Test: 3514Y_Az_Æ
yani_Yekun imtahan
Fenn: 3514Y Statistika (qeyriixtisas)
Sual sayi: 700
1) Sual:Vergi dәrәcәsinin vә vergi bazasının dәyişmәsinin birgә tәsiri hesabına vergi daxilolmalarının mütlәq dәyişmәsi hansı dusturla hesablanır?
A)
B)
C)
D)
E)
2) Sual:Vergi bazasının dәyişmәsi hesabına vergi daxilolmalarının hәcminin mütlәq dәyişmәsi hansı düsturla hesablanır?
A)
B)
C)
D)
E)
3) Sual:Satışdan daxil olan mәnfәәtin ümumi mütlәq dәyişmәsini hansı düsturla hesablamaq olar?
A)
B)

C)

D)
E)
4) Sual:Qiymәt amilinin satışdan daxil olan mәnfәәtin hәcminin mütlәq dәyişmәsinә tәsiri hansı düsturla müәyyәn edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
5) Sual:Mәhsulun maya dәyәrinin dәyişmәsinin satışdan daxil olan mәnfәәtin hәcminin mütlәq dәyişmәsinә tәsiri hansı düsturla müәyyәn edilir?
A)
B)
C)
D)
E)

6) Sual:Satılmış mәhsulun çeşidindә baş vermiş dәyişkәnliyin satışdan daxil olan mәnfәәtin hәcminin mütlәq dәyişmәsinә tәsiri hansı düsturla
müәyyәn edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
7) Sual:Verilәn düsturlardan hansı pul multiplikatoru indeksinin düsturudur?
A)
B)
C)
D)
E)
8) Sual:Verilәn düsturlardan hansı bütövlükdә bank sistemi üzrә orta ehtiyat normasını xaarakterizә edir?
A)

B)
C)
D)
E)
9) Sual:Verilәnlәr düsturlardan hansı real valyuta mәzәnnәsinin düsturudur?
A) Mb= Ms+Md.s± Mq.s;
B)
C)
D)
E)
10) Sual:Verilәnlәrdәn hansı depozitlәrin quruluşunun dәyişmәsi indeksinin düsturudur?
A)
B)

C)
D)
E)
11) Sual:Dövlәt büdcәsinin xәrclәrinin tәsnifatı bu әlamәtlәr üzrә aparılır:
A) Funksional, sosial,iqtisadi;
B) Funksional, tәsisat,sosial;
C) Funksional, tәsisat,iqtisadi, sosial;
D) Funksional, tәsisat,iqtisadi;
E) Funksional, bәlәdiyyә, iqtisadi;
12) Sual:Maliyyә statistikasının әsasını vә әn әsas bölmәsini nә tәşkil edir?
A) Müәssisә vә tәşkilatların maliyyәsi statistikası;
B) Rabitә vә qiymәtli kağızlar bazarı statistikası;
C) Bәlәdiyyә maliyyәsi statistikası;
D) Dövlәt büdcәsi statistikası;
E) Sәhiyyә vә bank statistikası;
13) Sual:Dövlәtin maliyyәpulkredit siyasәtinin informasiya bazasını nә tәşkil edir?
A) Maliyyә vә bank statistikası;
B) Maliyyә vә nәqliyyat statistikası;
C) İncәsәnәt statistikası;
D) Sәhiyyә vә bank statistikası;
E) Rabitә vә qiymәtli kağızlar bazarı statistikası;
14) Sual:Ölkәnin maliyyә vәziyyәtinin qәnaәtbәxş hesab olunması üçün dövlәt büdcәsinin kәsirinin UDMda xüsusi çәkisi hansı hәddәn çox

olmamalıdır?
A) 1%;
B) 3%;
C) 20%;
D) 5%;
E) 10%;
15) Sual:Balans mәnfәәtinin hәcmi hansı düsturla hesblanır?
A)
B)
C) Mb= Ms Md.s± Mq.s ;
D) Mb= Ms+Md.s± Mq.s ;
E)
16) Sual:әmanәtlәrin ümumi mәblәğinin әmanәtlәrin sayına bölünmәsindәn alınan göstәriciyә statistikada nә ad verirlәr?
A) Silinmiş orta mәblәği;
B) Әmanәtin tezliyi;
C) Әmanәtin ümumi mәblәği;
D) Bir әmanәtin orta mәblәği;
E) Alınmış kreditin mәblәği;
17) Sual:Vergi daxilolmalarının hәcminin dәyişilmәsinә tәsir edәn amillәr hansıdır:
A) Aksiz, rüsum, dәbbә
B) Vergi bazası, vergi ödәnişi
C) Vergi dәrәcәsi, vergi mәblәgi
D) Vergi bazası, Vergi dәrәcәsi
E) Gәlir, mәnfәәt, dövriyyә
18) Sual:Ümumi şәkildә büdcә tәsnifaı necә hәyata keçirilir:

A) Büdcә defisiti, büdcә xәrclәri, büdcәnin maliyәlәşdirilmәsi, dövlәt borcu;
B) Büdcә gәlirlәri, funksional maliyәlәşdirilmәsi, büdcәnin maliyәlәşdirilmәsi, dövlәt borcu;
C) Büdcә gәlirlәri, büdcә xәrclәri, tәsisat, dövlәt borcu;
D) Büdcә gәlirlәri, büdcә xәrclәri, büdcәnin maliyәlәşdirilmәsi, dövlәt borcu;
E) Büdcә gәlirlәri, büdcә kәsiri, büdcә xәrclәri, büdcәnin maliyәlәşdirilmәsi;
19) Sual:Ehtiyatların depozitlәrә nisbәti nәyi anladır?
A) Amortizasiyanı;
B) Multiplikatoru;
C) Ehtiyat normasını;
D) Ehtiyatların artımını;
E) Qiymәti;
20) Sual:Maliyyә vә bank sferasında baş verәn hadisә vә proseslәrin sәbәbnәticә asılılığının kәmiyyәt qanunauygunluğunu öyrәnәn statistikanın
bölmәsi hansıdır?
A) sosiologiya
B) sosial statistika
C) bank statistikası
D) maliyyә vә bank statistikası
E) iqtisadi statistika
21) Sual:Verilәnlәrdәn hansı maliyy vә bank statistikasının vәzifәlәrinә aiddir?
A) ölkәnin maliyyә imkanlarının statistik qiymәtlәndirilmәsi
B) ölkәnin kadr imkanlarının statistik qiymәtlәndirilmәsi
C) ölkәnin maliyyәişçi qüvvәsi imkanlarının statistik qiymәtlәndirilmәsi
D) ölkәnin maliyyәәmәk fәallığının imkanlarının statistik qiymәtlәndirilmәsi
E) ölkәnin maliyyә dövriyyәcәmlәnmә axınlarının statistik qiymәtlәndirilmәsi
22) Sual:Maliyyә vә bank statistikasında maliyyә riyaziyyatının (maliyyәiqtisadi hesablamaların) standart xarakter daşıyan konkret
hesablamalarından nә üçün istifadә edilir?
A) pul vәsaitlәrini әhaliyә mümkün vә bәrabәr paylamaq üçün

