdә başa düşülür

•

Mәhsul istehsalının әsas fondlara nisbәti
Әsas fondların dәyәrinin işçilәrin sayına nisbәti
Әsas fondların orta illik dәyәri
Әsas fondların mәhsul istehsalına nisbәti
İşçilәrin sayının әsas fondalrın hәcminә nisbәti

288 Rabitә sektorunda aşağıdakılardan biri әmәk mәhsuldarlığı hesab olunmur

•

Xidmәtlәrin hәcminin işlәnmiş adamsaatlara nisbәti
Yaradılmış әlavә dәyәrin işçilәrin sayına nisbәti
Rabitә xidmәtlәrindәn әldә olunan gәlirin işçilәrin sayına nisbәti
İşçilәrin sayının işlәnmiş adamsaatlara nisbәti
Әlavә dәyәrin işlәnmiş adamsaatlara nisbәti

289 Rabitә sektorunda әsas kapitala yönәldilmiş xarici investisiyalara aid olunmur?

•

Xarici kreditlәr hesabına qrantlar әsasında investisiyalar
Xarici müәssisәlәrin maliyyә investisiyaları
Xarici müәssisәlәrin maliyyә investisiyaları
Müştәrәk müәssisәlәrin hesabına investisiyalar
Xarici kreditlәr hesabına investisiyalar

290 Rabitәdә әsas kapitala investisiyaların maliyyәlәşdirmә mәnbәyi hesab olunmur?

•

Müәssisә vә tәşkilatların öz vәsaitlәri
Yardım vә subsidiyalar
Büdcәdәnkәnar fondlar
Әhalinin şәxsi vәsaitlәri
Büdcә vәsaitlәri

291 Rabitә sektorunda yaradılmış әlavә dәyәr müәyyәn olunur

•

Gәlirlә xәrc arasında fәrq
Gәlirlә xәrc arasında fәrq
Subsidiyalar çıxılmaql gәlirin hәcmi
Aralıq istehlakla gәlirin hәcmi kimi
Xidmәtlәrin hәcmi ilә aralıq istehlakı xәrclәri arasında fәrq

292 Aşağıda verilmiş cәdvәlin mәlumatı әsasında rüb üzrә rabitә xidmәtlәrinin hәcmini hesablayın
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•

255 min manat
705 min manat
320 min manat
385 min manat
365 min manat

293 Rabitә üzrә tarif indekslәri hesablanarkәn tәmsilçi  xidmәt növlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

Tәmsilçi – xidmәt növü adı altında konkret xidmәtlәr başa düşülür
Tәmsilçi – xidmәt növü adı altında hәr hansı istehlak xüsusiyyәtlәri ilә birgә müәyyәn xidmәt növlәrinin
bütün mәcmusu başa düşülür
Tәmsilçi – xidmәt növü adı altında daha az çәki üzrә konkret istehlak xüsusiyyәtlәri ilә birgә müәyyәn xidmәt
növlәrinin seçmә mәcmusu başa düşülür
Tәmsilçi – xidmәt növü adı altında konkret istehlak xüsusiyyәtlәri ilә birgә müәyyәn xidmәt növlәrinin bir
hissәsi başa düşülür
Tәmsilçi – xidmәt növü adı altında konkret istehlak xüsusiyyәtlәri ilә birgә müәyyәn xidmәt növlәrinin bütün
mәcmusu başa düşülür.

294 Rabitә xidmәtlәrinin qiymәt indeksi 105.3 faiz tәşkil etmişdir dedikdә nә başa düşülür?

•

Nisbi artım 5.3 faiz azalmışdır
Qiymәtlәr 105.3 faiz bahalaşmışdır
Qiymәtlәr 5.3% artmışdır
Qiymәtlәr 94.7 faiz olmuşdur
Qiymәtlәr 5.3 dәfә artmışdır

295 Ölkәnin rabitә bazarında daha çox çәkiyә malikdir

•

Poçt rabitәsi
Telekommunikasiya sektoru
Radiorabitә
İnternet xidmәtlәri
Peyk rabitәsi sektoru

296 Rabitә xidmәtlәri indeksi hansı dövriliklә hesablanır?

•

Beş ildә bir dәfә
İllik
Rüblük
Altı ayda bir dәfә
Aylıq, rüblük, illik
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297 Mobil telefon rabitәsi nәdir?

•

elektrorabitә növlәrindәn istifadә etmәklә informasiyanın komutasiyası, ötürülmәsi zamanı xüsusi rabitә
şәbәkәlәrindәn istifadә etmәklә hәyata keçirilir
ümumi istifadәdә olan sәnәdli elektrik rabitәsi növü olaraq, ümumdövlәt telefon şәbәkәsinә avtomatik
komutasiya olunmaqla rabitә şöbәlәri arasında faksimil әlaqә yaratmaq üçün istifadә olunur
simli mobil sistemli radiotelefon rabitәsi hesab edilir
simsiz mobil sistemli radiotelefon rabitәsi hesab edilir
ümumdövlәt telefon şәbәkәsinә avtomatik komutasiya olunmaqla rabitә şöbәlәri arasında faksimil әlaqә
yaratmaq üçün istifadә olunur

298 Rabitә tariflәri indeksi nә üçün hesablanır?

•

Makroiqtisadi inkişafı müәyyәn etmәk üçün
İstehlak qiymәtlәri indeksini hesablamaq üçün
Rabitә xidmәtlәrinin nominal artımını müәyyәn etmәk üçün
Rabitә xidmәtlәrinin real artımını müәyyәn etmәk üçün
Rabitә xidmәtlәri xәrclәrini müәyyәn etmәk üçün

299 Rabitәdә mәcmu indekslәr:

•

Tariflәrin fәrdi dәyәridir
İstehlak qiymәtlәri indeksidir
Ayrıayrı xidmәtlәrin dәyişmәsidir
Fәrdi indekslәrin aqreqasiyasıdır
Xidmәt növlәrinin xüsusi çәkilәrini göstәrir

300 Rabitә xidmәtlәrinin faktiki qiymәtlәrlә hәcminin 100 milyon manat olduğunu vә rabitә
xidmәtlәrinin qiymәtinin 10% artdığını bilәrәk, rabitә xidmәtlәrinin real hәcminin nә qәdәr tәşkil
etdiyini hesablayın

•

85 milyon manat
101 milyon manat
110 milyon manat
91 milyon manat
105milyon manat

301 Rabitәdә qiymәt indeksi artdıqda

•

Fiziki hәcm indeksi çoxalar
Real artım artar
Real artım azalar
Xidmәtlәrin hәcmi aşağı düşәr
Faktiki qiymәtlәrlә artım azalar

302 Rabitәdә tarif indekslәrinin qurulması mәrhәlәlәrindәn biri deyil

•

Mәlumatların yayılması
Müәssisәlәrin seçilmәsi
Tariflәrin qeydiyyat qaydasının seçilmәsi
Tәmsilçi xidmәtlәrin seçilmәsi
Mәlumatların toplanması

303 Rabitәdә tarif indekslәrinin qurulması mәrhәsi hesab olunmur

•

Mәlumatların nәşri
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Müәssisәlәrin seçilmәsi
Tariflәrin qeydiyyat qaydasının seçilmәsi
Tәmsilçi xidmәtlәrin seçilmәsi
Mәlumatların toplanması

304 әnәnәvi poçt xidmәti hesab olunur

•

Danışıq qәbzlәrinin çatdırılması
Cәrimә haqlarının ödәnişi
Telefondan istifadәyә görә xidmәt
Poçt ödәniş nişanının qәbulu
Kommunal xidmәtlәri

305 Qeyriәnәnәvi poçt xidmәtidir

•

Pul baratlarının göndәrilmәsi
Poçt ödәniş nişanlarının qәbulu
Sifarişli mәktubların göndәrilmәsi
Adi mәktubların göndәrilmәsi
Telefondan istifadә haqlarının qәbulu

306 Teleqramların göndәrilmәsi aid olunur

•

Naqilli sәs yayımı rabitәsinә
Sәnәdli elektrik rabitәsinә
Mobil rabitәsinә
Internet rabitәsinә
Feldyeger rabitәsinә

307 Naqilli sәs yayımı rabitәsinә aiddir

•

İSDN xidmәtlәri
Televiziya stansiyalarının quraşdırılması
Telefon xәtlәrinin quraşdırılması
Radiotranslyasiya nöqtәlәrinin quraşdırılması
DATA xidmәtlәri

308 әsas telefon aparatları hesab olunur

•

ATSlәrә fәrdi nömrә ilә qoşulmuş aparatlar
Paralel telefonlar da daxil edilmәklә bütün aparatlar
Müәssisә vә tәşkilatlarda olan aparatlar
Beynәlxalq şәbәkәyә qoşulmuş aparatlar
Mәnzillәrdә olan aparatlar

309 Qiymәtli mәktublara aiddir

•

Sifarişli mәktublar
Kuryer vasitәsilә göndәrilәn mәktublar
İçәrisindә pul olan mәktublar
Qiymәtlәndirilmiş vә sığorta olunmuş mәktublar
Qeydiyyatı aparılan mәktublar

310 Qiymәtli poçt bağlamalarına aiddir

•

Qiymәtlәndirilmiş vә sığorta olunmuş bağlamalar
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•

İçәrisindә pul olan bağlamalar
Kuryer vasitәsilә göndәrilәn bağlamalar
Qeydiyyatı aparılan bağlamalar
Sifarişli bağlamalar

311 Telefon stansiyalarında daha çox xüsusi çәkiyә malikdir

•

Koordinat sistemli ATSlәr
Elektron sistemli ATSlәr
Axtarış sistemli ATSlәr
Ümumi sistemli ATSlәr
Addımaxtarıcı sistemli ATSlәr

312 Rabitә xidmәti hesab olunmur

•

CDMA
İSDN
İnformasiya
İnternet
Mobil

313 Rәsmi statistikada televiziya vericilәrinin gücü qruplaşdırılır

•

100 kVtdan az vә çox
1 kVtdan az vә çox
5 kVtdan az vә çox
10 kVtdan az vә çox
50 kVtdan az vә çox

314 әsas telefon aparatlarına daxil edilmir

•

Beynәlxalq danışıqlara çıxış olmayan telefon aparatları
Mәnizllәrdә olan telefon aparatları
Müәssisәlәrdә olan telefon aparatları
Paralel telefon aparatları
ATSlәrә birlәşdirilmiş telefon aparatarı

315 Aşağdakılardan biri әsas telefon aparatlarının sayına daxil edilmir

•

Beynәlxalq danışıqlara çıxış olmayan telefon aparatları
Mәnizllәrdә olan telefon aparatları
Müәssisәlәrdә olan telefon aparatları
Taksofonlar
ATSlәrә birlәşdirilmiş telefon aparatarı

316 Peyk qәbullu televiziya avadanlıqları bölünür

•

Rәqәmli vә mәtnli
Koordinat vә rәqәmsal
Rәqәmsal vә ümumi
Analoq vә rәqәmsal
Analoq vә ümumi

317 Şәbәkә vә vasitәlәrin, telefon, teleqraf, faksimil әlaqәli mәlumatların vә digәr sәnәdli
mәlumatların yayılması rabitә sahәsinin hansı altsahәsinә aiddir?
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•

Radiorabitә, radio vә televiziya verilişlәri
Poçt rabitәsi
Elektrik rabitәsi
Teleqraf rabitәsi
Telefon rabitәsi

318 Şәhәrlәrarası avtomat telefon danışıqlarının sayı necә müәyyәn edilir?

•

yalnız sayğacların göstәricilәrinә әsasәn әldә edilmiş gәlirin orta tarif dәrәcәsinә bölünmәsi ilә
sayğacların göstәricilәrinә әsasәn, sayğac olmadıqda isә әldә edilmiş gәlirin orta tarif dәrәcәsinә vurulması ilә
sayğacların göstәricilәrinә әsasәn, sayğac olmadıqda isә әldә edilmiş gәlirin orta tarif dәrәcәsinә bölünmәsi ilә
sayğacların göstәricilәrinә әsasәn, sayğac olmadıqda isә әldә edilmiş gәlirin ümumi tarif dәrәcәsinә bölünmәsi
ilә
yalnız sayğac olmadıqda isә әldә edilmiş gәlirin orta tarif dәrәcәsinә bölünmәsi ilә

319 Şәhәrlәrarası vә beynәlxalq telefon rabitәsi üzrә göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcminә hansı gәlirlәr
daxildir?)

•

telefon kanallarının istifadәyә verilmәsindәn, şәhәrlәrarası vә universal taksofonlardan әldә olunan gәlirlәr
ölkә әrazisindә aparılan şәhәrlәrarası vә beynәlxalq telefon danışıqlarından, telefon kanallarının istifadәyә
verilmәsindәn, şәhәrlәrarası vә universal taksofonlardan әldә olunan gәlirlәr
ölkә әrazisindә aparılan şәhәrlәrarası taksofonlardan әldә olunan gәlirlәr
ölkә әrazisindә aparılan şәhәrlәrarası vә beynәlxalq telefon danışıqlarından әldә olunan gәlirlәr
şәhәrlәrarası vә universal taksofonlardan әldә olunan gәlirlәr

320 Rabitә statistikasının müşahidә obyekti

•

Natura vә dәyәr ifadәsindә rabitә xidmәtlәrinin hәcmi, rabitә şәbәkәlәri vә vasitәlәri
Telekommunikasiya vә poçt müәssisәlәrinin işinin әsas göstәricilәri
Rәsmi statistika hesabat formaları
Uçot vahidlәri
Telekommunikasiya şәbәkәlәri vә poçt müәssisәlәri

321 Aşağıdakılardan hansı rabitә statistikasının müşahidә obyekti hesab olunur

•

Natura vә dәyәr ifadәsindә rabitә xidmәtlәrinin hәcmi, rabitә şәbәkәlәri vә vasitәlәri
Telefon vә poçt müәssisәlәrinin işinin әsas göstәricilәri
Rәsmi statistika hesabat formaları vә göstәricilәri
Uçot vahidlәri
Telekommunikasiya şәbәkәlәri vә poçt müәssisәlәri

322 Rabitә statistikasında statistik müşahidә vahidi

•

ATS vә poçt şöbәlәri
Rabitәdәn istifadә edәn bütün hüquqi şәxslәr
Rabitә xәtlәri olan müәssisәlәr
Rabitә müәssisәlәri vә yerli vahidlәr
Telekommunikasiya vә poçtamtlar

323 Teleqraf rabitәsi

•

Telefon kanalları vasitәsilә mәlumatların mübadilәsi növüdür
Poçt növüdür
Kuryer poçt vasitәsidir
Sәnәdli elektrik rabitәsidir
Simsiz rabitә vasitәsidir
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324 Poçt rabitәsi üzrә göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcminә daxil edilmir

•

Kredit xidmәtlәrindә әldә olunan gәlir
Bağlamaların göndәrilmәsindәn әldә olunan gәlir
Pul baratlarının göndәrilmәsindәn әldә olunan gәlir
Banderolların göndәrilmәsindәn әldә olunan gәlir
Poçt nişanlarının satışında әldә olunan gәlir

325 Göstәrilmiş rabitә xidmәtlәrinin hәcmi.....?

•

rabitә müәssisәsinin әsas fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrin xalis hәcminin dәyәridir
rabitә müәssisәsinin әsas fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrin ümumi hәcmidir
rabitә müәssisәsinin qeyriәsas fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrin dәyәridir.
rabitә müәssisәsinin әsas fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrin xalis hәcmidir
rabitә müәssisәsinin әsas fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrin ümumi hәcminin dәyәridir

326 ADSL internet rabitәsinin açılışı?

•

Abunәli Rәqәmsal Abunә Xәtti
Asimmetrik Rәqәmsal Abunә Xәtti
Asimmetrik Rәqәmsal Abunә Xidmәti
Asimmetrik RәqәmliAbunә Xәtti
Asimmetrik Rәqәmsal Ardıcıl Xәtti

327 Kuryer poçt göndәrişlәri anlayışı..?

•

kuryerlәrin әl ilә çatdırdıqları göndәrişinin ümumi hәcminin dәyәri
kuryerlәrin әl ilә çatdırmadıqları göndәrişinin sayıdır.
kuryerlәrin әl ilә çatdırdıqları göndәrişinin sayıdır.
kuryerlәrin әl ilә çatdırdıqları göndәrişinin hәcmi
kuryerlәrin әl ilә çatdırdıqları göndәrişinin hәcminin dәyәri

328 Mobil telefon rabitәsi müәssisәlәrinin abunәçilәrә göstәrdiklәri xidmәtdәn, danışıqlardan
(danışıqların dәyәri quvvәdә olan qiymәtlәrlә hesablanılır) vә mәhsul (danışıq kartı vә s.) satışından
әldә etdiklәri gәlirlәr rabitә statistikasında hansı xidmәtә aid edilir?

•

Sosial xidmәtә
Mobil (sellülar) xidmәtә
Xüsusi xidmәtә
Statik xidmәtә
Statistik xidmәtә

329 Aşağıdakı verilmiş hansı variantlarda İSDN komplektlәrinin sayı anlayışının tam tәrifi
verilmişdir?

•

ümumi telefon xәttindәn istifadә etmәklә müxtәlif cür telefon, telefaks, internet vә s. elektonrabitә
növlәrindәn eyni vaxtda istifadәyә imkan verәn komplekt qurğu başa düşülür
universal qurğu, telefon xәttindәn istifadә etmәklә müxtәlif cür telefon, telefaks, internet vә s. elektonrabitә
növlәrindәn eyni vaxtda istifadәyә imkan verәn komplekt qurğu başa düşülür.
yalnız telefon xәttindәn istifadә etmәklә müxtәlif cür telefon, telefaks, internet vә s. elektonrabitә növlәrindәn
eyni vaxtda istifadәyә imkan verәn komplekt qurğu başa düşülür.
yalnız universal qurğu istifadә etmәklә müxtәlif cür telefon, telefaks, internet vә s. elektonrabitә növlәrindәn
eyni vaxtda istifadәyә imkan verәn komplekt qurğu başa düşülür.
bütün rabitә vasitәlәrindәn istifadә etmәklә müxtәlif cür telefon, telefaks, internet vә s. elektonrabitә
növlәrindәn eyni vaxtda istifadәyә imkan verәn komplekt qurğu başa düşülür.
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330 Poçt göndәrişlәrinin kateqoriyaları necә müәyyәnlәşdirilir?

•

Qәbul, işlәnmә, göndәrilmә vә verilmә şәrtlәrindәn qismәn asılı olaraq
Qәbul, işlәnmә, göndәrilmә vә verilmә şәrtlәrindәn asılı olaraq
Qәbul, işlәnmә, göndәrilmә vә verilmә şәrtlәrindәn asılı olmayaraq
Qәbul, işlәnmә, göndәrilmә vә verilmә şәrtlәrindәn hәm asılı olaraq hәm dә asılı olmayaraq
Qәbul, işlәnmә, göndәrilmә vә verilmә şәrtlәrindәn bәzi hallarda asılı olaraq

331 Radiotranslyasiya nöqtәlәrinin sayı nәyi ifadә edir?

•

Beynәlxalq telefon danışıqlarını
Radio verilişlәrinin naqillә radiotranslyasiya çatdırılmasına xidmәt edәn nöqtәlәri
Universal taksofonların cәmini
Әsas telefon aparatları
Tranzit telefon danışıqlarını

332 Poçt göndәrişlәrinin sayına hansı göndәrişlәr aiddir?

•

heç biri
pullu göndәrişlәr
pulsuz göndәrişlәr
pullu (haqqı ödәnilәn) vә pulsuz (haqqı ödәnilmәyәn) göndәrişlәr
pullu (haqqı ödәnilәn) vә bәzi pulsuz (haqqı ödәnilmәyәn) göndәrişlәr

333 Avtomat telefon stansiyalarına hansı stansiyalar aid edilir?

•

heç biri
koordinat sistemli stansiyalar
elektron sistemli
elektron vә peyk sistemli
koordinat vә bәzi elektron sistemli

334 Hüquqi şәxslәr üçün rabitә xidmәtlәri üzrә tarif indekslәri hesablanarkәn nә әsas götürülür?

•

düzgün cavab yoxdur
göstәrilmiş xidmәt növlәrinin tariflәri
göstәrilmiş xidmәt növlәri
göstәrilmiş xidmәtin keyfiyyәti
göstәrilmiş xidmәt növlәrinin indeksi

335 әsas telefon aparatlarının sayına nә aid edilir?

•

qәsәbә әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon aparatları aid edilir
şәhәr vә kәnd telefon şәbәkәsi ATSlәrinә fәrdi nömrә ilә qoşulmuş aparatlar daxil edilir
kәnd әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon aparatları aid edilir
rayon әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon aparatları aid edilir
kәnd vә rayon әrazisindә quraşdırılan telefon stansiyalarına birlәşdirilmiş telefon aparatları aid edilir

336 .Sәnәdli elektrik rabitәsi hansı xidmәtә aiddir?

•

rabitә xidmәtinә
sәrnişin daşınma xidmәtinә
poçt xidmәtinә
nәqliyyat xidmәtinә
yük xidmәtinә
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337 . Elektrorabitә növlәrindәn istifadә etmәklә informasiyanın (mәlumatların) paket mәlumatları
şәklindә qәbulu, komutasiyası, ötürülmәsi zamanı xüsusi rabitә şәbәkәlәrindәn istifadә etmәklә hәyata
keçirilir – hansı anlayışın tәrifidir?