B) pul vәsaitlәrinin yığımını artırmaq üçün
C) pul vәsaitlәrinin yerlәşdirilmәsinin mümkün variantlarına baxmamaq üçün
D) pul vәsaitlәrinin yerlәşdirilmәsinin mümkün variantlarına baxmaq üçün
E) pul vәsaitlәrinin yәğımını azatmaq üçün
23) Sual:Verilәnlәrdәn hansı maliyyә vә bank statistikasının öyrәndiyi sahәlәrә aiddir? 1. pul tәdavülü; 2. qiymәtli kagızlar; 3. әsas kapital; 4. әmәk
resursları; 5. valyuta mәzәnnәsi
A) 1,3,4
B) 3,4,5
C) 2,3,5
D) 1,2,5
E) 1,2,4
24) Sual:Maliyyә  iqtisadi hesablamalardan (maliyyә riyaziyyatının standart hesablamalarından) hansı işlәrdә istifadә ediliir?
A) risk vә risklizizlik işlәrindә
B) bank vә әmәk işlәrindә
C) әhali vә sığorta işlәrindә
D) bank vә sığorta işlәrindә
E) bank vә tәhlükәsizlik işlәrindә
25) Sual: Nәticә әlamәtinin variasiyası üzrә aşağıdakı mәlumatlar var: Orta qrupdaxili dispersiya – 400, ümumi dispersiya – 1000. Empirik
korrelyasiya nisbәtini hesablayın:
A) heç birindә
B) 0,750,80;
C) 0,700,75;
D) 0,70ә qәdәr;
E) 0,80 vә daha çox
26) Sual:1, 3, 5, 7 rәqәm sırası üçün orta xәtti kәnarlaşmanı tapın :
A) 4
B) 1

C) 7
D) 8
E) 2
27) Sual:Verilәn mәlumat dәsti üzrә dispersiyanı hesablayın. 1,4,1
A) 5
B) 6
C) 2
D) 2
E) 3
28) Sual:Verilmiş mәlumat dәsti üzrә variasiya genişliyini hesablayın. 2,1,3,5,4,6,6,7,2,10
A) 7
B) 3
C) 8
D) 9
E) 4
29) Sual:Verilәn mәlumat dәsti üzrә orta kvadratik uzaqlaşmanı hesablayın. 1,4,1
A) 3
B) 2
C)
D)
E) 6
30) Sual:Verilәn mәlumat dәsti üzrә dispersiyanı hesablayın. 1, 2, 4, 1
A) 2,5
B) 2

C) 1,5
D) 1,5
E) 3
31) Sual:Verilәn mәlumat dәsti üzrә orta kvadratik uzaqlaşmanı hesablayın. 1, 2, 4, 1
A) 8
B) 2,5
C)
D)
E) 2
32) Sual:Sadalanan göstәricilәrdәn hansı nisbi variasiya göstәricisidir?
A) Orta kvadratik uzaqlaşma.
B) Orta xәtti uzaqlaşma;
C) Variasiya әmsalı;
D) Variasiyanın genişliyi;
E) Dispersiya;
33) Sual: Vergi müfәttişliyi tәrәfindәn 70 kommersiya köşkü yoxlanmış vә onların 28dә maliyyә pozuntusu aşkar olunmuşdur. Maliyyә pozuntusu
olan köşklәrin bütün tәdqiq olunan köşklәr mәcmusunda hissәsinin orta kvadratik uzaqlaşması nәyә bәrabәrdir?
A) 27%
B) 49%;
C) 24%;
D) 50%;
E) 30%;
34) Sual:Mәlumdur ki, әlamәtin dispersiyası 3600, әlamәtin variasiya әmsalı isә 50%dir. әlamәtin orta qiymәtini tapın:
A) 1,9
B) 72;

C) 83;
D) 120;
E) 1,3;
35) Sual:Dispersiyanın hansı növü nәticә әlamәtinә qruplaşdırma әlamәtinin tәsirini sәciyyәlәndirir
A) ümumi vә orta qrupdaxili dispersiya.
B) ümumi,
C) qrupdaxili
D) qruplararası,
E) orta qrupdaxili,
36) Sual:Empirik determinasiya әmsalının nәticәsinin 86% olması nәyi anladır?
A) amil әlamәtinin variasiyasının yüksәk olmasını.
B) amil әlamәtinin variasiyasında nәticә әlamәtinin rolunun yüksәk olmasını
C) nәticә әlamәtinin variasiyasında qruplaşdırma әlamәtinin rolunun yüksәk olmamasını,
D) nәticә әlamәtinin variasiyasında qruplaşdırma әlamәtinin rolunun yüksәk olmasını,
E) nәticә әlamәtinin variasiyasının yüksәk olmasını,
37) Sual:әlamәtin dispersiyası 19a, onun fәrqli qiymәtlәrinin orta kvadratı 100ә bәrabәrdir.Orta kәmiyyәti müәyyәn edin.
A) 119
B) 9
C) 10
D) 29
E) 81
38) Sual:Statistik mәcmuda variasiya genişliyinin 50yә, qrupların sayının 5 bәrabәr olduğunu bilәrәk fasilәnin kәmiyyәtini hesablayın.
A) 50
B) 10
C) 250
D) 0.01
E) 5

39) Sual:Statistik mәcmuda variasiya genişliyinin 60a, fasilәnin kәmiyyәtinin 10 bәrabәr olduğunu bilәrәk qrupların sayını hesablayın
A) 10
B) 6
C) 360
D) 60
E) 600
40) Sual:Qrupların sayının fasilәnin kәmiyyәtinә hasilinin 100ә, әlamәtin maksimim qiymәtinin 50yә bәrabәr olduğunu bilәrәk әlamәtin minimum
qiymәtini hesablayın.
A) 100
B) 50
C) +50
D) 150
E) 150
41) Sual:Ümumi dispersiyanın 24yә, orta qrupdaxili dispersiyanın 6a bәrabәr oldu¬gunu bilәrәk, qruplaşdırmanın әsasında duran әlamәtin ümumi
variasiyada rolunu qiymәtlәndirin:
A) 40%.
B) 75%,
C) 25%,
D) 35%,
E) 15%,
42) Sual:Sıgorta tәşkilatının mәnfәәti üzrә variasiya әmsalının 2%, mәnfәәtin orta sәviyyәsinin 5 min manat oldugunu bilәrәk mәcmunun
dispersiyasını hesablayın:
A) 999
B) 1020
C) 1001
D) 10000
E) 10100

43) Sual:Ümumi dispersiyanın 20yә, qruplararsı dispersiyanın 12ә bәrabәr oldugunu bilәrәk qruplaşdırmanın әsasında duran әlamәtdәn başqa
nәzәrә alına bilmәyәn tәsadüfi amillәrin ümumi variasiyada rolunu qiymәtlәndirin:
A) 41%.
B) 40%,
C) 60%,
D) 45%,
E) 25%,
44) Sual:Düzgün olan variantı göstәrin:
A) iki mәcmunun orta kәmiyyәti ilә onun variasiyası arasında asılılıq yoxdur.
B) iki mәcmunun orta kәmiyyәtinin eyni olması, onların variasiyasının da eyni olmasını şәrtlәndirmir
C) iki mәcmunun orta kәmiyyәtinin eyni olması, onların variasiyasının da eyni olmasını şәrtlәndirir ,
D) iki mәcmunun variasiyasının eyni olması, orta kәmiyyәtin real olmasını şәrtlәndirmir,
E) iki mәcmunun orta kәmiyyәtinin eyni olması, orta kәmiyyәtin real olmasını şәrtlәndirir,
45) Sual:Mәcmu әlamәtinin orta kәmiyyәtinin 13ә, әlamәtin fәrdi qiymәtlәrinin kvadratlarının orta sәviyyәsinin 194ә bәrabәr oldugunu bilәrәk
variasiya әmsalını hesablayın:
A) 40.0%.
B) 38.5%,
C) 38.6%,
D) 38.0%,
E) 39.0%,
46) Sual:әlamәtin fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn uzaqlaşmalarının kvadratlarının cәminin 100ә, mәcmunun hәcminin 25ә bәrabәr olduğunu
bilәrәk dispersiyanı hesablayın.
A) 10
B) 4
C) 16
D) 4
E) 5