•

bütün variantlar yanlışdır
Mәlumatların komutasiya paketlәrindә ötürülmәsi
Mәlumatların ötürülmәsi
Elektron poçt
mәlumatların qәbul edilmәsi

338 Hәrbi komissarlıq tәrәfindәn qәbul olunmuş çağırış vәrәqәlәrı necә uçota alınır?

•

düzgün cavab yoxdur
zәrf
mәktub
sorğu vәrәqәsi
açıqca

339 Pulsuz poçt göndәrişlәrinә aiddir: (tam olan variant seçin)

•

güc strukturlarının döyüş zonalarında iştirak edәn hissәlәrinin әsgәr, çavuş, gizir vә zabit heyәti tәrәfindәn
göndәrilәn vә ya onlara ünvanlanmayan mәktub vә açıqcalar
güc strukturlarının döyüş zonalarında iştirak edәn hissәlәrinin әsgәr, çavuş, gizir vә zabit heyәti tәrәfindәn
göndәrilәn vә ya onlara ünvanlanan mәktub vә açıqcalar
güc strukturlarının döyüş zonalarında iştirak edәn hissәlәrinin әsgәr tәrәfindәn göndәrilәn vә ya onlara
ünvanlanan mәktub vә açıqcalar
güc strukturlarının döyüş zonalarında iştirak edәn hissәlәrinin әsgәr, çavuş, gizir vә zabit heyәti tәrәfindәn
göndәrilәn mәktub vә açıqcalar
güc strukturlarının döyüş zonalarında iştirak edәn hissәlәrinin әsgәr, çavuş tәrәfindәn göndәrilәn mәktub vә
açıqcalar

340 Mәcmu indekslәrin hesablanmasında fәrdi indekslәrdәn istifadә edilmәsi nәyi göstәrir?

•

doğru cavab yoxdur
bütün xidmәt növlәrinin tariflәrinin dәyişmәsini göstәrir
ayrı  ayrı xidmәt növlәrinin tariflәrinin dәyişmәsini göstәrir
bәzi xidmәt növlәrinin tariflәrinin dәyişmәsini göstәrir
seçilmiş ayrı  ayrı xidmәt növlәrinin tariflәrinin dәyişmәsini göstәrir

341 İl әrzindә işә salınan әsas kapitalın dәyrinin 6 min manat¸ ilin axırına әsas kapialın tam dәyәrinin
300 min manat oldu¬ğunu bilәrәk әsas kapitalın tәzәlәnmә әmsalını hesablayin:

•

5.0%;
2.0%;
5.5%;
50.0%;
2.5%;

342 әsas fondların orta illik dәyәri hesablanır

•

Fondun illik dәyәrinin tәqvim günlәrinin sayına nisbәti ilә
İlin әvvәlinә vә axırına olan fondlara görә
Aylıq fondların hәcminә görә
İlin әvvәlinә olan fondun dәyәri ilә
İlin sonuna olan fondun dәyәri ilә
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343 Bir ildә әsas kapitalın orta illik dәyәrinin 60 min manat¸ mәhsul buraxılışının hәcminin 36 min
manat olduğunu bilәrәk fondverimi göstәricisini hesablayın:

•

21 manat;
0.5manat;
6 manat;
15 manat;
0.6manat

344 Qeyrinәqliyyat sektorunda yük daşınması tәrifi hansıdır? (Tam olan variant seçin)

•

heç biri düzgün deyil
nәqliyyat sektoru istisna olmaqla iqtisadiyyatın digәr sahәlәrindә (sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә s.) fәaliyyәt
göstәrәn müәssisәlәrin nәqliyyat vasitәlәri ilә qazanc әldә etmәdәn öz daxili ehtiyacları üçün daşıdıqları
yüklәrin hәcmidir
nәqliyyat sektoru istisna olmaqla iqtisadiyyatın digәr sahәlәrindә (sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә s.) fәaliyyәt
göstәrәn müәssisәlәrin nәqliyyat vasitәlәri ilә qazanc әldә etmәdәn öz xarici ehtiyacları üçün daşıdıqları
yüklәrin hәcmidir
nәqliyyat sektoru istisna olmaqla iqtisadiyyatın digәr sahәlәrindә (sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә s.) fәaliyyәt
göstәrәn müәssisәlәrin nәqliyyat vasitәlәri ilә qazanc әldә etmәdәn öz daxili vә xarici ehtiyacları üçün
daşıdıqları yüklәrin hәcmidir
nәqliyyat sektoru istisna olmamaqla iqtisadiyyatın digәr sahәlәrindә (sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı vә s.) fәaliyyәt
göstәrәn müәssisәlәrin nәqliyyat vasitәlәri ilә qazanc әldә etmәdәn öz daxili ehtiyacları üçün daşıdıqları
yüklәrin hәcmidir

345 Qatarın orta sahә üzrә hәrәkәt sürәti nәyi göstәrir?

•

onun 4 saat әrzindә, sahә üzrә aralıq stansiyalarda dayanmaları nәzәrә alınmaqla getdiyi orta mәsafәni göstәrir
onun bir saat әrzindә, sahә üzrә aralıq stansiyalarda dayanmaları nәzәrә alınmaqla getdiyi orta mәsafәni
göstәrir
onun yarım әrzindә, sahә üzrә aralıq stansiyalarda dayanmaları nәzәrә alınmaqla getdiyi orta mәsafәni göstәrir
onun iki saat әrzindә, sahә üzrә aralıq stansiyalarda dayanmaları nәzәrә alınmaqla getdiyi orta mәsafәni
göstәrir
onun beş saat әrzindә, sahә üzrә aralıq stansiyalarda dayanmaları nәzәrә alınmaqla getdiyi orta mәsafәni
göstәrir

•

Yük dövriyyәsinin
Avtomobil nәqliyyatında yük daşınmasının
Avtomobil nәqliyyatı ilә yük dövriyyәsinin
Yük daşınmasının bölgüsünün
Avtomobil nәqliyyatında yük dövriyyәsinin

346

347 Hansı göstәrici әdәdlә ifadә olunur vә sutka әrzindә yüklәnmiş vaqonların sayını göstәrir?

•

orta çәkili harmonik göstәrici
belә göstәrici mövcud deyildir
Qatarın orta sahә üzrә hәrәkәt sürәti
belә hesablama mövcud deyil
Vaqonların orta sutkalıq yüklәnmә göstәricisi

348 Yük avtomobil nәqliyyatında seçmә statistika müşahidәlәri aparılarkәn Avropa üzrә әsas
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metodoloji göstәriş

•

1192/68 saylı göstәriş
1172/98 saylı göstәriş
1192/78 saylı göstәriş
1972/98 saylı göstәriş
11728/98 saylı göstәriş

349 Neyman optimal bölgü üsulu nә üçün tәtbiq olunur

•

Baş mәcmu üzrә reprezentativliyi tәmin edir
Daşınan yükün hәcminin baş mәcmu üzrә dәqiq müәyyәn olunmasına kömәk edir
Qruplarda seçilәnlәrin zәruri sayını onların hәmcinsiliyinә görә müәyyәnlәşdirir
Qruplar üzrә seçilәnlәrin sayını proporsional metodla daha düzgün müәyyәn olunmasını tәmin edir
Seçmәyә düşәnlәrin sayını müәyyәnlәşdirir

350 Hansı göstәrici hesabat dövründә yüklәnmiş yükün tonla miqdarını tәqvim günlәrinin sayına
bölmәklә hesablanır vә tonla ifadә edilir?

•

orta çәkili harmonik göstәrici
Orta hesabla gün әrzindә vaqonlara yük vurulması göstәricisi
Qatarın orta sahә üzrә hәrәkәt sürәti
Vaqonların orta sutkalıq yüklәnmә göstәricisi
belә hesablama mövcud deyil

•

yük qәbul edilmәsinin
Yük dövriyyәsinin
sәrnişin daşınmasının
yük göndәrilmәsinin
yük daşınmasının

351

352 Daşınmış yükün tonla miqdarını hәr bir yol hәddindә yükdaşımaların әn qısa mәsafәsinә
vurulması yolu ilә hesablanan hansı göstәricidir?

•

belә göstәrici yoxdur
Dәmir yolu nәqliyyatı ilә yük dövriyyәsi
Dәmir yolu ilә yük daşınması
Dәmir yolunun yol hәddi
Yük dövriyyәsinin orta göstәricisini

353 Nәqliyyat sektorunda yük daşınması

•

Bütün nәqliyyat vasitәlәri ilә daşınan yükdür
Nәqliyyat vә qeyrinәqliyyat sektorunda nәqliyyat vasitәlәri tәrәfindәn daşınan yüklәrin hәcmidir
Qeyrinәqliyyat müәssisәlәri tәrәfindәn daşımaların hәcmidir
Әsas fәaliyyәti nәqliyyat işi olan tәsәrrüfat subyektlәrinin daşıdığı yükdür
Sәnaye, tikinti vә iqtisadiyyatın digәr sahәlәrindә daşınan yükdür

354 Dәmir yolu nәqliyyatında yükün hәcmi müәyyәn olunur

•
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•

Göndәrilmiş, gәtirilmiş vә tranzit yüklәrin hәcmi әsasında
Yükün boşaldılma mәntәqәsindә
Yükün ümumi tonnajının taraya qismәti
Yükün doldurulubboşaldılması vasitәsilә
Yükün ümumi hәcmini ölçmәklә

355 Dәmir yolu nәqliyyatında yük göndәrilmәsinin uçotu anı

•

Daşınmaq üçün qәbul edildiyi an
Yükün boşaldılma mәntәqәsindә boşaldılması zamanı
Yükün ümumi tonnajının taraya qismәti әsasında
Yükün doldurulubboşaldılmasının eyni vaxta müqayisәsi әsasında
Yükün ümumi hәcmini tara ilә ölçmә zamanı

356 Dәmir yolunda sәrnişin dövriyyәsi

•

Daşınmış sәrnişinlәrin sayının onların daşınmasının tarif mәsafәsinә vurulması ilә tәyin olunur
Daşınmış sәrnişinlәrin miqdarının hәr bir yol hәddindә daşımaların әn qısa mәsafәsinә vurulması yolu ilә
müәyyәn olunur
Daşınmış sәrnişinlәrin sayının ümumi yol hәddindә daşımaların әn qısa mәsafәsinә vurulması yolu ilә
müәyyәn olunur
Daşınmış sәrnişinlәrin hәr bir yol hәddindә daşımaların әn uzun mәsafәsinә vurulması yolu ilә müәyyәn
olunur
Daşınmış sәrnişinlәrin miqdarının hәr bir yol hәddindә daşımaların orta daşınma mәsafәsinә vurulması yolu
ilә müәyyәn olunur

357 Dәmir yolu nәqliyyatında daşımaların uçotuna dair rәsmi statistika hesabatları.

•

10 dәmir yolu
1dәmir yolu vә 10dәmir yolu
10dәmir yolu vә 65dәmir yolu
65dәmir yolu vә 1dәmir yolu
1nәqliyyat dәmir yolu vә 10dәmir yolu

358 İqtisadi fәaliyyәt növü tәsnifatında yük avtomobili nәqliyyatının fәaliyyәt kodu

•

49411
49314
49315
49320
49391

359 Avtomobil günlәrin sayı

•

Hәr bir avtomobilin tәsәrrüfatda qaldığı iş günlәrinin sayıdır
Hәr bir avtomobilin tәsәrrüfatda qaldığı tәqvim günlәrinin sayıdır
Tәsәrrüfatda olan avtomobillәrin faktiki işlәdiri günlәrin sayıdır
Boşdayanmalar çıxılmaqla avtomobillәrin tәsәrrüfatda qaldәqları günlәrin sayıdır
Tәmir, istirahәt vә bazar, boşdayanmalar çıxılmaqla avtomobillәrin tәsәrrüfatda qaldıqları günlәrin sayıdır

360 Seçilәnlәrin zәruri sayı hesablanarkәn Neyman optimal bölgü üsulunun әhәmiyyәti

•

Baş mәcmu üzrә reprezentativliyi tәmin edir
Daşınan yükün hәcminin baş mәcmu üzrә dәqiq müәyyәn olunmasına kömәk edir
Qruplarda seçilәnlәrin zәruri sayını onların hәmcinsiliyinә görә müәyyәnlәşdirir
Qruplar üzrә seçilәnlәrin sayını proporsional metodla daha düzgün müәyyәn olunmasını tәmin edir
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Seçmәyә düşәnlәrin sayını müәyyәnlәşdirir

361 Avtomobil nәqliyyatında mövsümilik amillәrinin müәyyәnlәşdirilmәsinin әhәmiyyәti nәdir?

•

Müvsümilik indekslәrinin vә mövsümilik әyrisinin müәyyә olunması
Ayrıayrı mövsümlәrdә avtomobil nәqliyyatının işinin hesablanması
Mövsümilik amillәrinin kәnarlaşdırılması
Mövsümlәr üzrә uzunmüddәtli indekslәrin öyrәnilmәsi
Dövrlәr üzrә müqayisәlәrin aparılması

362 Yük sәnәdlәrnidә çәkisi göstәrilmәyәn vә ya әdәdlә sayılan yüklәrin çәkisi necә hesablanır?

•

İmpyutasiya yolu ilә
Hesablama yolu ilә
Yükdaşıma sәnәdlәri ilә
Gәmiçiliyin preyskurantları ilә
Yükün hәcm göstәricilәri әsasında

363 Hava nәqliyyatında yük daşınmasına aid edilmir

•

Poçt
Xüsusi tәyinatlı yüklәr
Qeyrikommeriya mәqsәdilә daşınan yüklәr
Sәrnişinlәrin baqaj yüklәri
Pulsuz baqaj yüklәri

364 Magistral qaz kәmәrlәrinә aid edilmir

•

Әhaliyә qazın bölüşdürülmәsi üçün istifadә olunan kәmәrlәr
Xarici ölkәlәrә qazın nәqli mәqsәdilә istifadә olunan kәmәrlәr
Rayon vә şәhәrlәrә qaz nәqli üçün nәzәrdә tutulmuş kәmәrlәr
Yeraltı qaz anbarlarına qazın vurulması üçün istifadә olunan kәmәrlәr
Kompressor stansiyalarına qazın vurulması üçün istifadә olunan kәmәrlәr

365 Qazın hәcminin kubmetrdәn tona çevirmә әmsalı hesablanır

•

Qazın xüsusi şәrti çevirmә әmsalları ilә
Qazın hәcminin qazın çәkisinә hasili ilә
Qazın çәkisinin qazın hәcminә bölünmәsi ilә
Qazın hәcminin qazın ümumi tutumuna bölünmәsi ilә
Qazın hәcminin qazın xüsusi çәkisinә hasili ilә

366 Qazın nәqli ilә bağlı itkilәr

•

Qaz tәchizatı şәbәkәlәrinә vurulmuş qazla әhaliyә çatdırlmış qazın hәcmi arasındakı fәrqdir
Normativ sәnәdlәr әsasında müәyyәn olunmuş itkidir
Әhali tәrәfindәn qazın sәrfiyyatı zamanl yol veridklәri istikidir
İstehsalçıdan alınmış vә ötürülmüş qaz arasındakı fәrqdir
Qәbul olunmuş vә istehlakçılara verilmiş qazın hәcmi arasındakı fәrqdir

367 Nәqliyyat sektorunda yük daşınmasının uçotunda nәzәrә alınır

•

Növündәn asılı olmayaraq bütün nәqliyyat vasitәlәri ilә daşınan yükdür
Nәqliyyat vә qeyrinәqliyyat sektorunda nәqliyyat vasitәlәri tәrәfindәn daşınan yüklәrin hәcmidir
Qeyrinәqliyyat müәssisәlәri tәrәfindәn daşımaların hәcmidir
Әsas fәaliyyәti nәqliyyat işi olan tәsәrrüfat subyektlәrinin daşıdığı yükdür
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•

Sәnaye, tikinti vә iqtisadiyyatın digәr sahәlәrindә daşınan yükdür

368 Kommersiya mәqsәdilә daşınmış yüklәrin hәcmi dedikdә başa düşülür

•

Kommersiya müәssisәlәri tәrәfindәn daşımaları göstәrir
Nәqliyyat sektorundakı daşımaları xarakterizә edir
Qeyrinәqliyyat sektorunu xarakterizә edir
Bütün daşımaları xarakterizә edir
İqtisadi sahәlәrdә daşımaları xarakterizә edir

369 Bir ton yükün orta daşınma mәsafәsi nәdir

•

Yükün miqdarı
Yük dövriyyәsinin daşınmış yüklәrә bölünmәsi yolu ilә alınan göstәricilәr
Yükün daşınma mәsafәsinin ümumi tonnaja nisbәti
Yükün nәqliyyat vasitәlәrinin sayına nisbәti
Yükün boşaldılma mәsafәsi

370 Dәmir yolunda yük dövriyyәsi necә müәyyәn olunur

•

Daşınmış yükün tarasının ümumi yol hәddindә daşımaların әn qısa mәsafәsinә vurulması yolu ilә müәyyәn
olunur
Daşınmış yükün tonla miqdarının hәr bir yol hәddindә daşımaların әn uzun mәsafәsinә vurulması yolu ilә
müәyyәn olunur
Daşınmış yükün tonla miqdarının hәr bir yol hәddindә daşımaların әn qısa mәsafәsinә vurulması yolu ilә
müәyyәn olunur
Daşınmış yükün tonla miqdarının hәr bir yol hәddindә daşımaların әn uzun mәsafәsinә vurulması yolu ilә
müәyyәn olunur
Daşınmış yükün tonla miqdarının hәr bir yol hәddindә daşımaların orta daşınma mәsafәsinә vurulması yolu ilә
müәyyәn olunur

371 Limana bir gün әrzindә kommersiya mәqsәdilә istismar olunan tutumu tam registr tutumunun
90%ni tәşkil edәn 4000 ton tam registr tutumu olan 2 gәmi vә kommersiya mәqsәdilә istismar olunan
tutumu tam registr tutumunun 80%ni tәşkil edәn 5000 ton tam registr tutumu olan 3 gәmi daxil
olmuşdur. Lmana daxil olmuş gәmilәrin xalis registr tutumunu (netto) hesablayın

•

17000 ton
19200 ton
9000 ton
7200 ton
20500 ton

372 Nәql olunmuş qazın kubmetr lә verilmiş hәcmi ton ölçü vahidinә neçә keçirilir?

•

Qazın hәcmi (Vm3) hәmin sahәdәn keçәn qazın xüsusi çәkisinә (kq/m3) vurulur
Qazın hәcmi ton ölçü vahidi ilә göstәrilir
Qazın hәcmi onun kqla ölçülәn çәkisinә vurulur
Qazın xüsusi çәkisi (Vm3) hәmin sahәdәn keçәn qazın hәcmi (Vm3) ilә toplanılır
Qazın hәcmi (Vm3) hәmin sahәdәn keçәn qazın xüsusi çәkisinә (kq/m3) bölünür

373 Avtomobil nәqliyyatında yük daşınmasının hesablanması üçün aşağıdakı düstur tәtbiq olunur:

•
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374 İstismar parkının hәr bir lokomotivә orta hesabla bir günә düşәn xәtti yürüşü (kilometr) hansı
göstәrici ilә ifadә olunur?

•

İstismar parkının bir günә düşәn sıxlığını
Dәmir yolu xәttinin uzunluğunu
Vaqon parkının gündәlik faydalı iş әmsalını
Lokomotivlәrin yüklü yürüş mәsafәsini
Lokomotivin orta sutkalıq yürüşünü

375 Qeyri – nәqliyyat sektorunda yük dövriyyәsinin tәrifi:

•

düzgün cavab yoxdur
qeyrinәqliyyat müәssisәlәrinin nәqliyyat vasitәlәri tәrәfindәn daşınmış yüklәrin tonla miqdarının daşınma
mәsafәsinә vurulması yolu ilә müәyyәn edilir
qeyrinәqliyyat müәssisәlәrinin nәqliyyat vasitәlәri tәrәfindәn daşınmış yüklәrin tonla miqdarının daşınma
mәsafәsinә bölünmәsi yolu ilә müәyyәn edilir
qeyrinәqliyyat müәssisәlәrinin nәqliyyat vasitәlәri tәrәfindәn daşınmış yüklәrin tonla miqdarının daşınma
mәsafәsinә çıxılması yolu ilә müәyyәn edilir
qeyrinәqliyyat müәssisәlәrinin nәqliyyat vasitәlәri tәrәfindәn daşınmış yüklәrin tonla miqdarının daşınma
mәsafәsinә cәmlәnmәsi yolu ilә müәyyәn edilir

376 Dәmir yolu nәqliyyatı ilә yük dövriyyәsi necә hesablanır?

•

hәr bir yol hәddindә yükdaşımaların әn qısa mәsafәsi ilә cәmlәnilmәsiyolu ilә hesablanır
hәr bir yol hәddindә yükdaşımaların әn qısa mәsafәsinә vurulması vә hasillәrin cәmlәnmәsi yolu ilә hesablanır
hәr bir yol hәddindә yükdaşımaların әn uzun mәsafәsinә vurulması yolu ilә hesablanır
hәr bir yol hәddindә yükdaşımaların әn qısa mәsafәsinә vurulması bölmәsi ilә hesablanır
hәr bir yol hәddindә yükdaşımaların әn qısa mәsafәsindәn çıxılması yolu ilә hesablanır

377 Yük göndәrilmәsinin uçota alma anı (vaxtı) hansı vaxt hesab edilir?

•

belә anlayış yoxdur
onun göndәrildiyi müddәt
onun daşınmaq üçün qeydә alınması vaxtı
onun daşınmaq üçün qәbul edildiyi an (vaxt) hesab edilir
qәbul edildiyi müddәt

378 Magistral neft kәmәrlәrinin tәrifi hansı variantda tam verilib?

•

neft mәhsullarının nәql edilmәsini tәmin etmәk üçün quraşdırılmış boru kәmәrlәridir
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•

neftin vә emal olunmuş maye neft mәhsullarının nәql edilmәsini tәmin etmәk üçün quraşdırılmış boru
kәmәrlәridir
emal olunmuş maye neft mәhsullarının nәql edilmәsini tәmin etmәk üçün quraşdırılmış boru kәmәrlәridir
neft mәhsullarının nәql edilmәsini tәmin etmәk üçün quraşdırılmış boru kәmәrlәridir
nefin nәql edilmәsini tәmin etmәk üçün quraşdırılmış boru kәmәrlәridir

379 Magistral qaz kәmәrlәri ilә nәqletmә anlayışının tәrifi hansı variantda düzgün verilib?

•

neftin vә emal olunmuş maye neft mәhsullarının nәql edilmәsini tәmin etmәk üçün quraşdırılmış boru
kәmәrlәri
magistral qaznәqletmә sisteminә qәbul olunub nәql edilmiş qazln miqdarı vә istehlakçılara tәhvil verilmiş
qazın miqdarı arasındakı fәrq.
qaz paylayıcı stansiyalara, kompressor stansiyalarına, yeraltı qaz anbarlarına vә yeraltı qaz anbarlarından
qәbul olunmuş qazın hәcmidir
nәql edilmiş neftin vә emal olunmuş maye neft mәhsullarının onların nәqletmә mәsafәsinә hasilidir
xam neftin vә emal olunmuş maye neft mәhsullarının boru kәmәrlәri ilә ötürülmәsidir

380 Mәlumatların düzgün şәrh olunmasına nail olmaq üçün bu prinsiplәrdәn hansından istifadә
olunur?

•

bunların hamısı
beynәlxalq statistik әmәkdaşlıq,
obyektivlik vә mәlumatlara bәrabәr giriş;
işsizlik;
mәlumatların tәqdimatı; .