47) Sual:Orta kvadratik uzaqlaşmanın 4ә, әlamәtin fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn uzaqlaşmalarının kvadratlarının cәminin 256a bәrabәr
olduğunu bilәrәk mәcmunun hәcminin hesablayın
A) 10
B) 16
C) 16
D) 4
E) 25
48) Sual:әlamәtin fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn uzaqlaşmalarının kvadratlarının cәminin 225ә, mәcmunun hәcminin 9ә bәrabәr olduğunu
bilәrәk orta kvadratik uzaqlaşmanı hesablayın.
A) 10
B) 5
C) 225
D) 4
E) 3
49) Sual:әlamәtin maksimim qiymәtinin 150yә, minimum qiymәtinin 50yә bәrabәr olduğunu bilәrәk, variasiya genişliyini hesablayın
A) 50
B) 100
C) 100
D) 3
E) 150
50) Sual:әlamәtin fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn uzaqlaşmalarının kvadratlarının cәminin 100ә, mәcmunun hәcminin 25ә bәrabәr olduğunu
bilәrәk orta kvadratik uzaqlaşmanı hesablayın.
A) 10
B) 2
C) 2500
D) 25
E) 4

51) Sual:Orta kvadratik uzaqlaşmanın 5ә, әlamәtin fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn uzaqlaşmalarının kvadratlarının çәkilәrә hasilinin cәminin
2500ә bәrabәr olduğunu bilәrәk, mәcmunun hәcminin hesablayın
A) 5
B) 100
C) 25
D) 25
E) 5
52) Sual:Qrupların sayının fasilәnin kәmiyyәtinә hasilinin 50ә, әlamәtin minimum 20yә bәrabәr olduğunu bilәrәk әlamәtin maksimum qiymәtini
hesablayın.
A) 100
B) 70
C) 50
D) +30
E) 2,5
53) Sual:Qruplararası dispersiya6, orta qrupdaxili3 olduğunu bilәrәk ümumi dispersiyanı hesablayın
A) 0.5
B) 9
C) 3
D) 18
E) 2
54) Sual:Qruplarası dispersiya6, ümumi dispersiya9 olduğunu bilәrәk orta qrupdaxili dispersiyanı hesablayın
A) 0.5
B) 9
C) 3
D) 18
E) 2

55) Sual:Orta qrupdaxili dispersiya3, ümumu dispersiya9 olduğunu bilәrәk qruplararsı dispersiyanı hesablayın
A) 0.5
B) 9
C) 3
D) 6
E) 2

56) Sual:
A) 0,112
B) 0,119;
C) 0,154;
D) 0,151;
E) 0,123;
57) Sual:Verilәn mәlumat dәsti üzrә orta kvadratik uzaqlaşmanı hesablayın. 1, 2, 4, 1
A)
B) 2,5
C) 2
D) 8
E) 1

58) Sual: әlamәtin variasiya әmsalı 25%ә, orta kәmiyyәti isә – 20yә bәrabәrdir. әlamәtin orta kvadratik uzaqlaşmasını tapın:
A) 12.
B) 25 ;
C) 5 ;
D) 1,56;
E) 0,8;
59) Sual: Qrupda tәlәbәlәrin 10%i sessiyanın nәticәlәrinә görә kәsrә malikdirlәr. Dispersiyanı hesablayın:
A) Heç biri
B) 0,1ә qәdәr;
C) 0,10,25;
D) 0,250,50;
E) 0,50 vә çox;
60) Sual: Mәcmu әlamәtinin iki qiymәti vardır: 10,20 Hesabi orta – 17ә, orta kvadratik kәnarlaşma – 4.1ә bәrabәr olarsa variasiya әmsalını tapın:
A) 4,90
B) 4,17;
C) 4,14;
D) 24,1;
E) 21,7;
61) Sual: Sәkkiz saatlıq iş günü әpzindә fәhlәlәr eyni detallar hazırlayırlar. I fәhlә bir detalın hazırlanmasına 10, II fәhlә 15, III fәhlә  12, IV
fәhlә14, V fәhlә16 dәqiqә sәrf edir. Bir detala orta vaxt sәrfini tapmaq üçün hansı düsturdan istifadә etmәk olar:

A)

B)

C)

D)

E)
62) Sual:әgәr faktiki qiymәtlәrdә mәhsulun dәyәri 10% yüksәlmiş,qiymәt indeksi 120% tәşkil etmişsә, mәhsulun fiziki hәcm indeksi nәyә bәrabәr
olar?
A) 92%;
B) 109%;
C) 132%;
D) 112%;
E) 101%
63) Sual:әgәr mәhsulun fiziki hәcmi 20% azalmış, mәhsulun dәyәri isә 15% yüksәlmişsә, qiymәt indeksi nәyә bәrabәrdir?
A) 100 %
B) 70%;
C) 144%;
D) 92%;
E) 78%;
64) Sual:Indekslәr tәsnifatlaşdırılır:
A) surәtlәrinә görә
B) çәkilәrinin növlәrinә görә;
C) qurulma formalarına görә;
D) ölçü vahidlәrinә görә;
E) müqayisә bazasına görә

65) Sual:Qiymәtlәrin dәyişmәsi nәticәsindә qәnaәt vә ya zәrәr hansı düsturla hesablanır:

A)

B)

C)

D)

E)
66) Sual:Mәhsul istehsalına mәsrәf indeksi 1,033ә, mәhsulun fiziki hәcmi indeksi – 1,005ә bәrabәrdirsә, maya dәyәri indeksi nәyә bәrabәrdir?
A) 1,022
B) 0,973;
C) 0,968;
D) 1,038;
E) 1,028;
67) Sual:Hormonik orta qiymәt indeksindә çәki rolunda çıxış edir:
A) әsas dövrün qiymәtlәri.
B) hesabat dövründәki mal dövriyyәsi,
C) әsas dövrdәki mal dövriyyәsi,

D) cari dövrün qiymәtlәrilә hesabat dövründәki mal dövriyyәsi
E) cari dövrün qiymәtlәrilә әsas dövrdәki mal dövriyyәsi,
68) Sual:Laspeyresin hesabi orta fiziki hәcm indeksindә indekslәşdirilәn kәmiyyәt rolunda çıxış edir:
A) әsas dövrün mal dövriyyәsi.
B) fәrdi fiziki hәcm indeksi,
C) ümumi fiziki hәcm indeksi,
D) әsas dövrün qiymәti,
E) cari dövrün qiymәti,
69) Sual:1% nisbi artımın mütleq qiymeti nece hesablanir ?

A)

B)

C)

D)

E)
70) Sual:Orta mutleq artim nece hesablanir?