381 Statistika sisteminin sәmәrәliliyi vә anlaşmalara nail olmaq üçün hansı prinsipin olması ilk
növbәdә zәruridir:

•

obyektivlik vә mәlumatlara bәrabәr giriş;
Milli sәviyyәdә әlaqәlәndirmә prinsipi
beynәlxalq әlaqәlәndirilmә
sәmәrәlilik
beynәlxalq statistik әmәkdaşlıq,

382 Nәqliyyat statistikasının metodlarına daxil deyil

•

Tәşkilatlanma
Qruplaşdırma
Müşahidә
Tәhlil
Yekunlaşdırma

383 Rabitә statistikasında müşahidә formaları nә üçün müәyyәn edilib?

•

statistik qruplaşdırma üçün
statistik uçot üçün
statistik qiymәtlәndirmә üçün
statistik tәsnifat üçün
statistik müayinә üçün

384 Müşahidә, qruplaşdıma, yekunlaşdırma vә tәhlil nәqliyyat statistikasında nәyi xarakterizә edir?

•

Nәqliyyat statistikasının tәşkilini
Nәqliyyat statistikasının әsasını
Nәqliyyat statistikasının metodların
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Nәqliyyat statistikasının tәrifini
Nәqliyyat statistikasının növlәrini

385 Rәsmi statistiknın әsas prinsiplәrindә mәxfilik nәyi xarakterizә edir?

•

Mәlumatların yayılmasında ayrıseçkiliyә yol verilmәmәlidir
Mәlumatlar hamı üçün eyni vaxtda yayılmalıdır
Mәlumatlara bәrabәr giriş tәmin olunmalıdır
Fәrdi mәlumatlar qorunmalıdır
Fәrdi mәlumatlar hamı üçün açıq olmalıdır

386 Azәrbaycan Respublikasında hansı nәqliyyat növü üzrә rәsmi statistika hesabatı tәtbiq olunmur?

•

Aviasiya nәqliyyatında
Dәniz nәqliyyatında
Daxili su nәqliyyatında
Metro nәqliyyatında
Dәmir yolu nәqliyyatında

387 İqtisadi fәaliyyәt növlәri tәsnifatında nәqliyyatla bağlı hansı mәsәlәlәr әhatә olunur?

•

Yük vә sәrnişin daşınmasının uçotunu
Nәqliyyatın әlaqә növlәrinin tәsniflәşdirilmәsi
Nәqliyyat fәaliyyәtlәrinin tәsniflәşdirilmәsi
Nәqliyyat vasitәlәrinin bölgüsü
Yük daşınmasının tәsniflәşdirilmәsi

388 Nәqliyyat vasitәlәrinin statistik registrindә әks etdirilir

•

Nәqliyyat vasitәlәri haqqında mәlumat
Fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxslәr haqqında mәlumat
Әhalinin sayı haqqında mәlumatlar
Nәqliyyat vasitәlәrinin daşıdıqları yük haqqında mәlumat
Nәqliyyat müәssisәlәri haqqında mәlumat

389 Nәqliyyat sahәsindә olan mәlumatlar dövlәt idarәetmә orqanlarına nә üçün lazımdır?

•

Biznes qәrarları üçün
Nәqliyyat sferasını idarә etmәk, strategiya vә dövlәt proqramları üçün
Mәlumatları saxlamaq üçün
Beynәlxalq tәşkilatlara mәlumat tәqdim etmәk üçün
Maliyyә vә qeyrimaliyyә müәssisәlәri, şirkәtlәri; müşahidә, danışıq aparmaq, iş qurmaq üçün

390 Rәsmi statistikanın әsas prinsiplәrinin qәbul edildiyi il

•

2006
1994
1995
1998
2004

391 Nәqliyyat statistikası hansı statistika qrupuna daxildir?

•

rabitә statistikası qrupuna
sahibkarlıq statistikası qrupuna
müәssisәlәr statistikası qrupuna
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avtomobil statistikası qrupuna
nәqliyyat vasitәlәri statistikası qrupuna

392 Nәqliyyat statistikası hansı statistika sisteminә daxildir?

•

rabitә statistikası sisteminә
müәssisәlәr statistikası sisteminә
sahibkarlıq statistikası sisteminә
müәssisәlәr statistikası sisteminә
avtomobil statistikası sisteminә

393 Bunlardan hansı nәqliyyat statistikasının әsas prinsipi hesab olunur?

•

bunların hamısı
aktuallıq,
obyektivlik vә mәlumatlara bәrabәr giriş;
beynәlxalq sәviyyәdә әlaqәlәndirmә;
mәxfilik;.

394 Bunlardan hansı nәqliyyat statistikasının әsas prinsipi hesab olunur?

•

bunların hamısı
beynәlxalq statistik әmәkdaşlıq,
obyektivlik vә mәlumatlara bәrabәr giriş;
peşәkarlıq;
mәlumatların tәqdimatı; .

395 Bunlardan hansı nәqliyyat statistikasının әsas prinsipi hesab olunmur?

•

bunların hamısı
beynәlxalq әmәk tәşkilatı
obyektivlik vә mәlumatlara bәrabәr giriş;
peşәkarlıq;
mәlumatların tәqdimatı; .

396 Bunlardan hansı nәqliyyat statistikasının әsas prinsipi hesab olumnur?

•

bunların hamısı
beynәlxalq statistik әmәkdaşlıq,
obyektivlik vә mәlumatlara bәrabәr giriş;
işsizlik;
mәlumatların tәqdimatı; .

397 Nәqliyyat statistikasının predmeti nәyi öyrәnir?

•

Nәqliyyat statistikasında keyfiyyәt göstәricilәrini
Nәqliyyatın inkişaf dinamikasını
Nәqliyyat vasitәlәrini
Nәqliyyat növlәrindә baş vermiş kütlәvi sosialiqtisadi hadisәlәri
Nәqliyyat statistikasında kәmiyyәt göstәricilәrini

398 Nәqliyyat statistikasında tәtbiq olunan әsas metodlar.

•

Müşahidә, qruplaşdırma vә yekunlaşdırma
Qruplaşdırma, yekunlaşdırma, müşahidә
Müşahidә, qruplaşdırma vә seçmә
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Müşahidә, cәdvәllәr vә seçmә
Nisbi göstәricilәr vә cәdvәllәr

399 Nәqliyyat statistikasının әsas vәzifәsi

•

Nәqliyyat sahәsindә statistikanın aparılması vә istifadәçilәrә mәlumatların verilmәsidir
Nәqliyyat sektorunda kütlәvi hadisәlәrin öyrәnilmәsidir
Nәqliyyat sektorunda nәqliyyat vasitәlәrinin öyrәnilmәsidir
Nәqliyyat sahәsindә mәlumatların nәşridir
Nәqliyyat müәssisәlәrinin işinin tәşkil edilmәsidir

400 Rәsmi statistikanın әsas prinsipi qәbul edilmişdir

•

BMT tәrәfindәn
Beynәlxalq Valyuta Fondu tәrәfindәn
Avropa İttifaqı tәrәfindәn
Dünya Bankı tәrәfindәn
Avrostat tәrәfindәn

401 әsas etibarilә nәqliyyat statistikasında müşahidәlәrin tәşkili hansı statistika üzrә uzlaşdırılır?

•

gender statistikası
sahibkarlıq
kiçik sahibkarlıq
böyük sahibkarlıq
sosial statistika

402 Nәqliyyat sisteminin inkişafı ümumilikdә nәyi xarakterizә edir?

•

İKT inkişafı
Iqtisadi vә sosial inkişafı
İqtisadi inkişafı
Sosial inkişafı
Ekologiya problemlәrini

403 Azәrbaycan Respublikasında nәqliyyatın inkişafı hansı әsrdәn başlayır?

•

XVIII
XII
XVII
XIX
XX

404 Hava vә avtomobil nәqliyyatı neçәnci әsrin ortalarından başlayaraq yaradılmışdır?

•

XXI
XX
XIX
XV
XVIII

405 Nәqliyyat statistikasının predmeti nәdir?

•

Bötövlükdә nәqliyyat növlәrindә baş vermiş kütlәvi sosialiqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi
sosial – iqtisadi proseslәr
kütlәvi sosialiqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi
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•

bötövlükdә vә ayrıayrı nәqliyyat növlәrindә baş vermiş kütlәvi sosialiqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi
Ayrıayrı nәqliyyat növlәrindә baş vermiş kütlәvi sosialiqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi

406 Nәqliyyat statistikası hansı statistik qrupa daxildir?

•

Qiymәt statistikası
Müәssisәlәr statistikası sisteminә vә sahibkarlıq statistikası
Müәssisәlәr statistikası sistemi
Sahibkarlıq statistikası
Әhali statistikası

407 Nәqliyyat statistikasının әsas vәzifәsi nәdir?

•

Nәqliyyat sahәsindә baş vermiş hadisәlәrә nәzarәt
Nәqliyyat sahәsindә istehsal münasibәtlәri çәrçivәsindә baş vermiş sosialiqtisadi hadisәlәrin statistikasının
aparılması vә mәlumatların istifadәçilәrә çatdırılması
Nәqliyyat sahәsindә istehsal münasibәtlәri çәrçivәsindә baş vermiş sosialiqtisadi hadisәlәrin statistikasının
aparılması
Nәqliyyat sahәsindә istehsal münasibәtlәri çәrçivәsindә mәlumatların istifadәçilәrә çatdırılması
Nәqliyyat sahәsindә baş vermiş hadisәlәrin qeydiyyatı

408 Rәsmi statistika haqqında qanun na әsasәn yekun statistika mәlumatlarında әn azı neçә statistik
vahid olmalıdır?

•

3
5
6
4
1

409 Rәsmi statistika haqqında qanuna әsasәn yekun statistika mәlumatlarında bir vahidin xüsusi
çәkisi neçә faizdәn az olmamalıdır?

•

81
85
84
74
88

410 Mәxfilik sahәsindә bütün metod vә qaydaları neçә predmet üzәrindә formalaşdırmaq olar?

•

7
1
3
2
5

411 Statistika sisteminin fәaliyyәtini nә tәnzimlәyir?

•

qaydalar, nizamnamәlәr, fәaliyyәtlәr
qanunlar, qaydalar, nizamnamәlәr,fәaliyyәtlәr
nizamnamәlәr, qanunlar,müşahidәlәr
qaydalar, normalar, nizamnamәlәr, fәaliyyәtlәr
qanunlar, norma vә qaydalar

412 Statistika mәlumatlarının beynәlxalq sәviyyәdә müqayisә olunmasının tәmin edilmәsi hansı rәsmi
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statistikanın hansı prinsipinә aiddir?

•

aktuallıq
iqtisadi sәmәrәlilik
dәqiqlik
beynәlxlaq әlaqәlәndirmә
mәxfilik

413 Planlı iqtisadiyyat dövründә Azәrbaycanda müәssisәlәr registri olmuşdurmu?

•

müddәtli
Xeyr
Bәli
qismәn
bәzi müәssisәlәrdә

414 Nәqliyyat vasitәlәrinә aid hansı tәsnifat mövcuddur?

•

Yol nәqliyyatı Tәsnifatı
Sәrnişin dövriyyәsi Tәsnifatı
Yük dövriyyәsi Tәsnifatı
Nәqliyyat Növlәri Tәsnifatı
Nәqliyyat vasitәlәrinin Yük tutumu Tәsnifatı

415 Gәmiçiliyin nәqliyyat xidmәtlәrindәn әldә etidiyi gәlirlәrin hәcminә daxil edilmir

•

Gәmi vasitәsilә daşınmaqla satılmış mәhsulun dәyәri
Yedәyә almadan әldә olunan gәlirlәr
Xarici gәmilәrә göstәrilәn xidmәtlәrә görә әldә olunan gәlir
Yüklәrin gәtirilmәsindәn әldә olunan gәlir
Yüklәrin tranzit daşımalarından әldә olunan gәlir

416 Kabotaj әlaqә ilә daşınmalardan әldә olunan gәlir hansı nәqliyyat növünә aiddir?

•

Hava nәqliyyatı
Dәmir yolu
Dәniz
Boru kәmәri
Avtomobil

417 Dәmir yolu nәqliyyatında әsas xәrclәr kateqoriyasına aid olunmur?

•

Sığorta xәrclәri
İşçi qüvvәsinә çәkilәn xәrclәr
Enerjiyә çәkilәn xәrclәr
İnfrastrukturun saxlanmasına çәkilәn xәrclәr
Xammal vә materiallara çәkilәn xәrclәr

418 İşlәnmiş adamsaatlara aşağıdakılardan hansı daxil deyil

•

Xәstәlik vaxtı
Bayram günlәri işlәnmiş iş saatları
İstirahәt günlәri
Xidmәti ezamiyyәt dövrü
Normadan artıq işlәnmiş iş saatları
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419 İşçilәrin siyahı sayına daxil edilmir

•

Әvәzçilik üzrә qәbul olunmuş işçilәr
Sınaq müddәti ilә işә qәbul edilәnlәr
Tam olmayan iş günü işlәyәnlәr
Xidmәti ezamiyyәtdә olanlar
Әmәk müqavilәsi ilә evdә çalışan işçilәr

420 İşçilәrin siyahı sayına daxil edilmir

•

istehsalatdan ayrılmaqla tәhsil almaq üçün göndәrilәnlәr
Mәzuniyyәtdә olanlar
Tam olmayan iş günü işlәyәnlәr
Xidmәti ezamiyyәtdә olanlar
Әmәk müqavilәsi ilә evdә çalışan işçilәr

421 İl üçün işçilәrin orta siyahı sayı necә hesablanır?

•

Hesabat ilinin bütün ayları üçün işçilәrin orta siyahı sayının cәmlәnәrәk 12yә bölünmәsi ilә
İlin bütün ayları üzrә hesabat ayının әvvәlinә olan işçilәrin sayının cәminin 12yә bölünmәsi ilә
Orta aylıq işçilәrin ayların sayına bölünmәsi ilә
Hesabat ayı üzrә işçilәrin siyahı sayının cәmlәnәrәk hesabat aylarının sayına bölünmәsi ilә
İllәr üzrә işçilәrin sayını cәmlәyib illәrin sayına bölmәklә

422 Kadrların sabitlik әmsalı

•

Hesabat ilinin bütün ayları üçün işçilәrin orta siyahı sayının cәmlәnәrәk 12yә bölünmәsidir
Bütün hesabat ili әrzindә siyahı tәrkibindә olan işçilәrin sayının hesabat ilindә işçilәrin orta siyahı sayına
nisbәtidir
Hesabat dövründә işә qәbul olunan vә çıxanların mәcmusudur
Hesabat dövründә işә qәbul әmsalıdır
Hesabat dövründә işdәn çıxma әmsalıdır

423 İşlәnmiş adamsaatlara daxildir

•

Işçilәrin tәhsil mәzuniyyәti vaxtı
Xәstәlik vaxtı
B. Növbәdaxili iş olmayan vaxt
Mәzuniyyәt vaxtı
Xidmәti ezamiyyәt vaxtı

424 İşçilәrin növbәlilik әmsalı nәdir?

•

Faktiki işlәyәn işçilәrin sayının çoxsaylı növbәdә işlәyәn işçilәrin sayına nisbәti
Çoxsaylı növbәdә işlәyәn işçilәrin sayının işçilәrin ümumi sayına nisbәti
Ayrıayrı növbәdә işlәyәnlәrin sayının növbәlәrin sayına nisbәti
Orta növbәlilik әmsalının işçilәrin sayına nisbәti
Hәr bir sexdә çalışanların növbәlәrin ümumi müddәtinә nisbәti

425 İşçilәrin әmәk haqqı fonduna daxil deyil

•

Әvәzçilik üzrә işlәyәnlәrin әmәk haqqı
İşә görә ödәmәlәr
Mükafatlar
Natura formasında verilmiş ödәmәlәr
İşçilәrin nәqliyyat xәrclәrinin ödәnilmәsi
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•

426 Sosial xarakterli ödәmәlәrә daxil deyil

•

Mükafatlar
Pulsuz geyim formalarının ödәnilmәsi
İşçilәrin nәqliyyat xәrclәrinin ödәnişi
Pulsuz geyim formalarına çәkilmiş xәrclәr
İstirahәt üçün ödәnişlәr

427 Hәvәslәndirici ödәmәlәrә daxildir

•

İşlәnmiş vaxta görә natura formasında işçilәrә verilmiş әrzaq mallarının dәyәri
Tarif dәrәcәlәri üzrә әmәkhaqqı
Qonoralar
Vәzifә maaşına әlavәlәr
Birdәfәlik mükafatlar

428 әmәkhaqqı fonduna daxil edilmәyәn sosial xarakterli ödәmәlәrә daxil deyil

•

Fәrdi mühafizә vasitәlәrinin dәyәri
Pulzuz geyim formalarının dәyәri
Işçilәrin yol xәrclәri
İstirahәt vә sәyahәt üçün ödәnişlәr
Mәcburi işburaxma vaxtına görә ödәmә

429 Nәqliyyatda әmәk bazarının әsas elementlәri aşağıdakılardır:

•

Işçi qüvvәsinә tәlәbat, işçi qüvvәsinin tәklifi, işçi qüvvәsinin qiymәti, rәqabәt, infrastruktur, işçi quvvәsinin
alqısatqısı;
Işçi qüvvәsinә tәlәbat, işçi qüvvәsinin tәklifi, işçi qüvvәsinin qiymәti, rәqabәt, infrastruktur;
Işçi qüvvәsinә tәlәbat, , işçi qüvvәsinin qiymәti, rәqabәt, infrastruktur;
Işçi qüvvәsinin tәklifi, işçi qüvvәsinin qiymәti, rәqabәt, infrastruktur;
Işçi qüvvәsinә tәlәbat, işçi qüvvәsinin tәklifi, işçi qüvvәsinin qiymәti, rәqabәt;

430 Işçi qüvvәsi tәklifi aşağıdakılarla müәyyәn olunur:

•

Bunların hamısı;
Iqtisadi fәal әhalinin sayı;
Iş qüvvәsinin qiymәti;
Işә vә istirahәtә ayrılan vaxt;
Pensiya vә işsizliyә görә müavinәt vә sosial ödәmәlәr;

431 Nәqliyyat sektoru üzrә beynәlxalq statistikada mәşğul әhalinin müxtәlif kateqoriyalarının uçotu
vә tәhlilindә aşağıdakı qrupların fәrqlәndirilmәsi tövsiyyә olunur (

•

Muzdla işlәyәnlәr;iş adamları( iş verәnlәr); müstәqil formada işlәyәnlәr;istehsalat koperativlәrinin üzvlәri; ev
tәsәrrüfatının haqqı ödәnilmәyәn işçilәri; mәşğullar vә işsizlәr;
Muzdla işlәyәnlәr;iş adamları( iş verәnlәr); müstәqil formada işlәyәnlәr;istehsalat koperativlәrinin üzvlәri; ev
tәsәrrüfatının haqqı ödәnilmәyәn işçilәri; mәşğulluqda statusu müәyyәn edilә bilmәyәn işçilәr;
Muzdla işlәyәnlәr;işsizlәr; müstәqil formada işlәyәnlәr;istehsalat koperativlәrinin üzvlәri; ev tәsәrrüfatının
haqqı ödәnilmәyәn işçilәri; mәşğulluqda statusu müәyyәn edilә bilmәyәn işçilәr;
Muzdla işlәyәnlәr;iş adamları( iş verәnlәr); müstәqil formada işlәyәnlәr;istehsalat koperativlәrinin üzvlәri; ev
tәsәrrüfatının haqqı ödәnilmәyәn işçilәri; iqtisadi fәal әhali;
Muzdla işlәyәnlәr;iş adamları( iş verәnlәr); dövlәt qulluqçuları;istehsalat koperativlәrinin üzvlәri; ev
tәsәrrüfatının haqqı ödәnilmәyәn işçilәri; mәşğulluqda statusu müәyyәn edilә bilmәyәn işçilәr

432 Nәqliyyat sektorunda işçi qüvvәsi ehtiyyatıbu:
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•

Formalaşmış konyuktur şәrtindә artıq mәşğul hesab olunan şәxslәrin mәcmusu;
Formalaşmış konyuktur şәrtindә artıq işçi qüvvәsi hesab olunan şәxslәrin mәcmusu;
Formalaşmamış konyuktur şәrtindә artıq işçi qüvvәsi hesab olunan şәxslәrin mәcmusu;
Formalaşmış konyuktur şәrtindә artıq işçi qüvvәsi hesab olunmayan şәxslәrin mәcmusu;
Formalaşmış konyuktur şәrtindә artıq işsizlәr hesab olunan şәxslәrin mәcmusu;

433 Nәqliyyatda işçi quvvәsinә ümumi tәlәbin vә sәmәrәli tәlәbin fәrqi:

•

xarici tәlәb;
әlavә tәlәb;
rasional tәlәb;
retro tәlәb;
daxili tәlәb;

434 Nәqliyyat müәssisәsindә işә çıxan adamgünlәrin umumi sayının 2000 adamgün¸ bütün günü
boşdayanmaların sayının 250 adamgün olduğunu bilәrәk faktiki işlәnmiş adamgünlәrin ümumi
sayını hesablayın:

•

1750 adamgün;
1100 adamgün;
1000 adamgün;
1750 adamgün;
1500 adamgün

435 Nәqliyyat müәssisәsindә aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn orta aylıq әmәk haqqının sәviyyәsini
hesablayın: 1.Aylıq әmәk haqqı fondu  100 min manat; 2.İşçilәrin orta siyahı sayı  200 nәfәr;
3.İşlәnmiş adamgünlәr  8 min; 4.İşlәnmiş adamsaatlar  80 min;

•

500 manat
200 manat
250 manat
400 manat
300 manat

436 Mәlumatların әhatәli vә tamamlanmış olmasında hansı amillәr әsas rol oynayır?

•

yalnız metod
zaman, mәkan vә metod
zaman vә mәkan
zaman vә metod
yalnız zaman

437 Avtonәqliyyat vasitәlәrinin sayı haqqında mәlumatlar hansı hesabat forması әsasında toplanır?

•

1yol nәqliyyat hadisәsi
10DYP
2DYP
65avtomobil
1istehsal (nәqliyyat)

438 Dövlәt Statistika Komitәsi öz fәaliyyәtini tәşkil edir

•

Formalar әsasında
Proqram vә planlar әsasında
Konsepsiyalar әsasında
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Tapşırıqlar әsasında
Hesabatlar әsasında

439 Yerli statistika orqanları fәaliyyәtini tәşkil edir

•

Yerli statistika orqanlarının iş planları әsasında
Konsepsiya әsasında
Rәsmi statistika haqqında qanunla
Tapşırıq vә hesabatlar әsasında
Formalar vә hesabatlar әsasında

440 Dövlәt Statistika Komitәsinin iş planı necә tәsdiq olunur?

•

Dövlәtstatkomun sәdrinin әmri ilә
Baş nazir tәrәfindәn
Ölkә prezidentinin sәrәncamı ilә
Komitәnin sәrәncamı ilә
Dövlәtstakomun kollegiyasında müzakirә olunaraq

441 Statistika mәlumatlarının hazırlanması prosesinin ardıcıllığı

•

Mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, mәlumatların toplanması, emalı vә nәticәlәrin yayımlanması
Mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, plan vә formaların hazırlanması, mәlumatların emalı vә nәticәlәrin
yayımlanması
Mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, plan vә formaların hazırlanması, mәlumatların toplanması, emalı vә
nәticәlәrin yayımlanması
Plan vә formaların hazırlanması, mәlumatların toplanması, emalı vә nәticәlәrin yayımlanması
Mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, plan vә formaların hazırlanması, mәlumatların toplanması, emalı,
nәticәlәrin yayımlanması vә qruplaşdırılması

442 Nәqliyyat statistikasında müşahidәlәrin tәşkili metodları

•

Sorğular yolu ilә
Başdanbaşa vә seçmә müşahidәlәri
Yalnz başdanbaşa müşahidә
Yalnız seçmә müşahidә
Monitorinq

443 Statistika uçotunun әsas mәnbәyi

•

İnstitusional vahidlәr
Müәssisәlәr
Statistika vahidlәri
Müşahidә obyektlәri
Müәssisәlәr qrupu