A)

B)

C)

D)

E)

71) Sual:Mәhsul buraxılışı haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir
A) 125 %
B) 150 %
C) 170 %
D) 115 %
E) 117 %
72) Sual:Ticarәt nöqtәsi bir adda әmtәә satır. Natural ifadәdә satılmış mәhsulun dinamikası öyrәnilir. Bunun üçün qurulan indeks necә adlanır?
A) Hәcm göstәricisi indeksi
B) Fәrdi;
C) Qruplu;
D) Ümumi;
E) Keyfiyyәt göstәricisi indeksi;
73) Sual:Hesabi orta qiymәt indeksindә çәki rolunda çıxış edir:
A) әsas dövrün qiymәtlәri.
B) әsas dövrün qiymәtlәrilә hesabat dövründәki mal dövriyyәsi,
C) әsas dövrün qiymәtlәrilә әsas dövrdәki mal dövriyyәsi,
D) cari dövrün qiymәtlәrilә hesabat dövründәki mal dövriyyәsi,
E) cari dövrün qiymәtlәrilә әsas dövründәki mal dövriyyәsi,

74) Sual:Hesabi orta qiymәt indeksindә indekslәşәn kәmiyyәt rolunda çıxış edir:
A) әsas dövrün mal dövriyyәsi.
B) fәrdi qiymәt indeksi
C) әsas dövrün qiymәti,
D) hesabat dövründәki mal dövriyyәsi,
E) cari dövrün qiymәti,
75) Sual: Hadisәnin zamanda dәyişmәsini xarakterizә edәn nisbi kәmiyyәt:
A) Koordinasiya;
B) İntensivlik;
C) Quruluş;
D) Müqayisә;
E) Dinamika
76) Sual: Öyrәnilәn mәcmunun hissәlәrinin birbirinә nisbәtini xarakterizә edәn nisbi kәmiyyәt:
A) Dinamika
B) Koordinasiya;
C) İntensivlik;
D) Quruluş;
E) Müqayisә;
77) Sual: Statistikada mütlәq göstәricilәr dedikdә başa düşülür
A) Kәmiyyәt nisbәtlәri
B) Müsbәt qiymәtlәr (modul);
C) Hadisәnin ümumi hәcmi;
D) Әlamәtin sәviyyәsi;
E) Hәcmi, sәviyyәni, sayı xarakterizә edәn göstәrici;
78) Sual: Statsitikada hadisәnin quruluşunda baş verәn dәyişikliyi xarakterizә edәn göstәriciyә nә ad verirlәr?
A) Dinamika nisbi kәmiyyәti;

B) Müqayisә nisbi kәmiyyәti;
C) Koordinasiya nisbi kәmiyyәti;
D) Kәnarlaşma әmsalı.
E) Quruluş nisbi kәmiyyәti;
79) Sual:Baş mәcmuda hәr hansı hadisәnin xüsusi çәkisini xarәkterizә edәn nisbi kәmiyyәt:
A) Dinamika
B) Koordinasiya;
C) İntensivlik;
D) Quruluş;
E) Müqayisә;
80) Sual:Dinamika nisbi kәmiyyәti hansı nisbi kәmiyyәtlәrin hasilidir?
A) Koordinasiya vә intensivlik.
B) Müqayisә vә quruluş;
C) Intensivlik vә müqayisә;
D) Quruluş vә intensivlik;
E) Plantapşırıq vә planın yerinә yetirilmәsi;
81) Sual:Nisbi göstәrici dedikdә başa düşülür:
A) Әlamәtin sәviyyәsi
B) Sosialiqtisadi hadisәni xarakterizә edәn bir neçә göstәricinin cәmindәn ibarәt olan ümumilәşdirici göstәrici;
C) Sosialiqtisadi hadisәni xarakterizә edәn iki göstәrici arasındakı kәmiyyәt nisbәtlәrini göstәrәn ümumilәşdirici göstәrici;
D) Müxtәlif gösәricilәrin hasilini;
E) Müxtәlif göstәricilәrin fәrqini;
82) Sual: Planın yerinә yetirilmәsi vә plantapşırıq nisbi kәmiyyәtlәrinin hasilinә bәrabәr olan nisbi kәmiyyәt:
A) Dinamika
B) Koordinasiya;
C) İntensivlik;
D) Quruluş;

E) Müqayisә;
83) Sual:Verilәn nisbi kәmiyyәtlәrdәn hansı öyrәnilәn hadisәnin yayılma dәrәcәsini xarakterizә edir?
A) Koordinasiya.
B) Intensivlik;
C) Dinamika;
D) Quruluş;
E) Müqayisә;
84) Sual:Konkret mәkan vә zaman şәraitindә ictimai hadisәlәrin hәcmini vә sәviyyәsini xarakterizә edәn ümumilәşdirici göstәrici statistikada nәyi
anladır?
A) heç bir mәna kәsb etmir.
B) mütlәq kәmiyyәti,
C) nisbi kәmiyyәti,
D) orta kәmiyyәti,
E) variasiyanı,
85) Sual:Orta artım әmsalını hesablamaq üçün orta kәmiyyәtin hansı düsturundan istifadә olunur
A) Harmanik orta
B) Hәndәsi orta
C) Kvadratik orta
D) Xronoloji orta
E) Quruluş orta
86) Sual:әkin sahәsinin quruluşu aşagıdakı kimi olmuşdur: taxıl sahәsi150 hektar, pambıq sahәsi 80 hektar, kartof70 hektar, tәrәvәzbostan
bitkilәri110 hektar, yem bitkilәri 120 hektar. Taxıl sahәsinin xüsusi çәkisini hesablayın
A) 22,6
B) 28,3
C) 15,1
D) 13,2
E) 20,8

87) Sual:әkin sahәsinin quruluşu aşagıdakı kimi olmuşdur: taxıl sahәsi150 hektar, pambıq sahәsi 80 hektar, kartof70 hektar, tәrәvәzbostan
bitkilәri110 hektar, yem bitkilәri 120 hektar. Pambıq sahәsinin xüsusi çәkisini hesablayın.
A) 22,6
B) 15,1
C) 28,3
D) 13,2
E) 20,8
88) Sual:әkin sahәsinin quruluşu aşagıdakı kimi olmuşdur: taxıl sahәsi150 hektar, pambıq sahәsi 80 hektar, kartof70 hektar, tәrәvәzbostan
bitkilәri110 hektar, yem bitkilәri 120 hektar. Kartof sahәsinin xüsusi çәkisini hesablayın.
A) 22,6
B) 13,2
C) 28,3
D) 15,1
E) 20,8
89) Sual:әkin sahәsinin quruluşu aşağıdakı kimidir: taxıl sahәsi156 ha, pambıq 85 ha, yem bitkilәri 184 ha, tәrәvәz 75 ha. Yem bitkilәri üzrә
quruluş nisbi kәmiyyәti:
A) 14.6 %
B) 36.8 %
C) 39.1%
D) 29.3%
E) 51.7 %
90) Sual:1. әkin sahәsinin quruluşu aşağıdakı kimidir: taxıl sahәsi156 ha, pambıq 85 ha, yem bitkilәri 184 ha, tәrәvәz 75 ha. Tәrәvәz üzrә quruluş
nisbi kәmiyyәti:
A) 14.6%
B) 15.0%
C) 19.3%
D) 8.7%

E) 51.7
91) Sual:Variantların çәkilәrә hasilinin cәminin çәkilәrin cәminә nisbәtindәn alınan göstәrici statistikada necә adlanır?
A) sadә hesabi orta kәmiyyәt,
B) çәkili qiymәt indeksi,
C) sadә hormonik orta kәmiyyәt.
D) çәkili hesabi orta kәmiyyәt,
E) çәkili hormonik orta kәmiyyәt,
92) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) mütlәq kәmiyyәtlәrdәn statistikada istifadә olunmur.
B) mütlәq kәmiyyәtlәr xüsusi hesablamalar әsasında da müәyyәn edilir,
C) mütlәq kәmiyyәtlәr yalnız ilk uçot sәnәdlәrindә verilir,
D) mütlәq kәmiyyәtlәr iki mütlәq kәmiyyәtin nisbәtindәn alınır,
E) mütlәq kәmiyyәtlәr iki orta kәmiyyәtin nisbәtindәn alınır,
93) Sual:Verilәnlәrdәn hansı ölçü vahidlәridir?
A) faiz,mütlәq dәyişmә
B) faiz, әmsal, promil,
C) әmsal,mütlәq dәyişmә,
D) faiz, ton,dәyәr,
E) dәyişmә tempi,
94) Sual:1. әkin sahәsinin quruluşu aşağıdakı kimidir: taxıl sahәsi156 ha, pambıq 85 ha, yem bitkilәri 184 ha, tәrәvәz 75 ha. Taxıl üzrә quruluş
nisbi kәmiyyәti:
A) 19.6%
B) 31.2%
C) 33.0%
D) 41.5%
E) 14.7%

95) Sual:2. әkin sahәsinin quruluşu aşağıdakı kimidir: taxıl sahәsi156 ha, pambıq 85 ha, yem bitkilәri 184 ha, tәrәvәz 75 ha. Pambıq üzrә quruluş
nisbi kәmiyyәti:
A) 34.0 %
B) 17.0 %
C) 19.1%
D) 27.4%
E) 9.8 %
96) Sual:әkin sahәsinin quruluşu aşagıdakı kimi olmuşdur: taxıl sahәsi150 hektar, pambıq sahәsi 80 hektar, kartof70 hektar, tәrәvәzbostan
bitkilәri110 hektar, yem bitkilәri 120 hektar. Tәrәvәzbostan bitkilәrinin әkin sahәsinin xüsusi çәkisini hesablayın.
A) 22,6
B) 20,8
C) 28,3
D) 15,1
E) 13,2
97) Sual:әkin sahәsinin quruluşu aşagıdakı kimi olmuşdur: taxıl sahәsi150 hektar, pambıq sahәsi 80 hektar, kartof70 hektar, tәrәvәzbostan
bitkilәri110 hektar, yem bitkilәri 120 hektar. Yem bitkilәrinin әkin sahәsinin xüsusi çәkisini hesablayın
A) 20,8
B) 22,6
C) 28,3
D) 15,1
E) 13,2
98) Sual:
A) cavab 01
99) Sual:Gәlirlәrin yaranması hesabının balanslaşdırıcı maddәsi kimi hansı maddә çıxış edir?
A) Milli sәrvәt;
B) Ümumi investisiya;
C) İqtisadiyyatın ümumi xәrci;

D) İqtisadiyyatın ümumi mәnfәәti;
E) İqtisadi aktivlәr;
100) Sual:İlkin gәlirlәrin bölüşdürülmәsi hesa¬bının balanslaşdırıcı maddәsi kimi hansı maddә çıxış edir?
A) Milli sәrvәt;
B) Sәrәncamda qalan cari transfertlәr;
C) Sә¬rәncamda qalan xalis xәrc;
D) Sәrәncamda qalan ümumi milli gәlir;
E) İqtisadi aktivlәr;
101) Sual:Verilәn vergi növlәrindәn hansı cari vergilәrin tәrkibinә daxildir?
A) Bunların hamısı;
B) Aksizlәr;
C) Әlavә dәyәr vergisi;
D) Mәnfәәt vergisi;
E) Mülkiyyәtә vergilәr;
102) Sual:MHSdә transfertlәr neçә qrupa ayrılır?
A) On iki;
B) Beş;
C) Üç;
D) İki;
E) Yeddi;
103) Sual:Sәrancamda qalan gәlirlәrin istifadәsi hesabının balanslaşdırıcı maddәsi kimi hansı maddә çıxış edir?
A) Milli sәrvәt;
B) Son istehlak xәrclәri;
C) Ümumi әlavә dәyәr;
D) Ümumi yığım;
E) İqtisadi aktivlәr;

104) Sual:Veriәnlәrdәn hansı ğöstәrici sәnaye mәhsulun әsas dәyәr göstәricilәrinә aiddir?
A) Ümumi mәhsul;
B) Ümumi dövriyyә;
C) Satılmış mәhsul;
D) Әmtәlik mәhsul,;
E) Bunların hamısı;
105) Sual:Gәlirlәrin tәkrar bölgüsü hesabının resurs bölmәsinin ilk maddәsi necә adlanır?
A) istehsala vә idxala vergilәr.
B) son istehlak xәrclәri,
C) sәrәncamda qalan ümumi milli gәlir,
D) ümumi şәkildә ilkin gәlirlәrin bölgüsü,
E) әmәk haqqı,
106) Sual:әsas vә dövriyyә fondlarının‚ qeyrimaddi vә maliyyә aktivlәrinin real yığımı prosesini‚ habelә onun maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrini
sәciyyәlәndirәn hesaba nә ad verirlәr?
A) İqtisadi aktivlәr hesabı;
B) Әsaslı gәlirlәr (kapital) hesabı;
C) İstehsal hesabı;
D) Әsaslı xәrclәr (kapital) hesabı;
E) İstehsal vә xidmәt hesabı;
107) Sual:Reqressiya tәnliyinin qurulması zamanı tәnliyin parametrlәrini tapmaq üçün statistikada hansı usuldan istifadә olunur?
A) Qruplaşdırma üsulu
B) Qrafik usulu
C) Indeks üsulu
D) Әn kiçik kvadratlar üsulu
E) Korrelyasiya üsulu
108) Sual:İkidәn çox atributiv әlamәtlәr arasında әlaqәnin sıxlıgını ölçmәk üçün hansı әmsaldan istifadә edilir?
A) belә әmsal yoxdur.

B) assosasiya vә konkordasiya әmsalından,
C) K.Pirsonun qarşılıqlı qovuşma vә assosasiya әmsalından,
D) K.Pirsonun qarşılıqlı qovuşma әmsalından,
E) kontingensiya vә konkordasiya әmsalından
109) Sual:Qarşılıqlı qovuşma әmsalı dәyişir:
A) 0la 3 arasında.
B) 1lә 1 arasında,
C) 0la 2 arasında,
D) 0la 1 arasında,
E) 0la 1 arasında,
110) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) düzgün variant yoxdur.
B) kontingensiya әmsalı hәmişә assosasiya әmsalından böyük olur.
C) kontingensiya әmsalı hәmişә assosasiya әmsalına bәrabәr olur .
D) kontingensiya әmsalı hәmişә assosasiya әmsalından kiçik olur.
E) kontingensiya әmsalı hәmişә Pirsonun qarşılıqlı qovuşma әmsalından kiçik olur.
111) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) Fexner әmsalı amil vә nәticә әlamәtlәrinin ayrıayrı qiymәtlәrinin kvadrat kökündәn alınan işarәlәrin müqayisәsi әsasında hesablanır.
B) Fexner әmsalı amil vә nәticә әlamәtlәrinin orta kәmiyyәtinin müqayisәsi әsasında hesablanır,
C) Fexner әmsalı amil vә nәticә әlamәtlәrinin ayrıayrı qiymәtlәrinin kvadratlarının cәmindәn alınan işarәlәrin müqayisәsi әsasında hesablanır,
D) Fexner әmsalı amil vә nәticә әlamәtlәrinin ayrıayrı qiymәtlәrinin onların orta kәmiyyәtindәn kәnarlaşmalarını göstәrәn işarәlәrin müqayisәsi
әsasında hesablanır,
E) Fexner әmsalı amil vә nәticә әlamәtlәrinin ayrıayrı qiymәtlәrinin onların kvadratlarının cәmindәn kәnarlaşmalarını göstәrәn işarәlәrin müqayisәsi
әsasında hesablanır,
112) Sual:Amil әlamәtinin bir faiz artması nәticәsindә nәticә әlamәtinin orta hesabla necә faiz dәyişәcәyini müәyyәnlәşdirmәk üçün zәruridir:
A) Analitik qruplaşdırma aparmaq;
B) Reqressiya tәnliyinin parametrlәrini hesablamaq;