444 Nәqliyyat statistikasına yanaşmalar

•

Әsas fәaliyyәt vә instutisional yanaşma
Funksional yanaşma
Funksional vә institusional yanaşma
İnstutusional yanaşma
Sahәvi vә funksional yanaşma

445 İnstitusional yanaşmanın әsas mahiyyәti
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•

Nәqliyyat prinsipi ilә müşahidә
Sahә prinsipi ilә uçotun tәşkili
İstehsal proseslәrinin öyrәnilmәsi
Әsas fәaliyyәt metodu ilә statistikanın tәşkili
Sahә vә әsas fәaliyyәt metodunun birgә tәtbiqi

446 Müәssisәnin әsas fәaliyyәti necә müәyyәn olunur?

•

Xәrclәrinin strukturuna görә
Dövriyyәsindә xüsusi çәkisi az olan fәaliyyәt növü әsasında
Dövriyyәsinin әvvәlki illә müqayisәsinә görә
Dövriyyәsindә xüsusi çәkisi çox olan fәliyyәt növü ilә
Yük dövriyyәsinin hәcminә görә

447 Azәrbaycan Respublikasında hansı nәqliyyat növü ilә daha çox yük daşınır?

•

Hava nәqliyyatı ilә
Boru kәmәri ilә
Dәmir yolu ilә
Dәniz nәqliyyatı ilә
Avtomobil nәqliyyatı ilә

448 Nәqliyyat sektorunda qiymәt indekslәri üzrә tәmsilçi xidmәtlәr nәdir

•

Beynәlxalq yük daşınmasıdır
Yük daşınması
Sәrnişin daşınması
Daha çox xüsusi çәkiyә malik xidmәtlәrdir
Daha çox rast gәlinәn fәaliyyәt növüdür

449 Nәqliyyat statistikasında işçilәrin sayı haqqında mәlumatlar hansı dövriliklә toplanır?

•

İllik
Aylıq
Aylıq vә illik
Aylıq, rüblük vә illik
5 ildәn bir

450 Nәqliyyat statistikası üzrә informasiya sisteminin әsasını nә tәşkil edir?

•

Qanunvericilik
Hesabat formaları
Statistik mәlumatlar
Statistik nәşrlәr
Tәhlili mәruzәlәr

451 Statistik mәlumatların keyfiyyәt kriteriyalarından biridir

•

Mәlumatların azlığı
Mәlumatların dәqiqliyi
Mәlumatların konfidensiallığı
Mәlumatlara bәrabәr giriş
Mәlumatların çoxluğu

452 İdarәdaxili hesabat forması nәdir?
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•

Yalnız statistika mәqsәdlәri üçün müәyyәn olunmuş hesabat formaları
Dövlәtstatkom tәrәfindәn tәsdiq olunan formalar
Müxtәlif idarә vә tәşkilatlar tәrәfindәn tәsdiq olunan formalar
Nәqliyyatın bir növünә dair hesabat formaları
Nәqliyyatın bütün növlәrinә dair hesabatlar

453 Rәsmi statistika ilә bağlı Dövlәt proqramları neçә ili әhatә edir?

•

4
6
5
3
5

454 Milli hesablar sisteminin tәlәblәrinә uyğun olaraq nәqliyyat statistikasında dövri (cari)
müşahidәlәr tәlәb edir:

•

statistik yanaşma
institusional yanaşma
vahid yanaşma
kompleks yanaşma
fәrdi yanaşma

455 Dәmir yolu nәqliyyatı növündә qiymәt statistikası üçün hansı әlaqә növlәri seçilir:

•

Beynәlxalq, Daxili
Beynәlxalq, Yollararası, Yollardaxili (yerli)
Neftin vurulması (yüklәnmәsi) , Neft mәhsullarının vurulması (yüklәnmәsi), Qazın nәqli
Xaricә üzmә , Nәqliyyat gәmilәrinin kabotaj әlaqәdә üzmәsi, Liman gәmilәrinin kabotaj әlaqәdә üzmәsi
Beynәlxalq şәhәrlәrarası, şәhәrdaxili vә şәhәrәtrafı

456 Boru kәmәri nәqliyyatı növündә qiymәt statistikası üçün hansı әlaqә növlәri seçilir:

•

Beynәlxalq, Daxili
Beynәlxalq, Yollararası, Yollardaxili (yerli)
Neftin vurulması (yüklәnmәsi) , Neft mәhsullarının vurulması (yüklәnmәsi), Qazın nәqli
Xaricә üzmә , Nәqliyyat gәmilәrinin kabotaj әlaqәdә üzmәsi, Liman gәmilәrinin kabotaj әlaqәdә üzmәsi
Beynәlxalq şәhәrlәrarası, şәhәrdaxili vә şәhәrәtrafı

457 Dәniz nәqliyyatı növündә qiymәt statistikası üçün hansı әlaqә növlәri seçilir:

•

Beynәlxalq, Daxili
Beynәlxalq, Yollararası, Yollardaxili (yerli)
Neftin vurulması (yüklәnmәsi) , Neft mәhsullarının vurulması (yüklәnmәsi), Qazın nәqli
Xaricә üzmә , Nәqliyyat gәmilәrinin kabotaj әlaqәdә üzmәsi, Liman gәmilәrinin kabotaj әlaqәdә üzmәsi
Beynәlxalq şәhәrlәrarası, şәhәrdaxili vә şәhәrәtrafı

458 Avtomobil nәqliyyatı növündә qiymәt statistikası üçün hansı әlaqә növlәri seçilir:

•

Beynәlxalq, Daxili
Beynәlxalq, Yollararası, Yollardaxili (yerli)
Neftin vurulması (yüklәnmәsi) , Neft mәhsullarının vurulması (yüklәnmәsi), Qazın nәqli
Xaricә üzmә , Nәqliyyat gәmilәrinin kabotaj әlaqәdә üzmәsi, Liman gәmilәrinin kabotaj әlaqәdә üzmәsi
Beynәlxalq şәhәrlәrarası, şәhәrdaxili vә şәhәrәtrafı
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459 Hava nәqliyyatı növündә qiymәt statistikası üçün hansı әlaqә növlәri seçilir:

•

Beynәlxalq, Daxili
Beynәlxalq, Yollararası, Yollardaxili (yerli)
Neftin vurulması (yüklәnmәsi) , Neft mәhsullarının vurulması (yüklәnmәsi), Qazın nәqli
Xaricә üzmә , Nәqliyyat gәmilәrinin kabotaj әlaqәdә üzmәsi, Liman gәmilәrinin kabotaj әlaqәdә üzmәsi
Beynәlxalq şәhәrlәrarası, şәhәrdaxili vә şәhәrәtrafı

460 Meşә, ağacemalı vә sellülozkağız sәnayesi mәhsulları üzrә qiymәt statistikası üçün nәqliyyat
yüklәrinin növlәri hansılardır:

•

Gübrә istehsalı üçün dağkimya xammalı, Azot gübrәlәri
Hasil edilmiş neft , Benzin , Dizel yanacağı ,Mazut yanacağı
Dәmir filizi ,Әlvan metal filizlәri
Polad hazırlamalar, Qara metallar, Әlvan metallar vә onların tökmәlәri
Meşә materialları, bәrkidicilәrdәn başqa

461 Kimya sәnayesi mәhsulları üzrә qiymәt statistikası üçün nәqliyyat yüklәrinin növlәri hansılardır:

•

Gübrә istehsalı üçün dağkimya xammalı, Azot gübrәlәri
Hasil edilmiş neft , Benzin , Dizel yanacağı ,Mazut yanacağı
Dәmir filizi ,Әlvan metal filizlәri
Polad hazırlamalar, Qara metallar, Әlvan metallar vә onların tökmәlәri
Meşә materialları, bәrkidicilәrdәn başqa

462 Mineral xammal, mineral tikinti materialları üzrә qiymәt statistikası üçün nәqliyyat yüklәrinin
növlәri hansılardır:

•

Gübrә istehsalı üçün dağkimya xammalı, Azot gübrәlәri
Hasil edilmiş neft , Benzin , Dizel yanacağı ,Mazut yanacağı
Dәmir filizi ,Әlvan metal filizlәri
Polad hazırlamalar, Qara metallar, Әlvan metallar vә onların tökmәlәri
Torpaq, qum, gil vә tәbii daşlarsәnaye xammalı

463 Malların istehsalı, yüklәnmәsi (göndәrilmәsi) vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi haqqında 1istehsal
hesabat formasının dövriliyi necәdir:

•

Günlük
Aylıq
Rüblük
İllik
Hәftәlik

464 Müәssisәnin istehsal vә daşınma fәaliyyәti haqqında hesabat formasının dövriliyi necәdir:

•

Günlük
Aylıq
Rüblük
İllik
Hәftәlik

465 әmәk üzrә hesabat (1әmәk) formasının dövriliyi necәdir:
Günlük
Aylıq
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•

Rüblük
İllik
Hәftәlik

466 Dәniz nәqliyyatının işinin әsas göstәricilәri haqqında (5dәniz) hesabat formasının dövriliyi
necәdir:

•

Hәftәlik
Günlük
Aylıq
Rüblük
İllik

467 Nәqliyyat vasitәlәrinin registri nәdir?

•

Nәqliyyat vasitәlәri haqqında mәlumatı özundә әks etdirәn informasiya bazasıdır
Yük daşınmasının hәcmi haqqında mәlumat bazasıdır
Beynәlxalq daşımalarda iştirak edәn nәqliyyat müәssisәlәri haqqında registrdir
Yerli daşımalarda iştirak edәn nәqliyyat müәssisәlәri haqqında registrdir
Yol nәqliyyat hadisәlәrini törәdәn avtomobillәr haqqında informasiya bazasıdır

468 Statistik vahidlәr hansı mәqsәdlәrә görә qruplara ayrılır?

•

Әrazilәr üzrә bölgünün aparılması mәqsәdlәrinә görә
Müşahidә vә tәhlil mәqsәdlәrinә görә
Seçmә sayının hәcminә görә
Ölçü mәqsәdlәrinә görә
Registrdә tәtbiqi mәqsәdlәrinә görә

469 Statistika uçotunun әsas mәnbәyi nәdir?

•

Statistika (uçot) vahidlәri
Hüquqi şәxslәr
Fәrdi sahibkarlar
Ev tәsәrrüfatları
Fiziki şәxslәr

470 Statistika müşahidәlәrindә yerli vahidlәrin uçotu ilә bağlı aşağıdakı hansı problem daha
xarakterikdir?

•

Yerli vahidlәrlә bağlı metodologiyalar tәkmil deyil
Onları tapmaq çәtindir
Yerli vahidlәr üzrә maliyyә göstәricilәri ilә bağlı uçotun aparılması çәtindir
Yerli vahidlәr regional olduğuna görә dәqiq olmur
Yerli vahidlәr daha böyük olduğuna görә müşahidәlәr çәtndir

471 Seçmә müşahidәlәrinin tәşkili hansı zәrurәtdә yaranır?

•

Maliyyә vә әmәk resurslarına qәnaәt etmәk
Daha dәqiq mәumatlar әldә etmәk üçün
Daha әtraflı mәlumatlar әldә etmәk
Elmi metodlardan istifadә olunması
Kiçik müәssisәlәrin müşahidәyә cәlb olunması

472 Nәqliyyat statistikasında institusional yanaşma dedikdә nәzәrdә tutulur
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•

Funksional metod
Sahә metodu
Әsas fәaliyyәt prinsipi
Qeyriәsas fәaliyyәt prinsipi
Qeyrisahә metodu

473 Nәqliyyat statistikasında funksional yanaşma dedikdә nәzәrdә tutulur

•

Funksional metod
Sahә metodu
Әsas fәaliyyәt prinsipi
Qeyriәsas fәaliyyәt prinsipi
Qeyrisahә metodu

474 Müәssisәnin әsas fәaliyyәti necә müәyyәn olunur?

•

Vergisi daha yüksәk olan fәaliyyәt növü üzrә
Xәrci daha çox olan fәaliyyәt növü üzrә
Әrazisi daha çox olan fәaliyyәt növü üzrә
Gәliri (dövriyyәsi) daha çox olan fәaliyyәt növü üzrә
İşçilәrinin sayı daha çox olan fәaliyyәt növü üzrә

475 Yükdaşıma tariflәri indekslәrindәn istifadә olunur

•

Maaşların hesablanması üçün
Ümumi daxili mәhsulun artma (azalma) tempinin hesablanması üçün
İstehlak qiymәtlәrinin hesablanması üçün
Beynәlxalq müqayisә proqramına daxil edilmәsi üçün
Әhalinin pul gәlirlәrini indeksasiya etmәk üçün

476 Müәssisәlәrin üzәrinә düşәn statistik yüklә tәqdim olunan mәlumatın keyfiyyәti arasında hansı
әlaqә vardır?

•

Heç bir әlaqә yoxdur
Statistik yük artdıqca mәlumatların keyfiyyәti azalır
Statistik yük artdıqca mәlumatların keyfiyyәti dә artır
Statistik yük artdıqca mәlumatların hәcmi artır
Düz mütәnasiblik

477 Metamәlumat nә üçündür?

•

Respondentә düşәn statistik yükü azaltmaq
İstifadәçilәrә statistik mәlumatlarla bağlı daha әtraflı mәlumat vermәk
İstifadәçilәrә daha çox mәlumat vermәk
İstifadәçilәrin suallarına cavab vermәk
Respondentә tәqdim edәcәyi hesabatlarla bağlı arayış vermәk

478 Rәsmi statistik hesabat forması kimlәr üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

Әhali üçün
İstifadәçilәr üçün
Statistiklәr üçün
Respondentlәr üçün
Beynәlxalq tәşkilatlar üçün
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479 Mәlumatların tәqdim olunması prosesi nә vaxt başlayır?

•

hesabat dövrünun birinci yarısında
hesabat dövrü başa çatan kimi
hesabat dövrü başlayan kimi
hesabat dövrü әrzindә
hesabat dövrünün ortalarında

480 Statistik mәlumatların әsas keyfiyyәt göstәricisi hansı göstәrici hesab olunur?

•

heç biri
mәlumatların tamlığı
mәlumatların konkrentliyi
mәlumatların dәqiqliyi
mәlumatların konfidensiallığı

481 MHS üçün mәlumatlar hansı tәsnifat üzrә formalaşdırılır?

•

MHS – in xüsusi tәsnifatı
İqtisadi fәaliyyәt növlәri tәsnifatı
Statistika Komissiyasının  “Beynәlxalq Standart Sahә Tәsnifatı”
Avropa Birliyinin “Avropa Birliyindә iqtisadi fәaliyyәtin әsas sahә tәsnifatı”
hec biri

482 Nәqliyyat statistikası üzrә mәlumatlar hansı şәkildә tәqdim edilir?

•

bülletenlәr vә tәhlili mәruzәlәr
yalnız bülletenlәr
bülletenlәr, mәcmuәlәr vә tәhlili mәruzәlәr
yalnız tәhlili mәruzәlәr
yalnız mәcmuәlәr

483 Azәrbaycan әrazisindәn keçәn hissәlәrindә infrastrukturun inkişafı, tranzit daşımaların
planlaşdırılması vә intensivlәşdirilmәsi, multimodal vә intermodal daşımaların inkişafı üçün nә
yaradılmalıdır?

•

sosial şәbәkәlәr
geniş informasiya şәbәkәsi
provayder sistemi
mәlumat bürosu
mәxfi sistem

484 Vaqonların orta sutkalıq yüklәnmә göstәricisi nәyi göstәrir?

•

әdәdlә ifadә olunur vә sutka әrzindә yüklәnmiş vaqonların sәciyyәsini göstәrir
әdәdlә ifadә olunur vә sutka әrzindә yüklәnmiş vaqonların sayını göstәrir
әdәdlә ifadә olunur vә sutka әrzindә yüklәnmiş vaqonların çәkisini göstәrir
әdәdlә ifadә olunur vә sutka әrzindә yüklәnmiş vaqonların hәcmini göstәrir
әdәdlә ifadә olunur vә sutka әrzindә yüklәnmiş vaqonların dizaynını göstәrir

485 Milli hesablar sisteminin tәlәblәrinә uyğun olaraq nәqliyyat statistikasında dövri (cari)
müşahidәlәr hansı yanaşmanı tәlәb edir?
heç bir yanaşmanı tәlәb etmir
funksional
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•

statistik
statik
institusional

486 Statistikada statistik yüklәnmә anlayışının hansı tәrәflәri xarakterizә olunmalıdır?

•

kәmiyyәt vә keyfiyyәt tәrәflәri
ümumi
yalnız kәmiyyәt
yalnız keyfiyyәt
heç biri

487 Statistika vahidlәrini müşahidә vә tәhlil mәqsәdlәrinә görә neçә qrupa bölmәk olar?

•

6
7
8
5
10

488 İKT statistikasında göstәricilәr sistemi qruplarından biri deyil

•

İnternet vә mobil telefon göstәricilәri
Әsas infrastruktur göstәricilәri vә onlara giriş imkanları
Ev tәsәrrüfatlarında İKT sistemlәrinin mövcudluğu vә istifadә olunması
Müәssisәlәr üzrә әsas İKT göstәricilәri
İKT sektoru vә İKT mәhsullarının ticarәti üzrә әsas göstәricilәri

489 İnternet abunәçilәri kimlәrdir?

•

İnternet xәttinә vә şәbәkәsinә malik olan fәrdlәr
Kütlәvi şәkildә internet xәttinә malik olan fәrdlәr
İnternet provayderlәrin xidmәtlәrindәn istifadә edәnlәr
Internet şәbәkәsinә qoşulmaq üçün qoşulma haqqını ödәmiş fәrdlәr
İnternetdәn istifadә edәn internet istifadәçilәri

490 İnternetdәn istifadә etmiş әhali hesab olunur

•

Son 1 gün әrzindә internetdәn istifadә etmiş şәxslәr
Son 12 ay әrzindә internetdәn istifadә etmiş şәxslәr
Son 6 ay әrzindә internetdәn istifadә etmiş şәxslәr
Son 3 ay әrzindә internetdәn istifadә etmiş şәxslәr
Son 1 ay әrzindә internetdәn istifadә etmiş şәxslәr

491 İKT mәhsullarına aid deyil?

•

Mәdәnçıxarma avadamlıqları
Telekommunikasiya avadanlıqları
Kompyuter vә kompyuter avadanlıqları
Elektron hissәlәr
Video vә video avadanlıqlar

492 Ev tәsәrrfatlarında İKT sistemlәri vә ondan istifadәyә dair әsas mәlumat mәnbәyi

•

Beynәlxalq tәşkilatların mәlumatları
Müәssisәlәrin tәqdim etdiklәri mәlumatlar
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•

Ev tәsәrrüfatları arasında keçirilәn statistik sorğu
Telekommunikasiya operatorlarının mәlumatları
İKT xidmәti göstәrәn subyektlәrin mәlumatları

493 Ev tәsәrrüfatlarında İKT üzrә sorğular tәşkil olunarkәn tәşkil tәtbiq olunan üsul

•

Qruplaşdırma üsulu
Başdanbaşa sorğular
Ani monitorinqlәr
Seçmә statistika müşahidәsi
İnzibati mәlumatlarıdan istifadә

494 әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn әsas telefon aparatları İKT – nin hansı göstәrici qrupuna aiddir?

•

heç birinә
İKT sektoru vә İKT mәhsullarının ticarәti
Müәssisәlәr (biznes statistikası üzrә) üzrә
Ev tәsәrrüfatlarında İKT sistemlәrinin mövcudluğu vә istifadә olunması
Әsas infrastruktur göstәricilәri vә onlara giriş imkanları:

495 Dünya ölkәlәrindә İKTnin inkişaf dinamikasını xarakterizә edәn hansı göstәricidir?

•

İKTnin әsas göstәricilәri
İKTnin inkişaf indeksi
İKTnin inkişaf dinamikası
İKTnin inkişaf meyarı
İKTnin inkişaf silsilәsi

496 Qatarların orta texniki hәrәkәt sürәti onun 1 saat әrzindә getdiyi orta mәsafәni hansı ölçü vahidi
ilә göstәrir?

•

kilometrlә
1 şәrti qatarla
vaqonla
hәm kilometr, hәm dә vaqonla
ölçü vahidii lә әks etdirilmir

497 Yük vә sәrnişin daşımalarının uçotu ayrıayrı nәqliyyat növlәrindә hansı şәkildә aparılır?

•

heç bir cavab düzgün deyil
fәrqli vә yerli şәkildә aparılır
bir şәkildә
beynәlxlaq sәviyyәdә qәbul edilmiş orta şәkildә
әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş yerli şәkildә

498 Sәrnişin daşınması göstәricisi nәyi ifadә edir?

•

doğru variant yoxdur
ayrıayrı nәqliyyat növlәri tәrәfindәn daşınmış sәrnişinlәrin cәmini
bütün nәqliyyat növlәri tәrәfindәn daşınmış sәrnişinlәrin dövriyyәsin
bütün vә bәzi hallarda isә ayrıayrı nәqliyyat növlәri tәrәfindәn daşınmış sәrnişinlәrin cәmini vә gәliri
ayrılmış nәqliyyat növlәri tәrәfindәn daşınmış sәrnişinlәrin cәmini

499 Dәmir yolu nәqliyyatına yüklәnmişdir dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

düzgün cavab yoxdur
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•

dәmir yolunun yüklәmә mәntәqәsindәn daşımaq üçün işçi parkı vaqonlarına yığılmış (vurulmuş) yükün
ümumi hәcmi nәzәrdә tutulur
dәmir yolunun yüklәmә mәntәqәsindәn daşımaq üçün işçi parkı yükün ümumi hәcmi nәzәrdә tutulur
dәmir yolunun yüklәmә mәntәqәsindәn daşımaq üçün işçi parkı vaqonlarına yığılmış (vurulmuş) yükün
seçilmiş hәcmi nәzәrdә tutulur
dәmir yolunun yüklәmә mәntәqәsindәn daşımaq üçün işçi parkı vaqonlarına yığılmış (vurulmuş) yükün
keyfiyyәti nәzәrdә tutulur

500 Daşınmış sәrnişinlәrin sayı hansı yol ilә tapılır?

•

satılmış biletlәrin sayı vә ya әldә olunmuş vәsaitin mәblәğinin bir sәrnişinin orta gediş tarifinә bölünmәsi yolu
ilә
satılmış biletlәrin sayı vә ya әldә olunmuş vәsaitin mәblәğinin bir sәrnişinin orta gediş tarifinә vurulması yolu
ilә
satılmış biletlәrin sayı vә ya әldә olunmuş vәsaitin mәblәğinin bir sәrnişinin orta gediş tarifindәn çıxarılması
yolu ilә
әldә olunmuş vәsaitin mәblәğinin bir sәrnişinin orta gediş tarifinә bölünmәsi yolu ilә
düzgün cavab yoxdur

501 Limanlarda yüklәmәboşaltma işlәri hәyata keçirilәrkәn, gәmidәn sahilә vә ya әksinә sahildәn
gәmiyә daşımalar daşınmış yüklәrin hәcminә daxil edilir ya yox?