C) Elastiklik әmsalını hesablamaq;
D) Determinasiya әmsalını hesablamaq
E) Korrelyasiya әmsalını hesablamaq;
113) Sual:Qoşa korrelyasiyanın xәtti әmsalı 0,68ә bәrabәrdir. Determinasiya әmsalının sәviyyәsini tapın:
A) 147,06%;
B) 82,46%;
C) 44,24 %
D) 46,24%;
E) 68,0%;
114) Sual:∑x = 70 ∑y = 50 ∑xy = 320 ∑x2 = 500 ∑y2 = 500 n = 10 olarsa, korrelyasiya әmsalını tapın
A) 0,7
B) 0,6
C) 1.0
D) 0,1
E) 0,9
115) Sual:Qruplararası dispersiyanın ümumi dispersiyaya nisbәtinin kvadrat köku hansı göstәricidir?
A) Orta kvadratik uzaqlaşma
B) Orta xәtti izaqlaşma
C) Dispesriya
D) Emprik korrelyasiya nisbәti
E) Reqressiya
116) Sual:Bu dispersiya növlәrindәn hansı biri amil әlamәtinin nәticә әlamәtinә tәsirini xarakterizә edir?
A) Cәmlәmә qaydası
B) Ümumi;
C) Qrupdaxili;
D) Orta qrupdaxili;
E) Qruplararası;

117) Sual:әlamәtlәr arasında әlaqәnin determinasiya әmsalı 62%dir. Korrelyasiya әmsalı nәyә bәrabәrdir?
A) Cavab yoxdur.
B) 0,620;
C) 0,384;
D) 0,787;
E) 0,615
118) Sual:әlaqәni öyrәnmәk üçün hansı metodlardan istifadә olunur?
A) Hamısı.
B) Paralel sıraların gәtirilmәsi;
C) Analitik qruplaşdırma;
D) Qrafik metodu;
E) Reqressiyakorrelyasiya ;
119) Sual:Nәticә әlamәtinin orta qiymәtinin 87,5 amil әlamәtinin orta qiymәtinin 11,8, a1 parpametrinin 1,87 olduğunu bilәrәk elastiklik әmsalını
hesablayın:
A) 038
B) 0,35
C) 0,68
D) 0,25
E) 0,16
120) Sual:Hansı qruplaşdırmanın mәqsәdi keyfiyyәtcә bircinsli qrupların bölünmәsidir?
A) Tәkrar;
B) Quruluş;
C) Tipoloji (tipik);
D) Kombinasiyalı;
E) Analitik
121) Sual:Qrafik obraz (qrafikin әsası) bu:

A) Mәkan xarakteristikaları
B) Koordinat şәbәkәlәr sistemi;
C) Statistik göstәricilәr tәsvir olunan nöqtә, xәtt vә fiqurlar mәcmusu;
D) Qrafik yerlәşәn müstәvi hissәsi;
E) Ayrıayrı nöqtәlәri müәyyәn әdәdlәr kimi oxunan xәtt;
122) Sual:Qrafikin mәkan orientirlәri aşağıdakı formada verilir
A) Mәkan xarakteristikaları
B) Koordinat şәbәkәlәr sistemi;
C) Qrafik yerlәşәn müstәvi hissәsi
D) Statistik göstәricilәr tәsvir olunan nöqtә, xәtt vә fiqurlar mәcmusu;
E) Ayrıayrı nöqtәlәrin müәyyәn әdәdlәr kimi oxunan xәtt;
123) Sual:Mübtәdanın xarakterinә görә cәdvәllәrin aşağıdakı növlәrini fәrqlәndirirlәr:
A) Qruplu, kombinasiyalı vә monoqrafik;
B) Kombinasiyalı vә monoqrafik;
C) Monoqrafik vә qruplu;
D) Sadә, qruplu vә kombinasiyalı (quraşıq);
E) Sadә vә monoqrafik
124) Sual:Variasiya sırası qurulmur:
A) Atributiv әlamәt üzrә
B) Kәmiyyәt әlamәti üzrә;
C) Keyfiyyәt әlamәti üzrә;
D) Alternativ әlamәt üzrә;
E) Әsas әlamәt üzrә
125) Sual:Statistika cәdvәlinin әsas elementi deyil:
A) Miqyas
B) Rәqәm mәlumatları;
C) Başlıq;

D) Mübtәda;
E) Xәbәr
126) Sual:Statistik bölgü sırasında bütün tezliklәrin cәmi nәyi anladır?
A) mәcmunun nisbi tezliyini,
B) mәcmunun xüsusiyyәtini,
C) mәcmunun hәcmini,
D) mәcmunun keyfiyyәtini,
E) mәcmunun fasilәsini
127) Sual:Verilәn әlamәtlәrin hansı üzrә atributiv bölgü sırası qurmaq olar?
A) әmәk haqqı, yaş.
B) cins, milliyyәt,
C) peşә, yaş,
D) cins, iş stajı,
E) milliyyәt, әmәk haqqı,
128) Sual:Bir neçә әlamәt üzrә ardıcıl aparılan qruplaşdırma adlanır :
A) tipik
B) kombinasiyalı
C) Analitik
D) Tәkrar
E) quruluş

129) Sual:
A) diskret
B) fasilәsiz

C) atrubutiv
D) alternativ
E) rәqәm
130) Sual: Statistika cәdvәlinin növü nә ilә müәyyәnlәşdirilir?
A) Göstәricilәrin növü ilә
B) Cәdvәlin mәzmunu ilә;
C) Cәdvәlin mübtәdası ilә;
D) Göstәricilәrin sayı ilә;
E) Cәdvәlin başlığı ilә
131) Sual: Statistik yekunlaşdırma özündә birlәşdirir
A) Mәlumatın cәdvәl vә qrafiklәrlә verilmәsi
B) Mәlumatların qruplaşdırılması, yekun vә ümumilәşdirici göstәricilәrin hesablanması;
C) Mәlumatların qruplaşması vә yekunların hesablanması;
D) Mәlumatların yekunlarının hesablanması;
E) Ümumilәşdirici gәstәricilәrin hesablanılması;
132) Sual: Mәcmunun quruluşunu xarakterizә etmәk üçün istifadә olunur:
A) Fiqur;
B) Xәtti diaqramlar;
C) Lentvari
D) Sektor;
E) Kvadrat diaqramlar;
133) Sual: Fasilә kәmiyyәti müәyyәnlәşdirilir:
A) Variasiya genişliyinin orta kәmiyyәtә nısbәti kimi
B) Fasilәnin genişliyinin qruplarının sayına nısbәti kimi;
C) Fasilәnin aşağı sәrhәddinin qrupların sayına nısbәti kimi;
D) Fasilәnin yuxarı sәrhәddinin qrupların sayına nisbәti kimi;
E) Orta kvadratik uzaqlaşmanın orta kәmiyyәtә nısbәti kimi;

134) Sual: Cәdvәlin xәbәri nәyi xarakterizә edir?
A) Mütlәq kәmiyyәtlәri
B) Qruplaşdırmanı
C) Öyrәnilәn obyekti xarakterizә edәn göstәricilәri;
D) Hesablanılmış göstәricilәri;
E) Statistika müşahidәsinin obyektini;
135) Sual:Hansı qruplaşdırmada keyfiyyәt әlamәtlәri qruplaşdırmanın әsasını tәşkil edir:
A) Quruluş vә tәkrar;
B) Tipik;
C) Analitik;
D) Quruluş;
E) Quruluş vә analitik;
136) Sual:Sadalanan әlamәtlәrdәn hansı variasiya edir?
A) Işığın sürәti
B) Dolların кursu;
C) Suyun qaynama temperaturu;
D) Yerin öz oxu әtrafında fırlanması surәti;
E) Boşluqda әşyanın düşmә sürәti;
137) Sual:Verilәnlәrdәn hansı Statistika elminin әsas sahәsi hesab olunur?
A) Qiymәt statistiкası
B) Sәnaye statistiкası;
C) Ehtimal nәzәriyyәsi;
D) Riyazi statistiкa;
E) Statistiкanın ümumi nәzәriyyәsi;
138) Sual:Verilәnlәrdәn hansı müşahidәnin müddәtidir?
A) Кritiк an