•

vәziyyәtdәn asılııdr
bәli, daxil edilir
xeyr, daxil edilmir
bәzi hallarda daxil edilir, ümumilikdә isә daxil edilmir
istisna hallarda daxil edilir

502 Limana daxil olmuş gәmilәrin registr tonu bәrabәrdir

•

2.913 kubmetr
2.381 kubmetr
2.831 kubmetr
2.931 kubmetr
2.813 kubmetr

503 Nәqliyyat sektorunda yük dövriyyәsi nәdir?

•

Yükün daşındığı ümumi mәsafәsidir
Daşımalardan әldә olunan gәlir
Daşınan yüklәrin onların daşınma mәsafәsinә hasilidir
Daşınan yükün orta mәsafәsidir
Pul dövriyyәsinin ekvivalentidir

504 Qatarların orta texniki hәrәkәt sürәti dedikdә nә başa düşülür

•

Qatarların sürәtinin cәmlәnmәsi yolu ilә xaraktrizә olunur
Qatarların 1 saat әrzindә getdiyi orta mәsafәdir
Qatarların 1 sutka әrzindә getdiyi orta mәsafәdir
Qatarqları 1 ay әrzindә getdiyi orta mәsafәdir
Qatarların 1 il әrzindә getdiyi orta mәsafәdir

505 Hesabat dövründә daşınmış sәrnişinlәrin sayını onların daşınmasının tarif mәsafәsinә vurmaq
yolu ilә hansı göstәrici hesablanır?
yük dövriyyәsi
sәrnişin dövriyyәsinin uzunluğunu
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•

dәmir yolunun daşınma mәsafәsini
Dәmir yolu nәqliyyatı ilә sәrnişin dövriyyәsi
yanlış düsturdur

506 Orta hesabla gün әrzindә vaqonlara yük vurulması göstәricisi necә hesablanır?

•

hesabat dövründә yüklәnmiş yükün tonla miqdarını tәqvim günlәrinin sayına bölmәklә hesablanır
hesabat dövründә yüklәnmiş yükün tonla miqdarını 35 günә bölmәklә hesablanır
hesabat dövründә yüklәnmiş yükün tonla miqdarını 30 günә bölmәklә hesablanır
hesabat dövründә yüklәnmiş yükün tonla miqdarını 15 günә bölmәklә hesablanır
hesabat dövründә yüklәnmiş yükün tonla miqdarını 20 günә bölmәklә hesablanır

507 Nәqliyyat vә qeyrinәqliyyat sektorunda daşımaların hәcmi dedikdә nә başa düşülür?

•

Sәrnişin daşınması göstәricisi
Nәqliyyat statistikasında yük daşınması
Nәqliyyat sektorunda yük dövriyyәsi göstәricisi
Qeyri – nәqliyyat sektorunda yük dövriyyәsi
Yük

508 Daxili vә beynәlxalq xәtlәrdә daşınmış sәrnişinlәrin sayını onların daşınma mәsafәsinә vurmaqla
hansı göstәrici hesablanır?

•

Belә göstәrici yoxdur
Yük dövriyyәsi
Avtomobil nәqliyyatı ilә sәrnişinlәrin sayını
Sәrnişin dövriyyәsinin orta hәcmini
Avtomobil nәqliyyatı ilә sәrnişin dövriyyәsi

509 Limana daxil olmuş idxal yüklәrin quru yol nәqliyyatı vasitәsilә limandan ölkә әrazisinә
göndәrilәn yüklәri hansı yüklәrdir?

•

Göndәrılmiş sıravi yüklәr
Göndәrılmiş cari yüklәr
Göndәrılmiş ixrac yüklәri
Göndәrılmiş yüklәr
Göndәrilmiş idxal yüklәri

510 Telefon şәbәkәsi nәdir?

•

Ölkәdә olan taksofonların ümumi sayı vә onları birlәşdirәn avadanlıqların ümumi hәcmidir
ATSlәrin ümumi tutumudur
Vahid texniki vә texnoloji sistemdir
Vahid texniki vә texnoloji sistemdә birlәşmiş müxtәlif növ telefon vasitәsi vә qurğularının mәcmusudur.
Telefon vә taksofon aparatlarının ümumi sayıdır

511 9. Avtomobil A mәntәqәsindәn B mәntәqәsinә 165 km mәsafәdә 20 ton, C mәntәqәsindәn Ç
mәntәqәsinә 60 km mәsafәdә 12 ton yük daşınmışdır. Ümumi yük dövriyyәsi tәşkil edәr

•

32 tonkm
4020 tonkm
720 tonkm
3300 tonkm
225 tonkm
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512 Yük vә sәrnişin daşımalarının uçotu

•

Hәr sәrnişin, hәm dә yük daşınmasında göndәrmә anına uçota alınır
Bütün nәqliyyat növlәri üçün eynidir
Ayrıayrı nәqliyyat növlәrindә fәqlidir
Yük daşınması eyni, sәrnişin daşınmasında fәrqlidir
Sәrnişin daşınmasında eyni, yük daşınmasında fәrqlidir

513 Yük daşınması dedikdә

•

Nәqliyyat sektorunda daşımaların uçotu başa düşülür
Yüklәrin göndәrilmәsi nәzәrdә tutulur
Yüklәrin çatdırılması kimi izah olunur
Yüklәrin doldurulubboşaldılması ilә tәyin olunur
Nәqliyyat vә qeyrinәqliyyat sektorunda daşımaların hәcmi başa düşülür

514 Yük dövriyyәsi nәdir?

•

Yükün daşındığı ümumi mәsafәsidir
Daşımalardan әldә olunan gәlir
Daşınan yükün onun daşınma mәsafәsinә hasilidir
Daşınan yükün orta mәsafәsidir
Pul dövriyyәsinin ekvivalentidir

515 Sәrnişin dövriyyәsi nәdir?

•

Sәrnişinin daşındığı ümumi mәsafәdir
Daşımalardan әldә olunan gәlir
Daşınan sәrnişinin onun daşınma mәsafәsinә hasilidir
Daşınan sәrnişinin orta gediş mәsafәsidir
Pul dövriyyәsinin ekvivalentidir

516 Dәmir yolundan yol salınmış yükün hәcmi müәyyәn olunur

•

Gәlirlәrin daşınmalara olan nisbәti әsasında
Yükdaşıma sәnәdlәri әsasında
Kassa sәnәdlәri әsasında
Müştәrinin sәnәdlәri әsasında
Dәmir yolu vasitәsinin yükünün hәcmi әsasında

517 Vaqonların sәmәrәlilik göstәricisi deyil.

•

Vaqonların yükü orta daşıma mәsafәsi
Vaqonların orta sutkalıq yüklәnmәsi
Vaqonların orta sutkalıq boşaldılması
Vaqonların orta hәrәkәt sürәti
Vaqonların orta sutkalıq yürüşü

518 Avtomobil nәqliyyatında statistik müşahidә vahidi nәdir?

•

Yük, avtobus vә minik avtomobillәri
Avtomobil nәqliyyatı sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn hüquqi vә fiziki şәxslәr
Avtomobil nәqliyyatında yük vә sәrnişin daşınması
Avtonәqliyyat vasitәlәri vә daşımalar
Avtomobil nәqliyyatının infrastruktur göstәricilәri
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519 Avtobus nәqliyyatında daşınmış sәrnişinlәrin sayı müәyyәnlәşdirilir

•

Göndәrilmiş vә gәtirilmiş sәrnişinlәrin sayı ilә
Satılmış biletlәrin sayı әsasında
Şәkilmiş xәrclәrin hәcmi ilә
Tәyinat nöqtәsinә gәlmiş sәrnişinlәrin sayı ilә
Tәyinat nöqtәsinә göndәrilmiş sәrnişinlәrin sayı ilә

520 Taksi nәqliyyatında daşınmış sәrnişinlәrin sayı müәyyәnlәşdirilir

•

Gәlirlәrin mәblәğinin orta gediş mәsafәsinә bölünmәsi vә taksometr әsasında
Satılmış biletlәrin sayı vә taksometr әsasında
Şәkilmiş xәrclәrin hәcmi ilә
Tәyinat nöqtәsinә gәlmiş sәrnişinlәrin sayı ilә
Tәyinat nöqtәsinә göndәrilmiş sәrnişinlәrin sayı ilә

521 Müntәzәm avtomobil daşımaları nәdir?

•

Sәrnişinlәrin biletlәrinin әvvәlcәdәn satılması ilә hәyata keçirilәn daşımaları
Tәsdiq edilmiş hәrәkәt cәdvәli vә marşrut sxemi
Tәsdiq edilmiş hәrәkәt sxemi vә sifarişlә daşımalar
Daşıyıcı tәrәfindәn tәsdiq edilmiş marşrut әsasında daşımalar
Sәrnişinin minmә vә düşmә mәntәqәlәri dәqiq müәyyәn olunmuş sxem üzrә daşınmalar

522 Avtomobilin ümumi yürüşü

•

Sәrnişinlә, yüklә vә sıfır yürüşlәrlә avtomobil tәrәfindәn qәt edilmiş mәsafәdir
Sәrnişinlә, yüklә, boş çәkidә vә sıfır yürüşlәrlә avtomobil tәrәfindәn qәt edilmiş mәsafәdir
Sәrnişinlә vә yüklә avtomobil tәrәfindәn qәt edilmiş mәsafәdir
Sәrnişinlә, yüklә vә boş çәkidә avtomobil tәrәfindәn qәt edilmiş mәsafәdir
Yüksüz yürüş istisna olmaqla sәrnişinlә, yüklә, boş çәkidә vә sıfır yürüşlәrlә avtomobil tәrәfindәn qәt edilmiş
mәsafәdir

523 Dәniz nәqliyyatı statistikasında rüblük dövrilikdә yük daşınmalarının uçotu hansı hesabat
әsasında toplanır?

•

1istehsal (nәqliyyat)
65dәniz
5dәniz
1dәniz
9dәniz

524 Gәmilәrin xalis registr tutumu

•

Yük daşınması üçün istifadә olunan xalis tutumdur
İstismar olunan bütün hәcmdir
İstismar olunan ümumi tutumdur
Kommersiya mәqsәdilә istifadә olunan tutumdur
Yük vә sәrnişin daşınması üçün istifadә olunan tutumdur

525 Hava nәqliyyatında aylıq dövrilik üzrә yük daşınmalarının uçotu bu hesabat әsasında aparılır

•

5aviasiya vә 65aviasiya
5aviasiya
65aviasiya
1dәniz
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1istehsal nәqliyyat

526 Hava nәqliyyatında rüblük dövrilik üzrә yük daşınmalarının uçotu bu hesabat әsasında aparılır

•

1dәniz
1istehsal nәqliyyat
5aviasiya vә 65aviasiya
5aviasiya
65aviasiya

527 Şәhәr elektrik nәqliyyatına aiddir

•

Dәmir yolu, tramvay vә trolleybus
Metro, tramvay vә trolleybus
Metro vә tramvay
Metro vә treoleybus
Tramvay vә trolleybus

528 Şәhәr elektrik nәqliyyatında bir sәrnişinin orta daşınma mәsafәsi nә üçün hesablanır?

•

Xәrclәrin müәyyәn olunması üçün
Sәrnişin daşınmasının hәcmini müәyyәn etmәk üçün
Şәhәr nәqliyyatının planlaşdırılması üçün
Sәrnişin dövriyyәsinin hesablanması üçün
Sәrnişin daşınmasından әldә olunan gәlirin hәcmini tapmaq üçün

529 Yük dövriyyәsinin ölçü vahidi kimi götürülür

•

manat
km
ton
kmyük
tonkm

530 Minik taksilәrindә orta hesabla bir reys üzrә daşınmış sәrnişinlәrin sayı neçә nәfәr götürülür

•

Konkret rәqәmlәr әsasında müәyyәn olunur
1
2
3
4

531 Yük daşınması 15 ton, onun daşınması mәsafәsi 30 km olduğu halda yük dövriyyәsi tәşkil edәr

•

450 ton/km
45 tonkm
45 km
2 tonkm
450 tonkm

532 Yük daşınması 20 ton, onun daşınması mәsafәsi 60 km olduğu halda yük dövriyyәsi tәşkil edәr

•

1200 tonkm
80 tonkm
40 km
3 tonkm
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1200 ton/km

533 Yük dövriyyәsi 60 tonkm, yükün daşınması mәsafәsi 10 km olduğu halda daşınmış yükün hәcmi
bәrabәrdir

•

600 ton
70 tonkm
6 km
6 tonkm
6 ton

534 Yük dövriyyәsi 500 tonkm, yükün daşınması mәsafәsi 10 km olduğu halda daşınmış yükün
hәcmi bәrabәrdir

•

5 ton
490 tonkm
510 ton
50 ton
10 ton

535 A avtomobili 10 ton yükü 10 km, B avtomobil 5 ton yükü 5 km mәsafәyә daşıdığı halda yük
dövriyyәsi tәşkil edәr

•

25 tonkm
125 tonkm
30 tonkm
225 tonkm
100 tonkm

536 7. A avtomobili 10 ton yük daşımaqla yük dövriyyәsinin 100 tonkm, B avtomobilinin 5 km
mәsafәyә yük daşımaqla yük dövriyyәsinin 25 tonkm olduğunu bilәrәk daşınmış yükün ümumi
hәcmi bәrabәrdir

•

25 tonkm
15 ton
125 ton
50 ton
15 tonkm

537 Neyman optimal bölgü üsulunun ümumi mahiyyәti

•

Qruplar üzrә seçilәnlәrin zәruri sayının hesablanması
Seçmә mәcmu üzrә seçilәnlәrin sayının hesablanması
Proporsional seçmә ilә vahidlәrin sayının tapılması
Kiçik seçmәdә vahidlәrin sayının tapılması
Klaster üsulu ilә seçmә mәcmunun müәyyәnlәşdirilmәsi

538 11. Neft kәmәrlәrinin ümumi uzunluğu 150kmә bәrabәrdir. Martın 2dә 5000 ton neft 1ci
istiqamәtdә 50 km mәsafәyә, martın 25dә isә 7000 ton neft 2ci istiqamәtdә 20 km mәsafәyә nәql
edilmişdir. Ümumi yük dövriyyәsi nәrabәrdir?

•

150000 tonkm
390000 tonkm
140000 tonkm
250000 tonkm
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350000 tonkm

539 İKT sistemlәrinә giriş üzrә indeks 0.3, İKTdәn istifadә üzrә indeks 0.6, İKT biliklәri üzrә indeks
0.5 olarsa İKTnin inkişaf indeksi neçә olar?

•

0.6
0.8
0.26
0.46
0.30

540 Rabitә statistikasında tarix indkeslәri hesablanarkәn aqreqasiya üçün әsas sәviyyәlәr

•

Xidmәt vә natura üzrә
Xidmәt qrupları üzrә; Rabitә alt sahәlәri üzrә;Ümumilikdә rabitә sahәsi üzrә.
Ümumilikdә rabitә sahәsi üzrә.
ATSlәr üzrә
ATS vә poçt sahәlәri üzrә

541 Qiymәt statistikasında tәtbiq olunan әsas indeks

•

Fiziki hәcm indeksi
Paaşe
Fişer
Neyman
Laspeyres

542 Hüquqi şәxslәr üçün rabitә xidmәtlәri üzrә tarif indekslәri hesablanarkәn göstәrilmiş xidmәt
növlәrinin nәyi әsas götürülür?

•

Tariflәri
Hәcmlәri
Artım indekslәri
Dinamika sırası
İstehsalın çәkisi

543 Yük vә sәrnişin daşınması, avtonәqliyyat vasitәlәri vә onlardan istifadә olunması, nәqliyyat
işlәrinin maliyyә nәticәlәri, daşınmış yüklәrin bölgüsü hansı anlayışın tәrifidir?

•

Avtomobil nәqliyyatında statistik vahidi
Avtomobil nәqliyyatında statistik müşahidә vahidi
Avtomobil nәqliyyatında statistik müşahidә subyekti
Avtomobil nәqliyyatında statistik müşahidә obyekti
Avtomobil nәqliyyatında statistik müşahidә qrupu

544 Sәrnişin nәqliyyatı müәssisәsi şәhәrdaxili vә şәhәrlәrarası әlaqә növü üzrә avtobuslarla nәqliyyat
xidmәti göstәrir. Bir ay әrzindә şәhәrlәrarası әlaqә növü üzrә 5 min bilet satılmış, şәhәrdaxili әlaqә
üzrә bir sәrnişinin orta gediş tarifi 20 qәpik olmaqla 5 min manat vәsait әldә edilmişdir. Daşınmış
sәrnişinlәrin sayını hesablayın.

•

20 min nәfәr
40 min nәfәr
30 min nәfәr
15 min nәfәr
25 min nәfәr
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545 A mәntәqәsindәn B mәntәqәsinә 5 km mәsafәdә 20 ton, C mәntәqәsindәn Ç mәntәqәsinә 60 km
mәsafәdә 10 ton yük daşınmışdır. Yük dövriyyәsini hesablayın

•

95 tonkm
1950 tonkm
700 tonkm
700 km
700 ton

546 Avtomobilin 100 kmә 25 litr yanacaq sәrf etdiyini bilmәklә 125 litr yanacaq sәrf etmiş
avtomobilin ümumi yürüşünü hesablayın

•

2000 km
1250 km
500 km
1500 km
3125 km

547 Gәminin 2 min mil mәsafә qәt etdiyini bilәrәk yürüşü kilometr ölçü vahidi ilә müәyyәn edin

•

3704 km
500 km
1500 km
3125 km
2000 km

548 Neft kәmәrlәrinin ümumi uzunluğu 150kmә bәrabәrdir. Martın 2dә 5000 ton neft 1ci
istiqamәtdә 50 km mәsafәyә, martın 25dә isә 7000 ton neft 2ci istiqamәtdә 20 km mәsafәyә nәql
edilmişdir. Ümumi neft kәmәrlәri üzrә isә yük dövriyyәsini hesablayın

•

410000 tonkm
400000 tonkm
500000 tonkm
12000 ton  km
390000 tonkm

549 Azәrbaycanda respublika vә yerli әhәmiyyәtli avtomobil yollarının uzunluğu 2012ci ildә neçә
km olmuşdur?

•

25000 kmdәn çox
5000 kmdәk
500010000 km
1000015000 km
1500025000 km

550 Dәniz nәqliyyatı statistikası nәyi öyrәnir?

•

Çay nәqliyyatı da daxil olmaqla yüklәrin işlәnilmәsini
Dәniz nәqliyyatı vasitәlәrinin istismar vә iqtisadi proseslәrini
Dәniz nәqliyyatı müәssisәlәrinin fәaliyyәtini, onların istismar vә iqtisadi proseslәrini
İqtisadi proseslәri
Liman da daxil olmaqla su nәqliyyatını

551 Dәniz nәqliyyatında xarici әlaqә üzrә daşınmış yüklәr ibarәtdir:(
84/108

30.12.2015

•

İxrac vә xarici limanlararası әlaqәdә daşınan yüklәrdәn
Xarici limanlararası vә xarici fraxtçılar tәrәfindәn daşınan yüklәrdәn
İdxal vә ixracüzrә daşınan yüklәrdәn
İdxal, ixrac, xarici limanlararası vә xarici fraxtçılar tәrәfindәn daşınan yüklәrdәn
Xarici fraxtçılar tәrәfindәn daşınan yüklәrdәn

552 Qatarların 1 saat әrzindә getdiyi orta mәsafә (kilometrlәrlә) hansı göstәricini xarakterizә edir?

•

Qatarların orta texniki hәrәkәt sürәtini
Qatarların getdiyi mәsafәni
Teplovozun 1 saat әrzindә olan dövriyyәsni
Qatarların faydalı iş әmsalını
Qatarların intensivliyini

553 әlaqә növlәri üzrә sәrnişin daşınması nәyi göstәrir?

•

yük dövriyyәsinin hansı istiqamәtlәr üzrә daşındığını
sәrnişinlәrin hansı istiqamәtlәr üzrә daşındığını
yükün hansı istiqamәtlәr üzrә daşındığını
sәrnişinlәrin hansı statistik vahidlәri üzrә daşındığını
yükün hansı statistik obyektlәr üzrә daşındığını

554 Qazın nәqli ilә bağlı itkilәr anlayışının tәrifi hansı variantda düzgün verilib?

•

magistral qaznәqletmә sisteminә qәbul olunub nәql edilmiş qazın miqdarı vә bölüşdürülmüş qazın miqdarı
arasındakı fәrq.
magistral qaznәqletmә sisteminә qәbul olunub nәql edilmiş qazın miqdarı vә istehlakçılara tәhvil verilmiş
qazın miqdarı arasındakı fәrqi.
nәql edilmiş neftin vә emal olunmuş maye neft mәhsullarının onların nәqletmә mәsafәsinә hasilidir
xam neftin vә emal olunmuş maye neft mәhsullarının boru kәmәrlәri ilә ötürülmәsidir
neftin vә emal olunmuş maye neft mәhsullarının nәql edilmәsini tәmin etmәk üçün quraşdırılmış boru
kәmәrlәri

555 Xarici şәbәkә (ekstranet vә ya WAN) nәdir?

•

belә şәbәkә mövcud deyil
Müәssisә daxilindә yaradılan vә internetә çıxışı olan şәbәkәdir
Bir yerli әrazi şәbәkәsi digәr yerli әrazi şәbәkәlәrinә telefon xәtlәri vә ya radio dalğaları vasitәsilә hәr hansı
bir mәsafәdәn qoşula bilәrlәr.
Müәssisә daxilindә vә xaricindә yaradılan vә internetә çıxışı olan şәbәkәdir
Müәssisә daxilindә yaradılan vә internetә çıxışı olan şәbәkәlәrin sayı

556 İKT mәhsulları hansı mәhsullardır?

•

fiziki hadisәlәrin yazılması, ölçülmәsi, ötürülmәsi vә göstәrilmәsi, habelә fiziki proseslәrin nәzarәti
funksiyalarını yerinә yetirәn avadanlıqlar hesab olunur E) belә anlayış yoxudr
Elektron formada mәlumatların işlәnmәsi vә rabitә funksiyasının, o cümlәdәn fiziki hadisәlәrin yazılması,
ölçülmәsi, ötürülmәsi vә göstәrilmәsi, habelә fiziki proseslәrin nәzarәti funksiyalarını yerinә yetirәn
avadanlıqlar hesab olunur
Elektron formada mәlumatların işlәnmәsi vә rabitә funksiyasının nәzarәti funksiyalarını yerinә yetirәn
avadanlıqlar hesab olunur
rabitә funksiyasının, o cümlәdәn fiziki hadisәlәrin yazılması, ölçülmәsi, ötürülmәsi vә göstәrilmәsi, habelә
fiziki proseslәrin nәzarәti funksiyalarını yerinә yetirәn avadanlıqlar hesab olunur

557 ICT2 İKT sektorunda әlavә dәyәrin hәcmi İKT – nin hansı göstәrici qrupuna aiddir?
heç birinә
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•

Müәssisәlәr (biznes statistikası üzrә) üzrә әsas İKT göstәricilәri
İKT sektoru
Ev tәsәrrüfatlarında İKT sistemlәrinin mövcudluğu vә istifadә olunması
Әsas infrastruktur göstәricilәri vә onlara giriş imkanları:

558 MDB ölkәlәri arasında ilk dәfә hansı ölkәnin rәsmi statistikasında vә neçәnci ildә İKT
statistikasının komplekt ölçülmәsinә başlanmışdır?

•

Qazaxıstan, 2005
Tacikistan, 2005
Moldova, 2005
Azәrbaycan, 2005
Qırğızıstan, 2005

559 Deduktiv statistik tәhlil anlayışının düzgün vә tam tәrifi?

•

seçmәnin nәticәlәri әsasında baş mәcmunun bu vә ya digәr xarakteristikasının qiymәtlәndirilmәsi vә ya seçmә
mәcmuya aid hәr hansı qәrarın qәbul olunması vacib hesab olunur.
seçmәnin nәticәlәri әsasında baş mәcmunun bu vә ya digәr xarakteristikasının qiymәtlәndirilmәsi vә ya baş
mәcmuya aid hәr hansı qәrarın qәbul olunması vacib hesab olunur.
seçmәnin nәticәlәri әsasında seçmә mәcmunun bu vә ya digәr xarakteristikasının qiymәtlәndirilmәsi vә ya baş
mәcmuya aid hәr hansı qәrarın qәbul olunması vacib hesab olunur.
seçmәnin nәticәlәri әsasında baş vә seçmә mәcmunun bu vә ya digәr xarakteristikasının qiymәtlәndirilmәsi vә
ya baş mәcmuya aid hәr hansı qәrarın qәbul olunması vacib hesab olunur.
seçmәnin nәticәlәri әsasında baş mәcmunun bu vә ya digәr xarakteristikasının qiymәtlәndirilmәsidir

560 Rabitәdә mәcmu indekslәrin hesablanmasında istifadә edilir

•

dinamika sıralarının hamarlaşdırılmasından
fәrdi indekslәrdәn
fiziki hәcmdәn
hesabi orta hkәmiyyәtdәn
hәndәsi orta kәmiyyәtdәn

561

•

119 %.
115 %;
127 %;
112,6 %;
117,5 %;

562 IKTnin ümumi daxili mәhsulda payını hesablamaq üçün hansı metoddan istifadә olunur?

•

İstifadә metodu
İstehsal metodu
Gәlirlәr metodu
Xәrclәr metodu
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Gәlirlәrin bölgüsü metodu

563 Aşağıdakılardan hansı ev tәsәrrüfatlarında İKT sistemlәrinin mövcudluğu vә istifadә olunması
göstәricisidir

•

İnternetdәn istifadә etmiş işçilәrin bütün işçilәrin sayında xüsusi çәkisi
Ay әrzindә 100 dәqiqә mobil danışıq üçün orta tarifin adambaşına düşәn orta aylıq ümumi milli gәlirә nisbәti
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn әsas telefon aparatları
İnternet vasitәsilә sifariş vermiş müәssisәlәrin fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә xüsusi çәkisi
Mobil telefonu olan ev tәsәrrüfatlarının ölkә üzrә bütün ev tәsәrrüfatlarında xüsusi çәkisi

564 Aşağıdakılardan hansı İKT sektoru vә İKT mәhsullarının ticarәti üzrә әsas göstәricilәrindәn biri
hesab olunur

•

İnternetdәn istifadә etmiş işçilәrin bütün işçilәrin sayında xüsusi çәkisi
A. Ay әrzindә 100 dәqiqә mobil danışıq üçün orta tarifin adambaşına düşәn orta aylıq ümumi milli gәlirә
nisbәti
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn әsas telefon aparatları
İnternet vasitәsilә sifariş vermiş müәssisәlәrin fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә xüsusi çәkisi
İKT sektorunda әlavә dәyәrin hәcmi

565 İKT sektoruna bu fәaliyyәt növü daxil deyil

•

İKT avadanlıqlarının pәrakәndә satışı
Ofis avadanlıqlarının istehsalı
Elektron vә radioelementlәrin istehsalı
Nәzarәt ölçü cihazlarının istehsalı
Mәlumatların işlәnmәsi

566 İKTnin inkişaf indeksi üçün istifadә olunan göstәricilәr qrupu

•

İKT sistmelәri, әsas infrastruktur göstәricilәri
İKTdәn istifadә, İKT sәviyyәsi, İKT avadanlıqlarının inkişafı
Müәssisәlәrdә İKT, ev tәsәrrüfatları vә fәrdlәrdә İKT
İKTnin infrastukturu, İKT sistemlәri, İKTdәn istifadә
İKT sistemlәrinә giriş, İKTdәn istifadә, İKT biliklәri

567 İKTnin inkişaf indeksi üçün istifadә olunan göstәricilәr qrupundan biridir

•

İKT biliklәri
Әsas infrastruktur göstәricilәri
İKT sektoru
İKT ticarәti
Müәssisәlәrdә İKT

568 İKTnin inkişaf indeksi üçün istifadә olunur

•

Müәssisәlәrdә İKT
Әsas infrastruktur göstәricilәri
İKT sektoru
İKT sistemlәri
İKT ticarәti

569 İKTnin inkişaf indeksinin hesablanmasında istifadә olunmur

•

Dayanıqlı inkişaf indeksi
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•

Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn әsas telefon aparatları
Kompyuteri olan ev tәsәrrüfatlarının xüsusi çәkisi
Hәr 100 nәfәrә düşәn internet istifadәçilәrinin sayı
Әhalinin savadlılıq sәviyyәsi

570 İKTnin inkişaf indeksinin müәyyәnlәşdirilmәsindә nәzәrә alınmır

•

Kompyuteri olan ev tәsәrrüfatlarının xüsusi çәkisi
ÜDMnin artım indeksi
Hәr 100 nәfәrә düşәn internet istifadәçilәrinin sayı
Әhalinin savadlılıq sәviyyәsi
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn әsas telefon aparatları

571 Ev tәsәrrüfatları üzrә İKT statistikasının metodologiyası ilә mәşğul olan әsas beynәlxalq tәşkilat

•

Asiya İnkişaf Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı
BMT
Beynәlxalq Telekommunikasiya İttifaqı

572 Beynәlxalq standartlara görә kompyuter istifadәçisi hesab olunur

•

Son 12 ay әrzindә kompyuterdәn istifadә etmiş şәxslәr
Son 1 gün әrzindә kompyuterdәn istifadә etmiş şәxslәr
Son 1 hәftә әrzindә kompyuterdәn istifadә etmiş şәxslәr
Son 3 ay әrzindә kompyuterdәn istifadә etmiş şәxslәr
Son 6 ay әrzindә kompyuterdәn istifadә etmiş şәxslәr

573 Beynәlxalq standartlara görә internet istifadәçisi hesab olunur

•

Son 12 ay әrzindә internetdәn istifadә etmiş şәxslәr
Son 1 gün әrzindә internetdәn istifadә etmiş şәxslәr
Son 1 hәftә әrzindә internetdәn istifadә etmiş şәxslәr
Son 3 ay әrzindә internetdәn istifadә etmiş şәxslәr
Son 6 ay әrzindә internetdәn istifadә etmiş şәxslәr

574 İdxal vә ixrac olunan İKT mәhsulları mәhsulları hansı tәsnifatla әhatә olunur?

•

Mәhsul növlәri tәsnifatı ilә
Xarici ticarәt üzrә HS2007 tәsnifatı ilә
İKT sektoru üzrә HS2007 tәsnifatı ilә
Daxili ticarәt üzrә HS2007 tәsnifatı ilә
PRODCOM tәsnifatı ilә

575 İstehsal olunmuş İKT mәhsulları mәhsulları hansı tәsnifatla әhatә olunur?

•

Rabitә tәsnifatı ilә
Xarici ticarәt üzrә HS2007 tәsnifatı ilә
İKT sektoru üzrә HS2007 tәsnifatı ilә
Daxili ticarәt üzrә HS2007 tәsnifatı ilә
Mәhsul növlәri tәsnifatı ilә

576 Rabitә statistikasında qiymәtlәrin öyrәnilmәsi üçün götürülәn xidmәtin növü nәyi xarakterizә
edir?
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•

poçt xidmәtlәri, ümumi istifadә üçün şәhәr telefon rabitә xidmәtlәri
müәyyәn xüsusiyyәtlәrә vә atributlara malik olan xidmәtin konkretlәşdirilmiş minimal vahidi
xidmәtlәrin ümumi hәcmi
müәyyәn xüsusiyyәtlәrә vә atributlara malik olan xidmәtin konkretlәşdirilmiş maksimum vahidi
müәyyәn xüsusiyyәtlәrә vә atributlara malik olan xidmәtin konkretlәşdirilmiş orta çәkisi

577 Avtomobil nәqliyyatında secmә müayinәsi nәticәsindә mәlum olmüşdur ki, orta hesabla
işlәyәnlәrin iş yerlәrinә gedib gәlmәsinә sәrf etdiklәri vaxt 1,5 saat tәşkil edir. әgәr normal iş vaxtı 7,8
saat tәşkil edәrsә, ümumi vaxt fondunda qeyriiş vaxtın xüsusi çәkisini müәyyәn edin:

•

16,0%
61,2%
38,8%
32,5%
67,5%

578 Avtomobil nәqliyyatının secmә müayinәsi nәticәsindә mәlum olmüşdur ki, orta hesabla
işlәyәnlәrin iş yerlәrinә gedib gәlmәsinә sәrf etdiklәri vaxt 1,5 saat tәşkil edir. әgәr normal iş vaxtı 7,8
saat tәşkil edәrsә, ümumi vaxt fondunda işә sәrf olunan vaxtın xüsusi çәkisini müәyyәn edin:

•

16,0%
38,8%
32,5%
61,2%
67,5%

579 Daxili şәbәkә (intranet) nәdir?

•

Müәssisә daxilindә yaradılan vә internetә çıxışı olan şәbәkәlәrin sayı
belә şәbәkә mövcud deyil
Müәssisә daxilindә vә xaricindә yaradılan vә internetә çıxışı olan şәbәkәdir
Müәssisә xaricindә yaradılan vә internetә çıxışı olan şәbәkәdir
Müәssisә daxilindә yaradılan vә internetә çıxışı olan şәbәkәdir

580 İRT statistikası üzrәSorğu vәrәqәsi hansı tәlәb әsasında formalaşmalıdır?

•

dövlәt tәrәfindәn fәrqli tәlәblәr qoyulur
müvafiq nazirliklәr tәrәfindәn müәyyәn edilir
İKT siyasәtinin aparılmasını hәyata keçirәn vә keçirmәyәn orqanların, istifadәçilәrin tәlәbi әsasında
formalaşmalıdır
heç bir tәlәb yoxdur
İKT siyasәtinin aparılmasını hәyata keçirәn orqanların, istifadәçilәrin tәlәbi әsasında formalaşmalıdır

581 Müşahidә vahidlәri gәlir vә ya xәrclәrinin hәcmi, ev tәsәrrüfatlarının ölçüsü necә
müәyyәnlәşdirilir?

•

müәyyәnlәşdirilmir
yaşayış yerlәrinә görә qruplar әsasında hesablanmış dispersiyalara, homogenliyә görә müәyyәnlәşdirlir
yalnız yaşayış yerlәrinә görә qruplar әsasında hesablanmış dispersiyalara görә
yalnız yaşayış yerlәrinә görә qruplar әsasında hesablanmış homogenliyә görә müәyyәnlәşdirlir
ümumi olaraq

582 Ev tәsәrrüfatları vә fәrdlәr üzrә göstәricilәr әsas İKT göstәricilәrinin neçә hissәsini tәşkil edir?

•

¼
2/3
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•

1/3
3/5
4/5

583 İnternet istifadәçilәri kimlәr hesab olunurlar?

•

internet şәbәkәsinә qoşulmuş, internetdәn istifadә etmiş vә etmәyәn şәxslәr hesab olunurlar
internet şәbәkәsinә qoşulmuş, internetdәn istifadә etmiş şәxslәr hesab olunurlar
internet şәbәkәsinә qoşulmamış, internetdәn istifadә edә bilmәyәn
yalnız internet şәbәkәsinә qoşulmuş şәxslәr hesab olunurlar
yalnız internetdәn istifadә etmiş şәxslәr hesab olunurlar

584 Beynәlxalq sәviyyәdә, BMT, ÜTT vә digәr beynәlxalq tәşkilatların ümumi rәyinә görә İKT
mәhsullarına ümumilikdә neçә adda mәhsul növü daxil edilmişdir?

•

400500
50dәk
150200
200300
300400

585 HH1 Radiosu olan ev tәsәrrüfatlarının ölkә üzrә bütün ev tәsәrrüfatlarında xüsusi çәkisi İKT –
nin hansı göstәrici qrupuna aiddir?

•

heç birinә
İKT sektoru vә İKT mәhsullarının ticarәti
Müәssisәlәr (biznes statistikası üzrә) üzrә
Ev tәsәrrüfatlarında İKT sistemlәrinin mövcudluğu vә istifadә olunması
Әsas infrastruktur göstәricilәri vә onlara giriş imkanları:

586 B.2 Kompyuterdәn istifadә etmiş işçilәrin bütün işçilәrin sayında xüsusi çәkisi İKT – nin hansı
göstәrici qrupuna aiddir?

•

heç birinә
İKT sektoru vә İKT mәhsullarının ticarәti
Müәssisәlәr (biznes statistikası üzrә) üzrә
Ev tәsәrrüfatlarında İKT sistemlәrinin mövcudluğu vә istifadә olunması
Әsas infrastruktur göstәricilәri vә onlaragiriş imkanları:

587 B.7 İnternet vasitәsilә sifariş qәbul etmiş müәssisәlәrin fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә xüsusi
çәkisi İKT – nin hansı göstәrici qrupuna aiddir?

•

heç birinә
Müәssisәlәr (biznes statistikası üzrә) üzrә әsas İKT göstәricilәri
İKT sektoru vә İKT mәhsullarının ticarәti
Ev tәsәrrüfatlarında İKT sistemlәrinin mövcudluğu vә istifadә olunması
Әsas infrastruktur göstәricilәri vә onlara giriş imkanları:

588 Kabelsiz LAN hansı şәbәkәdir?

•

belә şәbәkә yoxdur
(lokal (yerli) әrazi şәbәkәsidir.
ümümdünya şәbәkәsidir.
simli şәbәkәdir
telefon xәtlәri üzәrindә qurulan şәbәkә
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589 IKT sistemlәrinә giriş İKTnin inkişaf indeksinin müәyyәnlәşdirilmәsindәki xüsusi çәkisi

•

0.8
0.2
0.4
0.5
0.6

590 İKTdәn istifadә göstәricilәrinin İKTnin inkişaf indeksinin müәyyәnlәşdirilmәsindәki xüsusi
çәkisi

•

0.5
0.1
0.2
0.3
0.4

591 İKT biliklәri göstәricilәrinin İKTnin inkişaf indeksinin müәyyәnlәşdirilmәsindәki xüsusi çәkisi

•

0.5
0.1
0.2
0.3
0.4

592 İKTnin inkişaf indeksinin әsas üstünlüyü

•

Inkişaf sәviyyәsinin fәrdi vә silsilәvi indekslәr әsasında müqayisә olunması
Inkişaf sәviyyәsinin aqreqasiya olunmuş orta göstәricilәr әsasında müqayisә olunması
Inkişaf sәviyyәsinin fәrdi göstәricilәr әsasında müqayisә olunması
Inkişaf sәviyyәsinin indekslәr әsasında müqayisә olunması
Inkişaf sәviyyәsinin aqreqasiya olunması

593 İKTnin inkişaf indeksi hesablanarkәn İKT sistemlәrinә giriş göstәricisidir

•

Ali tәhsilin ümumi qeydiyyat әmsalı
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn әsas telefon aparatları
Hәr 100 nәfәrә düşәn internet istifadәçilәrinin sayı
Әhalinin savadlılıq sәviyyәsi
Orta tәhsilin ümumi qeydiyyat әmsalı

594 İKTnin inkişaf indeksi hesablanarkәn İKTdәn istifadә göstәricisidir

•

Ali tәhsilin ümumi qeydiyyat әmsalı
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn әsas telefon aparatları
Hәr 100 nәfәrә düşәn internet istifadәçilәrinin sayı
Әhalinin savadlılıq sәviyyәsi
Orta tәhsilin ümumi qeydiyyat әmsalı

595 İKTnin inkişaf indeksi hesablanarkәn İKTdәn istifadә göstәricisidir
Ali tәhsilin ümumi qeydiyyat әmsalı
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn әsas telefon aparatları
Әhalinin savadlılıq sәviyyәsi
Orta tәhsilin ümumi qeydiyyat әmsalı

•
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•

Hәr 100 nәfәrә düşәn genişzolaqlı internet istifadәçilәrinin sayı

596 İKTnin inkişaf indeksi hesablanarkәn İKT biliklәri göstәricisidir

•

Kompüterdәn istifadә biliklәrinin bölgüsü
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn әsas telefon aparatları
Әhalinin savadlılıq sәviyyәsi
Hәr 100 nәfәrә düşәn genişzolaqlı internet istifadәçilәrinin sayı
İnternetdәn istifadә biliklәrinin bölgüsü

597 İKTnin inkişaf indeksi hesablanarkәn hansı riyazi әmәliyyatdan istifadә olunur

•

Çәkilәr cәmlәnir
Çәkilәr vurulur vә cәmlәnir
Çәkilәr artım sürәtinә vurulur vә nәticәlәr cәmlәnir
Çәkilәr cәmlәnir vә artım sürәtinә vurulur
Artım sürәtlәri cәmlәnir

598 İKT statistikası üçün istifadә olunan әsas hesabat formaları

•

1İKT müәssisә vә 2İKT ev tәsәrrüfatı
1İKT müәssisә vә 1İKT ev tәsәrrüfatı
2İKT müәssisә vә 2İKT ev tәsәrrüfatı
3İKT müәssisә vә 1İKT ev tәsәrrüfatı
1İKT müәssisә vә 3İKT ev tәsәrrüfatı

599 Ev tәsәrrüfatlarında İKT statistikasının tәşkili mәqsәdilә istifadә olunur

•

Hesablama
Monitorinq
Seçmә müşahidә
Başdanbaşa müşahidә
Qiymәtlәndirmә

600 Müәssisәlәr üzrә İKT statistikasının tәşkili mәqsәdilә istifadә olunur

•

Hesablama
Monitorinq
Başdanbaşa müşahidә
Qiymәtlәndirmә
Başdanbaşa vә seçmә müşahidә

601 İKTnin inkişaf indeksi hesablanarkәn maksimal dәyәrlәr üzrә istifadә olunan әmsallardan biri

•

Xәtti asılılıq әmsalı
Ideal göstәrici üzrә әmsal
Nisbi sәviyyәlәr üzrә әmsal
Mnimal göstәricidәn kәnarlaşma әmsalı
Orta kәmiyyәtdәn kәnarlaşma әmsalı

602 İKTnin inkişaf indeksi hesablanarkәn hәr 100 nәfәrә düşәn internet istifadәçilәrinin sayı üzrә
müәyyәn olunmuş ideal göstәrici üzrә әmsal

•

100
20
40
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60
80

603 İKTnin inkişaf indeksi hesablanarkәn hәr 100 nәfәrә düşәn genişzolaqlı internet istifadәçilәrinin
sayı üzrә müәyyәn olunmuş ideal göstәrici üzrә әmsal

•

60
20
30
40
50

604 İKTnin inkişaf indeksi hesablanarkәn әhalinin savadlıqılı sәviyyәsi üzrә müәyyәn olunmuş ideal
göstәrici üzrә әmsal

•

40
20
100
80
60

605 Rabitә xidmәtlәri üzrә qiymәt indekslәri hesablanarkәn nәzәrә

•

İnkişaf dinamikası
Müәssisәlәrin sayı
Tәmsilçi xidmәtlәrin әhatә olunması
İşçilәrin sayı
Xidmәtlәrin hәcmi

606 İKTyә dair göstәricilәrin daxil edildiyi mәşhur göstәricilәr sistemi

•

Valyuta sisteminin parametrlәri
Ümumi daxil mәhsul göstәricilәri
Minilliyin inkişaf göstәricilәri
Әsrin göstәricilәri
Beynәlxalq makro göstәricilәri

607 Azәrbaycanda İKT statistikasının kompleks tәşkilinә başlanılmışdır

•

2003cü ildәn
2002ci ildәn
2010cu ildәn
2007ci ildәn
2005ci ildәn

608 İKT avadanlıqlarının xarici ticarәti üzrә әsas inzibati mәnbә

•

Statistika orqanlarının mәlumatları
Müәssisәlәrin idxal vә ixrac üzrә mәlumatları
Statistik sorğular
İllik statistik müşahidәlәr
Dövlәt Gömrük Komitәsinin mәlumatları

609 ICT4 İxrac olunmuş İKT mәhsullarının ixracın ümumi hәcmindә xüsusi çәkisi İKT – nin hansı
göstәrici qrupuna aiddir?
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•

heç birinә
Ev tәsәrrüfatlarında İKT sistemlәrinin mövcudluğu vә istifadә olunması
Müәssisәlәr (biznes statistikası üzrә) üzrә
İKT mәhsullarının ticarәti
Әsas infrastruktur göstәricilәri vә onlara giriş imkanları:

610 Kompyuteri olan tәsәrrüfatlarının ölkә üzrә bütün ev tәsәrrüfatlarında payı, faizlә göstәricisi
hansı göstәricilәr qrupuna aiddir?

•

yalnış göstәricidir
yalnız dövlәt idarәlәrindә
Müәssisәlәrdә İKTdәn istifadәnin әsas göstәricilәri
yalnız özәl şirkәtlәrdә
Ev tәsәrrüfatlarında İKT sistemlәrinin mövcudluğu vә onlardan istifadә olunması üzrә әsas göstәricilәr

611 İntranet nәdir?