B) Müşahidәnin tәşкilindәn başlanan müddәti;
C) Tәdqiq olunan mәjmunun hәr bir vahidi üzrә әlamәtlәrin qeydә alınma saatı, günü;
D) Statistiкa formulyarlarının doldurulma müddәti;
E) Mәlumatların işlәnilmә müddәti;
139) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) kәmiyyәthadisәnin daxili müәyyәnliyidir.
B) variasiyanın mövcudluğu statistik tәdqiqatın әsas şәrti deyildir,
C) variasiya  mәcmuya daxil olan ayrıayrı vahidlәrin bu vә ya digәr әlamәtlәrinin qiymәtlәrindәki eynilikdir,
D) әlamәt  mәcmu obyektlәrinin mühüm xüsusiyyәtlәrini xarakterizә edәn gös¬tәricidir,
E) keyfiyyәt hadisәnin xarici müәyyәnliyidir,
140) Sual:Verilәnlәrdәn hansı qeyriümumi müşahidәnin növlәrinә aiddir?
A) fasilәli müşahidә.
B) regstr, senz, tәsnifat.
C) ümumi müşahidә,
D) seçmә müşahidәsi,
E) fasilәsiz müşahidә,
141) Sual:Fasilәsiz әlamәtdir :
A) mәnzilin yaşayış sahәsi
B) ailә üzvlәrinin sayı
C) ailә vәziyyәti
D) әhalinin cinsi
E) insanın yaşı
142) Sual:әhali siyahıyaalınması:
A) Dövrü, seçmә müşahidәsidir
B) Registr, ümumi müşahidәdir
C) Dövrü, qeyri  ümumi müşahidәdir
D) Xüsusi tәşкil edilmiş, ümumi müşahidәdir

E) Xüsusi tәşкil edilmiş, seçmә müşahidәsidir
143) Sual:Statistik qanunauyğunluq müәyyәn qaydasıdır
A) hadisәnin dәyişmәsinin
B) quruluşun;
C) nisbәtin;
D) vәziyyәtin;
E) tәrкibin;
144) Sual:Statistika mәlumatlarının tәhlili zamanı verilәn metodlardan hansından istifadә olunmur?
A) Statistiкa müşahidәsi
B) Кorrelyasiyareqressiya;
C) Variasiya göstәricilәri;
D) Statistiкa mәlumatlarının tәhlili zamanı verilәn metodlardan hansından istifadә olunmur?
E) Dinamiкa sralarının işlәnilmәsi;
145) Sual:Statistika müşahidәsi zamanı mәlumatları toplanılan subyektә nә ad verilir?
A) Mәcmunun elementi.
B) Hesabat vahidi ;
C) Statistiкa mәcmusunun vahidi;
D) Müşahidә vahidi;
E) Uçot vahidi;
146) Sual:Statistika müşahidәsi – bu:
A) Toplanılmış mәlumatların hissәlәrә bölünmәsi
B) Kütlәvi ilkin mәlumatların toplanılmasıdır;
C) Öyrәnilәn mәcmunun әlamәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsidir;
D) Informasiyanın elmi tәşkil olunmuş qeydiyyata alınmasıdır
E) Statsitik tәdqiqatların geniş proqramı;
147) Sual:Statistika müşahidәsinin formasıdır :

A) Son müşahidә
B) Hesabat
C) Cari
D) Seçmә müşahidәsi
E) Bütün bu sadalananlar statistikanın müşahidәsinin formasıdır.
148) Sual:Statsitika müşahidәsi yazıçının vә ya rәssamın müşahidәsindәn nә ilә fәrqlәnir?
A) Müşahidә vahidlәrinin sayı ilә.
B) Elmi tәşкili vә planlılığı ilә;
C) Müşahidә vaxtının müxtәlifliyi ilә;
D) Müşahidә obyeкtinin müxtәlifliyi ilә ;
E) Müşahidә mәqsәdinin müxtәlifliyi ilә;
149) Sual:Verilәn variantlarıdan hansı statistika tәdqiqatının ikinci mәrhәlәsi hesab edilir?
A) Inкişaf meylinin müәyyәnlәşdirilmәsi.
B) Yeкunlaşdırma vә qruplaşdırma;
C) Statistiкa mәlumatların tәhlili;
D) Statistiкa müşahidәsi;
E) Qarşılıqlı әlaqәlәrin öyrәnilmәsi;
150) Sual:Statsitika müşahidәsinin obyekti:
A) Uçot vahididirdir.
B) Statistiкanın mәcmusunun vahididir;
C) Statistiкa mәcmusudur;
D) Müşahidә vahididir;
E) Hesabat vahididir;
151) Sual:Statsitika müşahidәsi yazıçının vә ya rәssamın müşahidәsindәn nә ilә fәrqlәnir?
A) Müşahidә vahidlәrinin sayı ilә.
B) Elmi tәşкili vә planlılığı ilә;
C) Müşahidә vaxtının müxtәlifliyi ilә;

D) Müşahidә obyeкtinin müxtәlifliyi ilә ;
E) Müşahidә mәqsәdinin müxtәlifliyi ilә;
152) Sual:Sadalanan әlamәtlәrdәn hansı variasiya edir?
A) Işığın sürәti
B) Dolların кursu;
C) Suyun qaynama temperaturu
D) Yerin öz oxu әtrafında fırlanması surәti
E) Boşluqda әşyanın düşmә sürәti
153) Sual:Statistik qanunauyğunluq müәyyәn qaydasıdır
A) hadisәnin dәyişmәsinin
B) quruluşun;
C) nisbәtin;
D) vәziyyәtin;
E) tәrкibin;
154) Sual:Statistika mәlumatlarının tәhlili zamanı verilәn metodlardan hansından istifadә olunmur?
A) Statistiкa müşahidәsi
B) Кorrelyasiyareqressiya;
C) Variasiya göstәricilәri;
D) indeks metodu
E) Dinamiкa sralarının işlәnilmәsi
155) Sual:Statistika müşahidәsi zamanı mәlumatları toplanılan subyektә nә ad verilir?
A) Mәcmunun elementi
B) Hesabat vahidi ;
C) Statistiкa mәcmusunun vahidi
D) Müşahidә vahidi;
E) Uçot vahidi

156) Sual:Statistika müşahidәsi – bu:
A) Toplanılmış mәlumatların hissәlәrә bölünmәsi
B) Kütlәvi ilkin mәlumatların toplanılmasıdır;
C) Öyrәnilәn mәcmunun әlamәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsidir
D) Informasiyanın nizama salınmasıdır
E) Statsitik tәdqiqatların geniş proqramı;
157) Sual:Statistika müşahidәsinin formasıdır :
A) Seçmә müşahidәsi
B) Bütün bu sadalananlar statistikanın müşahidәsinin formasıdır
C) Hesabat
D) Cari
E) Son müşahidә
158) Sual:Statsitika müşahidәsinin obyekti:
A) Uçot vahididirdir
B) Statistiкanın mәcmusunun vahididir;
C) Statistiкa mәcmusudur
D) Müşahidә vahididir;
E) Hesabat vahididir;
159) Sual:Verilәnlәrdәn hansı Statistika elminin әsas sahәsi hesab olunur?
A) Qiymәt statistiкası
B) Sәnaye statistiкası;
C) Ehtimal nәzәriyyәsi;
D) Riyazi statistiкa;
E) Statistiкanın ümumi nәzәriyyәsi
160) Sual:Verilәnlәrdәn hansı müşahidәnin müddәtidir?
A) Kritik an
B) Müşahidәnin tәşкilindәn başlanan müddәti;