•

Geniş mәlumat bazalarına malik olan şәbәkәdir
Müәssisә daxilindә yaradılan vә internetә çıxışı olan şәbәkәdir
Müәssisә daxilindә yaradılan vә internetә çıxışı olmayan şәbәkәdir
İnternetә çıxışı olan xarici şәbәkәdir
İnternetә çıxışı olmayan xarici şәbәkәdir

612 Bu fәaliyyәt növlәrindәn biri İKT sektoruna aid olunmur

•

Poçt xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
Ofis avadanlıqlarının istehsalı
Nәzarәt ölçü cihazlarının istehsalı
Proqram tәminatının nәşri
Mәlumatların işlәnmәsi

613 Ev tәsәrrüfatlarında İKT sistemlәrinin mövcudluğu vә istifadә olunması göstәricisidir

•

İnternetdәn istifadә etmiş işçilәrin bütün işçilәrin sayında xüsusi çәkisi
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn әsas telefon aparatları
Әsas telefon aparatı olan ev tәsәrrüfatlarının ölkә üzrә bütün ev tәsәrrüfatlarında xüsusi çәkisi
Ay әrzindә 100 dәqiqә mobil danışıq üçün orta tarifin adambaşına düşәn orta aylıq ümumi milli gәlirә nisbәti
İnternet vasitәsilә sifariş vermiş müәssisәlәrin fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә xüsusi çәkisi

614 Aşağdakılardan hansı İKT statistikasında göstәricilәr sistemi qruplarından biri hesab olunmur?

•

İKT sektoru vә İKT mәhsullarının ticarәti üzrә әsas göstәricilәri
Әsas infrastruktur göstәricilәri vә onlara giriş imkanları
Әsas vә qeyriәsas İKT göstәricilәri
Ev tәsәrrüfatlarında İKT sistemlәrinin mövcudluğu vә istifadә olunması
Müәssisәlәr üzrә әsas İKT göstәricilәri

615 Aşağıdakılardan hansı İKTnin әsas infrastruktur göstәricilәrindәn biri hesab olunur

•

İnternetdәn istifadә etmiş işçilәrin bütün işçilәrin sayında xüsusi çәkisi
Әsas telefon aparatı olan ev tәsәrrüfatlarının ölkә üzrә bütün ev tәsәrrüfatlarında xüsusi çәkisi
İnternetә çıxışı olan ev tәsәrrüfatlarının ölkә üzrә bütün ev tәsәrrüfatlarında xüsusi çәkisi
Ay әrzindә 100 dәqiqә mobil danışıq üçün orta tarifin adambaşına düşәn orta aylıq ümumi milli gәlirә nisbәti
İnternet vasitәsilә sifariş vermiş müәssisәlәrin fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә xüsusi çәkisi
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616 İKTnin әsas infrastruktur göstәricisidr

•

İnternetdәn istifadә etmiş işçilәrin bütün işçilәrin sayında xüsusi çәkisi
Әsas telefon aparatı olan ev tәsәrrüfatlarının ölkә üzrә bütün ev tәsәrrüfatlarında xüsusi çәkisi
İnternetә çıxışı olan ev tәsәrrüfatlarının ölkә üzrә bütün ev tәsәrrüfatlarında xüsusi çәkisi
Ay әrzindә internerdәn 20 saatlıq istifadә üçün orta tarifin adambaşına düşәn orta aylıq ümumi milli gәlirә
nisbәti
İnternet vasitәsilә sifariş vermiş müәssisәlәrin fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә xüsusi çәkisi

617 Aşağıdakılardan biri İKT statistikasında әsas infrastruktur göstәricisi hesab olunmur

•

Adambaşına beynәlxalq internet kanallarının hәcmi
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn internet istifadәçilәrinin sayı
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn әsas telefon aparatları
İKT sektorunda әlavә dәyәrin hәcmi
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn kompyüterlәrin sayı

618 IKT statistikasında әsas infrastruktur göstәricisi deyil

•

Adambaşına beynәlxalq internet kanallarının hәcmi
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn әsas telefon aparatları
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn kompyüterlәrin sayı
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn internet istifadәçilәrinin sayı
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn televizorların sayı

619 İKT statistikasının tәşkili üçün göstәricilәrin qruplaşdırılması

•

Xarici ticarәt vә İKT sektoru üzrә
Müәssisәlәr üzrә
Ev tәsәrrüfatları üzrә
Tәhsil, sәhiyyә vә ev tәsәrrüfatları üzrә
Ev tәsәrrüfatları, әhali, müәssisә, İKT sektoru vә xarici ticarәt

620 IKTnin inkişaf indeksi nәdir?

•

İKTnin inkişafını xarakterizә edәn ümumilәşdirici göstәricidir
İKT sektorunun әlavә dәyәri indeksidir
İnternetdәn istifadә edәnlәrin artımını xarakterizә edir
İKT göstәricilәrinin çәkisini xarakterizә edir
Ayrıayrı İKT göstәricәrinin fәrdi inkişaf indeksidir

621 İKTnin inkişaf indeksindә neçә göstәricidәn istifadә olunur?

•

14
10
11
12
13

622 Beynәlxalq poçt mübadilәsinin hәyata keçirildiyi yer hansı yerdir?

•

heç biri
qәsәbәlәr arası poçt mübadilәsi mәntәqәsi
şәhәrlәrarası poçt mübadilәsi mәntәqәsi
rayonlar arası poçt mübadilәsi mәntәqәsi
Beynәlxalq poçt mübadilәsi mәntәqәsi
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623

•

•

dövrü
Zәncirvari
bazis
ümumi
zәncirvari vә dövrü

624

•

Zәncirvari
dövrü
bazis
ümumi
zәncirvari vә dövrü

625 Naqilsiz radiorabitәnin tam sistemini xarakterizә edәn variantı seçin

•

fәrdi radioçağırış (peycer),
fәrdi radioçağırış (peycer), trank, radiotelefon, CDMA, peyk rabitәsi vә digәr naqilsiz radiorabitә
fәrdi radioçağırış (peycer), trank, radiotelefon, CDMA
fәrdi radioçağırış (peycer), trank, radiotelefon, peyk rabitәsi
fәrdi radioçağırış (peycer), trank vә digәr naqilsiz radiorabitә

626 Hәr bir poçt qutusunun üzәrindә hansı qeydlәr göstәrilir? (Tam olan variantı seçin)

•

onun nömrәsi, mәktubların gündә neçә dәfә çıxarılması, çıxarılma vaxtı, kәnd yerlәrindә isә poçt indeksi vә
çıxarılma günü
Onun nömrәsi, mәktubların gündә neçә dәfә çıxarılması, çıxarılma vaxtı, kәnd yerlәrindә isә poçt indeksi vә
çıxarılma günü
onun nömrәsi, mәktubların gündә neçә dәfә çıxarılması
onun nömrәsi, mәktubların gündә neçә dәfә çıxarılması, çıxarılma vaxtı, kәnd yerlәrindә isә çıxarılma günü vә
xüsusi qeydlәr
onun nömrәsi, mәktubların gündә neçә dәfә çıxarılması, kәnd yerlәrindә isә poçt indeksi vә çıxarılma günü

627 Aqreqasiyanın bütün sәviyyәlәrinin mәcmu tarif indekslәrinin doğruluğu nәdәn asılıdır?

•

heç nәdәn asılı deyil
xidmәtlәrin düzgün seçilmәsindәn
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xidmәtlәrin dolğunluğundan
xidmәtlәrin keyfiyyәtliliyindәn
xidmәtlәrin sayından

628 Rabitә xidmәtlәri üzrә mәcmu tarif indekslәrinin hesablanması üçün hansı düsturdan istifadә
edilir?

•

düsturdan istifadә edilmir
Paaşe düsturundan
Laspeyrasın mürәkkәb düsturundan
Dәyәr çәkilәrinin rekursiv sistemlә hesablandığı modifikasiya olunmuş Laspeyres düsturundan
Paaşe,Laspeyras vә Lippe düsturundan

629 İnternet rabitәsi anlayışının tәrifi?

•

mülkiyyәt formasından asılı olaraq әsas fәaliyyәti elektrik vә poçt rabitәsi xidmәti göstәrәn hüquqi vә fiziki
şәxslәr hesab olunur.
simsiz mobil sistemli radiotelefon rabitәsi hesab edilir
simli mobil sistemli radiotelefon rabitәsi hesab edilir
İnternet protokollarının (IP) vә informasiyaların tәmin edilmәsi üçün ümumdünya miqyaslı paylanmış qlobal
şәbәkәlәr mübadilәsidir
mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq әsas fәaliyyәti elektrik vә poçt rabitәsi xidmәti göstәrәn hüquqi vә
fiziki şәxslәr hesab olunur.

630 Rabitә müәssisәsi anlayışının tәrifi?

•

mülkiyyәt formasından asılı olaraq әsas fәaliyyәti elektrik vә poçt rabitәsi xidmәti göstәrәn hüquqi vә fiziki
şәxslәr hesab olunur.
mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq әsas fәaliyyәti elektrik vә poçt rabitәsi xidmәti göstәrәn hüquqi vә
fiziki şәxslәr hesab olunur.
sәnәdli elektrik rabitәsi növü olub ümumdövlәt telefon şәbәkәsinә avtomatik komutasiya olunmaqla son
abonentlәrarası faksimil rabitә yaratmaq üçün tәyin olunmuşdur
ümumi istifadәdә olan sәnәdli elektrik rabitәsi növü olaraq, ümumdövlәt telefon şәbәkәsinә avtomatik
komutasiya olunmaqla rabitә şöbәlәri arasında faksimil әlaqә yaratmaq üçün istifadә olunur
İnternet protokollarının (IP) vә informasiyaların tәmin edilmәsi üçün ümumdünya miqyaslı paylanmış qlobal
şәbәkәlәr mübadilәsidir

631 İSDN – internet rabitәsinin açılışı necәdir?

•

İERŞİnteqrasiya Edilmiş Rәqәmsal Şәbәkә
İERŞİnternet Ehtiyatlı Rәqәmsiz şәbәkә
İERŞİnteqrasiya Edilmәmiş Rәqәmsal Şәbәkә
İERŞİnternet Ehtiyatlı Rәqәmsal Şәbәkә
İERŞİnteqrasiya Edilmiş Rәqәmsal şanvalı sistem

632 Avtomat telefon stansiyaları (ATS) ...?

•

şәhәr, rayon mәrkәzlәrindә quraşdırılmış bütün telefon stansiyalarının cәmini xarakterizә edir.
şәhәr, rayon mәrkәzlәrindә quraşdırılmış bütün telefon stansiyalarının sayını xarakterizә edir.
şәhәr, rayon mәrkәzlәrindә quraşdırılmamış bütün telefon stansiyalarının sayını xarakterizә edir.
şәhәr, rayon mәrkәzlәrindә quraşdırılmış bütün telefon stansiyalarının hәcmini xarakterizә edir.
şәhәr, rayon mәrkәzlәrindә quraşdırılmış bütün telefon stansiyalarının hәcminin dәyәrini xarakterizә edir.

633 ADSL vә HDSL komplektlәrinin sayı nәyi әhatә edir?
elektron rabitә növündәn istifadә üçün universal avadanlıqları ümumi hәcminin dәyәrini әhatә edir
elektron rabitә növündәn istifadә üçün universal avadanlıqları ümumi hәcmini
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•

elektron rabitә növündәn istifadә üçün universal avadanlıqlarının hәcmini әhatә edir
elektron rabitә növündәn istifadә üçün universal avadanlıqları hәcminin dәyәrini
elektron rabitә növündәn istifadә üçün universal avadanlıqları әhatә edir

634 әnәnәvi poçt xidmәtlәrinә daxildir

•

Danışıq qәbzlәrinin çatdırılması
Banderolların qәbulu
Telefondan istifadәyә görә xidmәt
Cәrimә haqlarının ödәnişi
Kommunal xidmәtlәri

635 әnәnәvi poçt xidmәtlәrinә daxil deyil

•

Telefon danışıqları xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
Banderolların qәbulu
Adi mәktubların qәbulu
Sifarişli mәktubların qәbulu
Sürәtli poçt xidmәtlәri

636 әnәnәvi poçt xidmәtlәrinә aid olunmur

•

Danışıq qәbzlәrinin çatdırılması
Banderolların qәbulu
Adi mәktubların qәbulu
Sifarişli mәktubların qәbulu
Sürәtli poçt xidmәtlәri

637 Ümumi mübadilә mәktub korrespondensiyasının sayına daxil edilir

•

Sadә vә sifarişli mәktublar
Sifarişli mәktublar
Qiymәtli mәktublar
C. Sürәtli vә qiymәtli mәktublar
Xidmәti poçt göndәrişlәri

638 Telefon şәbәkәsi

•

Telefon aparatlarının ümumi sayıdır
Telefonların ümumi sayıdır
ATSlәrin ümumi sayıdır
Telefon vasitәlәri vә qurğuların mәcmusudur
Telefon stansiyalarının tutumudur

639 Telefon şәbәkәsi statistikasında aşağıdakı öyrәnilir

•

Telefonların ümumi sayı
ATSlәrin ümumi sayı
Telefon vasitәlәri vә qurğuların mәcmusu
Telefon stansiyalarının tutumu
Telefon aparatlarının ümumi sayı

640 Rabitә sektorunda fond verimi dedikdә başa düşülür
Әsas fondların dәyәrinin işçilәrin sayına nisbәti
İşçilәrin sayının әsas fondalrın hәcminә nisbәti
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•

Xidmәtlәrin (mәhsulun) hәcminin әsas fondlara nisbәti
Әsas fondların mәhsul istehsalına nisbәti
Әsas fondların orta illik dәyәri

641 Rabitә müәssisәlәrindә işçilәrin siyahı sayına daxil edilmir

•

Әvәzçilik üzrә qәbul olunmuş işçilәr
Sınaq müddәti ilә işә qәbul edilәnlәr
Tam olmayan iş günü işlәyәnlәr
Xidmәti ezamiyyәtdә olanlar
Әmәk müqavilәsi ilә evdә çalışan işçilәr

642 Rabitә sektorunda il üçün işçilәrin orta siyahı sayının hesablanması qaydası?

•

Hesabat ilinin bütün ayları üçün işçilәrin orta siyahı sayının cәmlәnәrәk 12yә bölünmәsi ilә
İlin bütün ayları üzrә hesabat ayının әvvәlinә olan işçilәrin sayının cәminin 12yә bölünmәsi ilә
Orta aylıq işçilәrin ayların sayına bölünmәsi ilә
Hesabat ayı üzrә işçilәrin siyahı sayının cәmlәnәrәk hesabat aylarının sayına bölünmәsi ilә
İllәr üzrә işçilәrin sayını cәmlәyib illәrin sayına bölmәklә

643 Rabitәdә kadrların sabitlik әmsalı dedikdә başa düşülür

•

Hesabat ilinin bütün ayları üçün işçilәrin orta siyahı sayının cәmlәnәrәk 12yә bölünmәsidir
Bütün hesabat ili әrzindә siyahı tәrkibindә olan işçilәrin sayının hesabat ilindә işçilәrin orta siyahı sayına
nisbәtidir
Hesabat dövründә işә qәbul olunan vә çıxanların mәcmusudur
Hesabat dövründә işә qәbul әmsalıdır
Hesabat dövründә işdәn çıxma әmsalıdır

644 Telefon şәbәkәsi nәdir?

•

Telefon şәbәkәsi әsas vә paralel telefon aparatlarının cәmidir
Telefon şәbәkәsi vahid texniki vә texnoloji sistemdә birlәşmiş müxtәlif növ telefon vasitәsi vә qurğularının
mәcmusudur.
Telefon şәbәkәsi vahid texniki vә texnoloji sistemdә birlәşmiş müxtәlif növ telefon vasitәlәridir
Telefon şәbәkәsi vahid texniki vә texnoloji sistemdir
Telefon şәbәkәsi telegon aparatlarının mәcmusudur

645 Rabitә xidmәtlәri üzrә mәcmu tarif indekslәrinin hesablanması üçün hansı düsturdan istifadә
edilir?

•

belә düstur yoxdur
dәyәr çәkilәrinin rekursiv sistemlә hesablandığı modifikasiya olunmuş Laspeyres düsturundan
hesablandığı modifikasiya olunmuş Laspeyres düsturundan
dәyәr çәkilәrinin rekursiv sistemlә hesablandığı modifikasiya olunmuş Paaşe düsturundan
dәyәr çәkilәrinin rekursiv sistemlә hesablandığı modifikasiya olunmamış Laspeyres düsturundan

646 Sifarişli poçt göndәrişlәri hansı göndәrişlәrdir?

•

heç biri
göndәrilmәk üçün qәbul olunduğuna dair istifadәçiyә qәbz verilәn poçt göndәrişidir
göndәrilmәk üçün qәbul olunduğuna dair istifadәçiyә qәbz verilmәsi, çatdırılarkәn isә ünvan sahibinin
müvafiq sәnәdi imzalaması tәlәb olunan poçt göndәrişidir
göndәrilmәk üçün qәbul olunduğuna dair istifadәçiyә qәbz verilmәsi, çatdırılarkәn isә ünvan sahibinin
müvafiq sәnәdi imzalaması tәlәb olunmayan poçt göndәrişidir
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göndәrilmәmәkk üçün qәbul olunduğuna dair istifadәçiyә qәbz verilmәsi, çatdırılarkәn isә ünvan sahibinin
müvafiq sәnәdi imzalaması tәlәb olunan poçt göndәrişidir

647 Bazis metodu ilә fәrdi indekslәr hesablanarkәn qeydә alınmış konkret xidmәt növünün cari (t)
müddәtindәki tarif qiymәti hansı qiymәtlә ilә müqayisә olunur?

•

heç bir qiymәt ilә
bazis qiymәti ilә
sabit bazis qiymәti ilә
sabit zәncirvari qiymәt ilә
zәncirvari qiymәt ilә

648 Müxtәlif aqreqasiya sәviyyәlәrinin mәcmu qiymәt indekslәrinin hesablanması üçün göstәricilәrin
ölçülmәsi sisteminin seçilmәsi tarif indekslәrinin qurulmasının alqoritm üzrә neçәnci mәrhәlәsidir?

•

5
1
2
3
4

649 Radio verilişlәri nöqtәlәrinin sayına nә daxil edilir?

•

bәzi radio ötürücü nöqtәlәrin sayına әsasәn xәtt şәbәkәsinә qoşulmuş birlәşdirici rozetkaların sayı (әlavәlәr
istisna olmaqla) daxil edilir
әsas radio ötürücü nöqtәlәrin sayına әsasәn xәtt şәbәkәsinә qoşulmuş birlәşdirici rozetkaların sayı (әlavәlәr
istisna olmaqla) daxil edilir
sadә radio ötürücü nöqtәlәrin sayına әsasәn xәtt şәbәkәsinә qoşulmuş birlәşdirici rozetkaların sayı (әlavәlәr
istisna olmaqla) daxil edilir
bir neçә radio ötürücü nöqtәlәrin sayına әsasәn xәtt şәbәkәsinә qoşulmuş birlәşdirici rozetkaların sayı daxil
edilir
cәmi radio ötürücü nöqtәlәrin sayına әsasәn xәtt şәbәkәsinә qoşulmuş birlәşdirici rozetkaların sayı (әlavәlәr
istisna olmaqla) daxil edilir

650 Televiziya kanallarının sayı nә xarakterizә edir?

•

ölkә xaricindә yayımlanmayan yerli vә beynәlxalq kanalların sayını xarakterizә edir
ölkә xaricindә yayımlanan yerli vә beynәlxalq kanalların sayını xarakterizә edir
ölkә әrazisindә vә xaricindә yayımlanan yerli vә beynәlxalq kanalların sayını xarakterizә edir
ölkә әrazisindә yayımlanan vә yayımlanmayan yerli vә beynәlxalq kanalların sayını xarakterizә edir
ölkә әrazisindә yayımlanan yerli vә beynәlxalq kanalların sayını xarakterizә edir

651 Radioteleviziya stansiyalarının sayına nә aiddir?

•

heç biri
radio vә televiziya proqramlarının yayımı üçün vericilәrlә tәmin olunan vә ölkә әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn
stansiyalar aiddir
yalnız radio proqramlarının yayımı üçün vericilәrlә tәmin olunan vә ölkә әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn
stansiyalar aiddir
yalnız televiziya proqramlarının yayımı üçün vericilәrlә tәmin olunan vә ölkә әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn
stansiyalar aiddir
xarici televiziya proqramlarının yayımı üçün vericilәrlә tәmin olunan vә ölkә әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn
stansiyalar aiddir

652 Mәcmu tarif indekslәri aqreqasiyanın neçә sәviyyәlәri üzrә hesablanır?

•

3
2
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5
6
4

653 Ölkә әrazisindәki ATSlәrdәn xarici dövlәtlәrә çıxan danışıqların sayı hansı telefon danışıqlarına
aid edilir?

•

heç biri
ölkә xaricindә telefon danışıqların sayına
ölkә әrazisindә telefon danışıqların sayına
Beynәlxalq telefon danışıqların sayına
şәhәrlәrarası telefon danışıqların sayına

654 Telefon rabitәsi üzrә aparılan danışıqların sayını hesablamaq üçün hansı danışıqlar uçota alınır?

•

yalnız ölkә әrazisindә xarici dövlәtlәrdәn ölkә әrazisinә daxil olan telefon danışıqları
ölkә әrazisindә aparılan (daxili) şәhәrlәrarası vә ölkә әrazisindәn xarici dövlәtlәrә (beynәlxalq) çıxan
danışıqlar, tranzit vә xarici dövlәtlәrdәn ölkә әrazisinә daxil olan telefon danışıqları
yalnız ölkә әrazisindә aparılan (daxili) şәhәrlәrarası telefon danışıqları
yalnız ölkә әrazisindәn xarici dövlәtlәrә (beynәlxalq) çıxan danışıqlar, tranzit vә xarici dövlәtlәrdәn ölkә
әrazisinә daxil olan telefon danışıqları
yalnız tranzit vә xarici dövlәtlәrdәn ölkә әrazisinә daxil olan telefon danışıqları

655 Tariflәrin qeydiyyat qaydasının tәyin edilmәsi tarif indekslәrinin qurulmasının alqoritm üzrә
neçәnci mәrhәlәsidir?

•

4
1
2
3
5

656 Sürәtli poçt göndәrişlәrinin ümumi sayının tәrifi?

•

dövr sonunda sürәtli poçt rabitәsi xidmәti göstәrәn poçt operatorlarının tәyin olunmuş ünvanlara çatdırdıqları
poçt göndәrişlәrin (mәktub, açıqca, bağlama vә s.) sayıdır
dövr әrzindә sürәtli poçt rabitәsi xidmәti göstәrәn poçt operatorlarının tәyin olunmuş ünvanlara çatdırdıqları
poçt göndәrişlәrin (mәktub, açıqca, bağlama vә s.) sayıdır
ilin әvvәlindә sürәtli poçt rabitәsi xidmәti göstәrәn poçt operatorlarının tәyin olunmuş ünvanlara çatdırdıqları
poçt göndәrişlәrin (mәktub, açıqca, bağlama vә s.) sayıdır.
ilin sonunda sürәtli poçt rabitәsi xidmәti göstәrәn poçt operatorlarının tәyin olunmuş ünvanlara çatdırdıqları
poçt göndәrişlәrin (mәktub, açıqca, bağlama vә s.) sayıdır.
dövrün әvvәlindә sürәtli poçt rabitәsi xidmәti göstәrәn poçt operatorlarının tәyin olunmuş ünvanlara
çatdırdıqları poçt göndәrişlәrin (mәktub, açıqca, bağlama vә s.) sayıdır.

657 Sifarişli mәktub korrespondensiyalarının sayına hansı mәktublar aid edilir?

•

heç biri
yalnız tәyinat yerlәrindә alıcıya imza etdirilmәklә verilәn mәktublar hesab olunur
yalnız müşayiәt sәnәdlәrinә yazılan vә tәyinat yerlәrindә alıcıya imza etdirilmәklә verilәn mәktublar hesab
olunur
qәbula dair qәbz verilәn, müşayiәt sәnәdlәrinә yazılan, tәyinat yerlәrindә alıcıya imza etdirilmәklә verilәn
mәktublar hesab olunur
yalnız tәyinat yerlәrindә alıcıya imza etdirilmәdәn verilәn mәktublar hesab olunur

658 Ümumi mübadilә mәktub korrespondensiyasının sayına hansı mәktublar aid edilir?
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•

heç biri
sadә açıqca (hәrbi çağırış vәrәqәlәri vә s) vә mәktub banderolları aid edilir
sadә vә sifarişli mәktublar, açıqca (hәrbi çağırış vәrәqәlәri vә s) vә mәktub banderolları aid edilir
yalnız açıqca (hәrbi çağırış vәrәqәlәri vә s) vә mәktub banderolları aid edilir
yalnız sifarişli mәktublar vә açıqca (hәrbi çağırış vәrәqәlәri vә s) vә mәktub banderolları aid edilir

659 İl әrzindә yeni çәkilmiş telefonların sayı nәyi xarakterizә edir?

•

heç biri
bu müddәtdә abunәçilәrin әrizәsi әsasında mәnzillәrinә çәkilmiş aparatların dәyәrini
bu müddәtdә abunәçilәrin әrizәsi әsasında mәnzillәrinә çәkilmiş aparatların hәcmini
bu müddәtdә abunәçilәrin әrizәsi әsasında mәnzillәrinә çәkilmiş aparatların sayını
bu müddәtdә abunәçilәrin әrizәsi әsasında mәnzillәrinә çәkilmiş aparatların sayının dәyәrini

660 Poçt göndәrişlәrinin hәcminә nә aiddir?

•

poçt göndәrişinin pulsuz vә ya pullu olubolmamasından asılı olmayaraq (pensiya vә müavinәtlәr istisna
olmaqla) bütün göndәrişlәr
poçt göndәrişinin xidmәti, pulsuz vә ya pullu olubolmamasından asılı olmayaraq (pensiya vә müavinәtlәr
istisna olmaqla) bütün tәlimatlar
poçt göndәrişinin xidmәti, pulsuz vә ya pullu olubolmamasından asılı olmayaraq (pensiya vә müavinәtlәr
istisna olmaqla) bütün göndәrişlәr
poçt göndәrişinin xidmәti, pulsuz olan bütün göndәrişlәr
poçt göndәrişinin xidmәti, pullu olubolmamasından asılı olmayaraq (pensiya vә müavinәtlәr istisna olmaqla)
bütün göndәrişlәr

661 İşçi qüvvәsinә dair әsas rәsmi statistika hesabatları

•

4әmәk, 1әmәk
1әmәk, 65әmәk
2әmәk, 3әmәk
5әmәk, 6әmәk
3әmәk vә 7әmәk

662 Gündәlik uçot aparılmadıqda orta hesabla hesabat ayı üçün işçilәrin siyahı sayı hesablanır

•

Orta gündәlik say әsasında
Әvvәlki ayın sonu vә hesabat ayının sonuna olan işçilәrin sayının cәminin ikiyә bölünmәsi yolu ilә
Ayın әvvәli vә sonuna olan işçilәrin sayının cәminin ikiyә bölünmәsi yolu ilә
Günlәr üzrә işçilәrin sayının tәqvim günlәrinin sayına bölünmәsi yolu ilә
Әvvәlki ayın sonu vә sonrakı ayın әvvәlinә olan işçilәrin sayının cәminin ikiyә bölünmәsi yolu ilә

663 Kadrlar dövriyyәsi müәyyәn olunur

•

İş yerlәri sayının dәyişmәsidir
Hesabat dövründә işә qәbul olunan vә çıxanların mәcmusudur
Hesabat dövründә işә qәbul әmsalıdır
Hesabat dövründә işdәn çıxma әmsalıdır
Siyahı tәrkibindә olan işçilәrin hesabat dövründә olan siyahı sayına nisbәtidir

664 İş vaxtı dedikdә başa düşülür

•

İşçi tәrәfindәn işin yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt
İşçinin işdә olma vaxtı
İşçinin işә qәbul olunduğu vaxtla onun işdәn azad olunduğu vaxt
İşçi tәrәfindәn normadan artıq işlәnmiş vaxt
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İşlәnmiş işin hәcmi

665 Nәqliyyat sektorunda aşağıdakılardan biri әmәk mәhsuldarlığı hesab olunmur

•

Yaraılmış әlavә dәyәrin işçilәrin sayına nisbәti
Daşımalardan әldә olunan gәlirin işçilәrin sayına nisbәti
İşçilәrin sayının işlәnmiş adamsaatlara nisbәti
Xidmәtlәrin hәcminin işlәnmiş adamsaatlara nisbәti
Әlavә dәyәrin işlәnmiş adamsaatlara nisbәti

666 Nәqliyyat sektorunun әmәk bazarında baş verәn proseslәrin statistik tәdqiqi aşağıdakı
mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir:

•

Ali tәhsil, iş axtararışı,iş yerlәrinin sayının müşahidәsi, işә düzәlmә, işlәmә, әmәk haqqı, işdәn azad olma;
Ali tәhsil, iş axtararışı, işә düzәlmә, işlәmә, әmәk haqqı;
Müşahidә, yekunlaşdırma vә qruplaşdırma, tәhlil;
Ali tәhsil, iş axtararışı, işә düzәlmә, işlәmә, әmәk haqqı, işdәn azad olma;
Müşahidә, işlәyәnlәrin sayının hesablanması, yekunlaşdırma vә qruplaşdırma, tәhlil;

667 Nәqliyyat sektorunda әmәk bazarının subyektlәri aşağıdakılardır:

•

İşәgötürәnlәr, işsizlәr, dövlәt, vasitәçi tәşkilatlar;
İşәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr, dövlәt, vasitәçi tәşkilatlar;
İşәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr, xarici investorlar, vasitәçi tәşkilatlar;
İşәgötürәnlәr, sahibkarlar, dövlәt, vasitәçi tәşkilatlar;
İşәgötürәnlәr, muzdlu işçilәr, dövlәt, mәşğullar;

668 Nәqliyyatın әmәk bazarında baş verәn hadisә vә proseslәrin statistik öyrәnilmәsi işindә aşağıdakı
kәmiyyәtlәrdәn istifadә olunur:

•

Mütlәq, intensivlik, orta;
Mütlәq, nisbi, orta;
Mütlәq, hesabi, orta;
dinamika, nisbi, orta;
Mütlәq, nisbi, harmonik;

669 Nәqliyyatın әmәk bazarı statistikasında aşağıdakı göstәricilәrdәn istifadә olunur

•

Adamsaat, dәyәr, әmәk;
Natural, dәyәr, әmәk;
Maliyyә, dәyәr, әmәk;
Natural, qiymәt, әmәk;
Natural, dәyәr, әmәk haqqı;

670 Nәqliyyat sektorunda aşağıdakılardan hansı әmәk müqavilәsi üzrә işçinin әsas vәzifәlәrinә aid
deyil:

•

işәgötürәnә vurduğu maddi ziyana görә mәsuliyyәt daşımaq;
işçilәrin әrizә vә şikayәtlәrinә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş müddәtdә vә qaydada baxmaq;
әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş әmәk funksiyasını vicdanla yerinә yetirmәk;
әmәk intizamına vә müәssisәdaxili intizam qaydalarına әmәl etmәk;
әmәyin tәhlükәsizliyi normalarına әmәl etmәk;

671 Nәqliyyat sektorunda orta әmәk haqqı — bu:
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•

işçiyә vәzifәsi (peşәsi) üzrә işәgötürәn tәrәfindәn ödәnilmiş borc vә onun tәrkibinә daxil olan ödәnclәrin
Әmәk mәcәllәsi vә digәr normativ hüquqi aktlarda nәzәrdә tutulan qaydada müәyyәn olunan mәblәğdir.
işçiyә vәzifәsi (peşәsi) üzrә işәgötürәn tәrәfindәn ödәnilmiş mәvacib vә onun tәrkibinә daxil olan ödәnclәrin
Әmәk mәcәllәsi vә digәr normativ hüquqi aktlarda nәzәrdә tutulan qaydada müәyyәn olunan mәblәğdir.
işçiyә vәzifәsi (peşәsi) üzrә işәgötürәn tәrәfindәn ödәnilmiş mәvacib vә onun tәrkibinә daxil olan ödәnclәrin
Әmәk mәcәllәsi vә digәr normativ hüquqi aktlarda nәzәrdә tutulan qaydada müәyyәn olunan minimum
mәblәğdir.
işçiyә vәzifәsi (peşәsi) üzrә işәgötürәn tәrәfindәn ödәnilmiş mәvacib vә onun tәrkibinә daxil olan ödәnclәrin
Әmәk mәcәllәsi vә digәr normativ hüquqi aktlarda nәzәrdә tutulan qaydada müәyyәn olunan maksimum
mәblәğdir.
işçiyә vәzifәsi (peşәsi) üzrә işәgötürәn tәrәfindәn ödәnilmiş mәvacib vә onun tәrkibinә daxil olan ödәnclәrin
Әmәk mәcәllәsi vә digәr normativ hüquqi aktlarda nәzәrdә tutulan qaydada müәyyәn olunan birdәfәlik
mәblәğdir.

672 Orta aylıq әmәk haqqı bәrabәrdir:

•

Әmәk haqqı fondunun işçilәrin orta siyahı sayına nisbәtinә
Nominal әmәk haqqının real әmәk haqqının nisbәtinә
İşçilәrin sayının әmәk haqqı fonduna hasilinә
Әmәk haqqı vә sosial sığorta ayırmalarının cәminә
Nominal әmәk haqqının inflyasiyaya nisbәtinә

673 Yeni yaranmış müәssisә iyulun 24dә işә başlayıb. Bu müәssisәdә işçilәrin siyahı sayı belә
olmuşdur: 24 iyulda – 570 nәfәr, 25dә (şәnbә) – 570, 26da (bazar) – 570, 27dә – 576, 28dә – 575,
29da – 580, 30da – 580, 31dә – 583 nәfәr. İyul ayında işçilәrin siyahı sayının cәmi 4604 nәfәr,
tәqvim günlәrinin sayı – 31gün olmuşdur. İyul ayı üzrә işçilәrin orta siyahı sayı neçә nәfәr tәşkil
etmişdir?

•

50 nәfәr
449 nәfәr
249 nәfәr
349 nәfәr
149 nәfәr

674 Nәqliyyat sektorunda müәssisәlәrin әldә etdiklәri gәlir necә müәyәnlәşdirilir?

•

hesabat dövrü әrzindә yalnız yük vә sәrnişin daşınmasından xidmәtlәrindәn әldә olunan gәlirlәrin hәcmi kimi
müәyyәnlәşdirilir
hesabat dövrü әrzindә yük vә sәrnişin daşınmasından vә digәr nәqliyyat xidmәtlәrindәn әldә olunan gәlirlәrin
hәcmi kimi müәyyәnlәşdirilir
hesabat dövrü әrzindә yalnız yük xidmәtlәrindәn әldә olunan gәlirlәrin hәcmi kimi müәyyәnlәşdirilir
hesabat dövrü әrzindә yalnız sәrnişin daşınmasından әldә olunan gәlirlәrin hәcmi kimi müәyyәnlәşdirilir
hesabat dövrü әrzindә ümumi nәqliyyat xidmәtlәrindәn әldә olunan gәlirlәrin hәcmi kimi müәyyәnlәşdirilir

675 әlavә (paralel) telefon aparatları: bu

•

Telefon aparatlarının ümumi xәttinә birlәşdirilmiş vә stansiyada sәrbәst nömrәsi olmayan aparatlardır
A. Evlәrdә olan telefon aparatlarıdır
B. Hәrbi hissәlәrdә olan telefon aparatlarıdır
C. ATSlәrdә nömrәsi olmayan vә birbirilә ayrıca xәtlәrlә birlәşdirilmiş telefon aparatlarıdır
D. Telefon aparatlarının ümumi xәttinә birlәşdirilmiş vә stansiyada sәrbәst nömrәsi olan aparatlardır

676 әsas kapitala yönәldilmiş xarici investisiyalara aid olunmur?

•

Xarici qrantlar hesabına investisiyalar
Xarici kreditlәr hesabına investisiyalar
Xarici kreditlәr hesabına qrantlar әsasında investisiyalar
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•

Müştәrәk müәssisәlәrin hesabına investisiyalar
Xarici müәssisәlәrin maliyyә investisiyaları

677 әsas kapitala investisiyaların maliyyәlәşdirmә mәnbәyi hesab olunmur?

•

Yardım vә subsidiyalar
Büdcә vәsaitlәri
Müәssisә vә tәşkilatların öz vәsaitlәri
Әhalinin şәxsi vәsaitlәri
Büdcәdәnkәnar fondlar

678 әsas fondlarla silahlanma dedikdә başa düşülür

•

Әsas fondların orta illik dәyәri
Әsas fondların dәyәrinin işçilәrin sayına nisbәti
İşçilәrin sayının әsas fondalrın hәcminә nisbәti
Mәhsul istehsalının әsas fondlara nisbәti
Әsas fondların mәhsul istehsalına nisbәti

679 Nәqliyyat statistikasında amortizasiya ayırmaları

•

Әsas fondların tam bәrpasına ayırmalardır
Әsas fondların qismәn bәrpasına ayırmalardır
Әsas fondların aşınmasıdır
Әsas fondların sıradan çıxmasıdır
Әsas fondların aşınmasıdır

680 Rabitә sahәsindә fiziki hәcm indeksini hesablamaq olar

•

Xidmәtlәr üzrә qiymәtlәri әvvәlki dövr üzrә indekslәrә bölmәklә
Qiymәt deflyatorları vasitәsilә
Rabitә xidmәtlәrinin hәcminin onların qiymәtinә bölünmәsi yolu ilә
Rabitә xidmәtlәrinin eyni qiymәt әsasında hesablanması ilә
Faktiki qiymәtlәrlә hesablanmış indeksi qiymәt indeksinә bölmәklә

681 Amortizasiya ayırmaları nәdir?

•

әsas fondların qismәn bәrpasına ayırmalardır
fondların tam bәrpasına ayırmalardır
әsas fondların bir hissәsinin bәrpasına ayırmalardır
әsas fondların istifadә edilmiş hissәsinin bәrpasına ayırmalardır
әsas fondların tam bәrpasına ayırmalardır

682 Fondverimi göstәricisi necә hesablanır?

•

yük dövriyyәsi xidmәtlәrinin hәcmini istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti ilә hesablanır
nәqliyyat xidmәtlәrinin hәcmini istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti ilә hesablanır
nәqliyyat xidmәtlәrinin hәcmini istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә hasili ilә hesablanır
nәqliyyat xidmәtlәrinin miqdarının orta illik dәyәrinә nisbәti ilә hesablanır
hava nәqliyyatı xidmәtlәrinin hәcmini istehsal fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti ilә hesablanır

683 Müşahidә mәqsәdlәri üçün statistik vahidlәrin növlәri
Müәssisәlәr qrupu, fәaliyyәt növü vahidlәri, institusional vahidlәr
Müәssisәlәr, müәssisәlәr qrupu, fәaliyyәt növü vahidlәri, institusional vahidlәr
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•

Müәssisәlәr qrupu, fәaliyyәt növü vahidlәri, fәaliyyәt növünün yerli vahidlәri, hәmcins istehsalın yerli
vahidlәri
Müәssisәlәr, müәssisәlәr qrupu, fәaliyyәt növü vahidlәri, fәaliyyәt növünün yerli vahidlәri
Fәaliyyәt növü vahidlәri, fәaliyyәt növünün yerli vahidlәri

684 Tәhlil mәqsәdlәri üçün statistik vahidlәrin növlәri

•

İnstitusional vahidlәr
İstehsal vahidlәri, hәmcins istehsalın yerli vahidlәri
İnstitusional vahidlәr, hәmcins istehsal vahidlәri, hәmcins istehsalın yerli vahidlәri
Fәaliyyәt növü vahidlәri, fәaliyyәt növünün yerli vahidlәri
Müәssisәlәr qrupu, fәaliyyәt növü vahidlәri, fәaliyyәt növünün yerli vahidlәri, hәmcins istehsalın yerli
vahidlәri

685 Qeyrinәqliyyat sektorunda nәqliyyat fәaliyyәtinә çәkilәn xәrcin hesablanması

•

Qiymәtlәndirmә yolu ilә hesablana bilәr
Nәqliyyat sektorunda olduğu kimi hesablanır
Xәrclәrin hesablanması müşahidә yolu müәyyәn olunur
Müәssisәlәrdәn toplanır
İnzibati mәnbәlәr hesabına müәyyә olunur

686 Nәqliyyat statistikasında qiymәt indekslәri istifadә olunur

•

Nәqliyyatda xәrclәrin hesablanması üçün
Nәqliyyat sektorunda fiziki hәcm indeksinin hesablanması üçün
Nәqliyyat sektorunda daşımaların hәcmini müәyyәn etmәk üçün
Yük dövriyyәsinin müәyyәn olunması üçün
Nәqliyyat xidmәtlәrinin hәcmini müәyyәn etmәk üçün

687 Dәmir yolunun hәrәkәr heyәti haqqında mәliumatları әhatә edәn hesabat forması

•

11dәmir yolu
1dәmir yolu
65dәmir yolu
1nәqliyyat (dәmir yolu)
10dәmir yolu

688 Hava gәmilәrinin parkı haqqında mәlumatlar hansı rәsmi statistika hesabatı әsasında toplanır?

•

1müәssisә
34aviasiya
65aviasiya
5aviasiya
1nәqliyyat

689 Nәqliyyat siyasәti strategiyası üçün әsas göstәricilәr

•

Infrastruktur vә nәqliyyat şәbәkәlәri göstәricilәri
Nәqliyyat vasitәsinin gücü
Dәmir yoluna dair mәlumatlar
Beynәlxalq yük daşımaları
Daxili yük daşımaları

690 Mәlumatların uyğun olması nә ilә xarakterizә olunur?
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•

Mәlumatların istifadәçi qrupları üzrә qruplaşdırılması
Mәlumatların uyğun mәnbәlәr üzrә qruplaşdırılması
Mәlumatların eyni mәcmuәdә tәqdim olunması
Müşahidәlәrin eyni vahidlәrdәn toplanması
Mәlumatların uyğun nәşr versiyaları ilә tәqdim olunması

691 Yanacaqenergetika sәnayesi mәhsulları üzrә qiymәt statistikası üçün nәqliyyat yüklәrinin növlәri
hansılardır:

•

Gübrә istehsalı üçün dağkimya xammalı, Azot gübrәlәri
Hasil edilmiş neft , Benzin , Dizel yanacağı ,Mazut yanacağı
Dәmir filizi ,Әlvan metal filizlәri
Polad hazırlamalar, Qara metallar, Әlvan metallar vә onların tökmәlәri
Meşә materialları, bәrkidicilәrdәn başqa

692 Metal filizlәri sәnayesi mәhsulları üzrә qiymәt statistikası üçün nәqliyyat yüklәrinin növlәri
hansılardır:

•

Gübrә istehsalı üçün dağkimya xammalı, Azot gübrәlәri
Hasil edilmiş neft , Benzin , Dizel yanacağı ,Mazut yanacağı
Dәmir filizi ,Әlvan metal filizlәri
Polad hazırlamalar, Qara metallar, Әlvan metallar vә onların tökmәlәri
Meşә materialları, bәrkidicilәrdәn başqa

693 Metallurgiya sәnayesi mәhsulları üzrә qiymәt statistikası üçün nәqliyyat yüklәrinin növlәri
hansılardır:

•

Gübrә istehsalı üçün dağkimya xammalı, Azot gübrәlәri
Hasil edilmiş neft , Benzin , Dizel yanacağı ,Mazut yanacağı
Dәmir filizi ,Әlvan metal filizlәri
Polad hazırlamalar, Qara metallar, Әlvan metallar vә onların tökmәlәri
Meşә materialları, bәrkidicilәrdәn başqa

694 әsas fondların vә digәr qeyrimaliyyә aktivlәrinin mövcudluğu vә hәrәkәti haqqında (11әv)
hesabat formasının dövriliyi necәdir

•

Günlük
Aylıq
Rüblük
İllik
Hәftәlik

695 Mövsümilik indeksinin әsas mahiyyәti

•

Qış dövründә daşıamaların müәyyәnlәşdirilmәsi
Mövsümi tәsirlәrin kәnarlaşdırılması
Dinamika sıralarının hamarlaşdırılması
Dinamika sıralarının mövsümi indekslәr vasitәsilә interpolyasiyası
Mövsümlәr üzrә indeksin hesablanması

696 Sekoqram nәdir?

•

İçәrisindә hәrbi mәktublara olan poçt bağlamasıdır
İçәrisindә mәxfi sәnәd olan poçt göndәrişidir
İçәrisindә korlar üçün nәzәrdә tutulmuş qabarıq şriftli nәşrlәr olan poçt göndәrişidir
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Mәrkәzlәşdirilmәmiş poçt sistemidir
İçәrisindә metal avadanlığı olan poçt göndәrişidir

697 Statstik vahidlәr statistika sistemindә obrazlı şәkildә necә adlandırılır?

•

“Pәncәrә”
“Tәmәl daşı”
“Dam örtüyü”
Ağaclar”
“Qapı”

698 Nәqliyyat statistikasında institusional yanaşma üçün xarakterikdir

•

Müşahidә vahidlәri öyrәnilir
İstehsal proseslәri  tәsvir edilәn hadisәlәr öyrәnilir
Әsas fәaliyyәti nәqliyyat olan müәssisәlәrin işi öyrәnilir
Әsas fәaliyyәti qeyrinәqliyyat olan müәssisәlәrin işi öyrәnilir
Nәqliyyat vasitәlәri vә müәssisәlәr öyrәnilir

699 Yardımçı fәaliyyәt üçün daha uyğun tәrifdir?

•

Aid olduğu vahidә xidmәt edir vә bu fәaliyyәt nәticәsindә istehsal olunan mal vә xidmәt satılmır
Aid olduğu vahidә xidmәt edir vә onun istehsal etdiyi mal vә xidmәt satılır
Aid olduğu vahidә xidmәt etmir vә onun istehsal etdiyi mal vә xidmәt satılır
Aid olduğu vahidә xidmәt etmir vә onun istehsal etdiyi mal vә xidmәt satılmır
Әsas fәaliyyәtlә yanaşı gәlirlәr әldә edilsә dә xәrc sәrf olunmur

700 İstifadәçilәr üçün mәlumatların yalnız dinamika sıraları üzrә müqayisәsi deyil, hәmçinin eyni adlı
göstәricinin müxtәlif mәnbә qrupları üzrә müqayisәsi vacib hesab edilir – mәlumatın hansı keyfiyyәt
kriteriyasıdır?

•

Mәlumatlar anlaşılan olmalıdır
Statistik mәlumatlar әldә edilә bilәn olmalıdır
Mәlumatlar uyğun (relevant) olmalıdır
Mәlumatlar әhatәli vә tamamlanmış olmalıdır
Mәlumatlar müqayisә edilә bilәn olmalı, birbiri ilә ziddiyyәt tәşkil etmәmәlidir
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