C) Tәdqiq olunan mәjmunun hәr bir vahidi üzrә әlamәtlәrin qeydә alınma saatı, günü;
D) Statistiкa formulyarlarının doldurulma müddәti;
E) Mәlumatların işlәnilmә müddәti;
161) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) kәmiyyәthadisәnin daxili müәyyәnliyidir.
B) variasiyanın mövcudluğu statistik tәdqiqatın әsas şәrti deyildir,
C) variasiya  mәcmuya daxil olan ayrıayrı vahidlәrin bu vә ya digәr әlamәtlәrinin qiymәtlәrindәki eynilikdir,
D) әlamәt  mәcmu obyektlәrinin mühüm xüsusiyyәtlәrini xarakterizә edir
E) keyfiyyәt hadisәnin xarici müәyyәnliyidir,
162) Sual:Verilәnlәrdәn hansı qeyriümumi müşahidәnin növlәrinә aiddir?
A) әhali siyahıyaalması
B) registr,
C) ümumi müşahidә,
D) seçmә müşahidәsi,
E) senz,
163) Sual:Fasilәsiz (kәsilmәz) әlamәtdir :
A) mәnzillәrin sayı
B) ailә üzvlәrinin sayı
C) ailә vәziyyәti
D) әhalinin cinsi
E) insanın yaşı
164) Sual:Atributiv әlamәti göstәrin :
A) torpağın növü
B) әkin sahәsinin hәcmi
C) yağıntının miqdarı
D) ailә vәziyyәti
E) işçilәrin sayı

165) Sual:Dәyişmә xarakterinә görә әlamәtlәr bölünür :
A) An vә ikinci dәrәcәli
B) Diskret, fasilәsiz
C) Düz vә dolayı
D) An vә fasilәli
E) Alternativ, diskret
166) Sual:Qeyriümumi müşahidәnin növüdür :
A) Әhali siyahiyaalınması
B) Müxbir;
C) Sorğu;
D) Monoqrafiya;
E) Dövrü;
167) Sual:Qeyriümumi müşahidәnin növüdür :
A) Әhali siyahiyaalınması
B) Müxbir;
C) Sorğu;
D) Monoqrafiya;
E) Dövrü;
168) Sual:Qeydiyyata mәruz qalan әlamәtlәrin daşıyıcısı olan ünsürә statistikada nә ad verirlәr?
A) müşahidә növü
B) müşahidә vaxtı
C) müşahidә obyekti
D) müşahidә vahidi
E) müşahidә proqramı
169) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin?
A) müşahidәnin proqramı vaxt ardıcıllıgıdır

B) müşahidәnin proqramı verilәn sualların nizamsız cavablandırılmasıdır
C) statistika müşahidәsinin proqramı tәlimatçıların seçilmә ardıcıllıgıdır,
D) statistik müşahidәnin proqramı cavab toplanılacaq sualların siyahısıdır,
E) müşahidәnin proqramı verilәn sualların mürәkkәblik dәrәcәsinә görә düzülüşüdür,
170) Sual:Verilәnlәrdәn hansı kәmiyyәt әlamtidir?
A) peşә,cins, qohumluq münasibәtlәri
B) elmi dәrәcә, milliyәt
C) sosial mәnsubiyyәt, mәhsulun növü
D) ailә vәziyyәti, ixtisas
E) yaş, әmәk haqqı, iş stajı,
171) Sual:Verilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt әlamәtidir?
A) әsas kapitalın hәcmi
B) әmәk haqqı,
C) yaş,
D) peşә,
E) iş stajı,
172) Sual:Mәnzillәrin bölgüsünün hәyata keçirlildiyi әlamәtin növünü müәyyәn edin Mәnzildәki otaqların sayı : 1 2 3 4 Mәnzillәrin sayı: 10 35 15 5
A) Düz
B) Diskret
C) Alternativ
D) Fasilәsiz
E) Sıra
173) Sual:Bunlardan hansı diskret әlamәtdir :
A) mәnzilin yaşayış sahәsi
B) ailә üzvlәrinin sayı
C) ailә vәziyyәti
D) әhalinin cinsi

E) insanın yaşı
174) Sual:Kütlәvilik, keyfiyyәt bircinsliyi, müәyyәn tamlıq, ayrıayrı vahidlәrin vәziyyәtlәrinin qarşılıqlı asılılığı vә variasiyanın mövcudluğu
xüsusiyyәtlәrinә malik olan elementlәr çoxluğu necә adlanır?
A) Mәlumatlar coxluğu
B) Statistika mәcmusu;
C) Qruplaşdırma;
D) Statistika göstәricilәri sistemi;
E) Müşahidә obyekti;
175) Sual:Statistika termini neçәnci ildәn elmә daxil edilmişdir?
A) 1746
B) 1759
C) 1743
D) 1849;
E) 1760
176) Sual:Statistik metodologiya bu :
A) Sosialiqtisadi hadisәlәr haqqında mәlumatların toplanılmasıdır
B) Hadisәlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin öyrәnilmәsi metodlarıdır;
C) Kütlәvi ictimai hadisәlәrin öyrәnilmәsinin statistik metodlar mәcmusudur;
D) Hadisәlәrin dinamikasının öyrәnilmәsi metodlarıdır;
E) Statistik mәcmunun variasiyasının öyrәnilmәsi metodlarıdır;
177) Sual:Statistika göstәricisi dedikdә nә başa düşülür?
A) Mәcmu әlamәtinin ayrıayrı qiymәtlәri
B) Hadisәnin zamanda хarakteristikası;
C) Kütlәvi ictimai hadisәnin keyfiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmiş хarakteristikası;
D) Hadisәnin sәviyyәsi;
E) Öyrәnilәn hadisәnin konkret zaman vә mәkanda ümumilәşdirilmiş kәmiyyәt хarakteristikası;

178) Sual:Statistikanın predmetini nә tәşkil edir?
A) Rәqәmlәr vә mәlumatlar mәcmusu
B) Qarşılıqlı әlaqәlәrin öyrәnilmәsi;
C) Hadisәlәrin quruluşunun öyrәnilmәsi
D) Hadisәlәrin dinamikasının öyrәnilmәsi
E) Kütlәvi hadisәlәrin ölçülәrinin vә kәmiyyәt nisbәtlәrinin öyrәnilmәsi
179) Sual:Verilәnlәrdәn hansı qeyriümumi müşahidәnin növlәrinә aiddir?
A) birdәfәliк müşahidә
B) seçmә müşahidәsi
C) analitiк müşahidә
D) eкperiment;
E) stoxastiк müahidә
180) Sual:Qeydiyyata mәruz qalan әlamәtlәrin daşıyıcısı olan ünsürә statistikada nә ad verirlәr?
A) müşahidә növü
B) müşahidә vaxtı
C) müşahidә obyekti
D) müşahidә vahidi
E) müşahidә proqramı
181) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin?
A) müşahidәnin proqramı vaxt ardıcıllıgıdır.
B) müşahidәnin proqramı verilәn sualların nizamsız cavablandırılmasıdır,
C) statistika müşahidәsinin proqramı tәlimatçıların seçilmә ardıcıllıgıdır,
D) statistik müşahidәnin proqramı cavab toplanılacaq sualların siyahısıdır,
E) müşahidәnin proqramı verilәn sualların mürәkkәblik dәrәcәsinә görә düzülü¬şüdür,
182) Sual:Verilәnlәrdәn hansı kәmiyyәt әlamtidir?
A) elmi dәrәcә.
B) kişi, qadın,

C) peşә,
D) yaş, әmәk haqqı, iş stajı,
E) sosial mәnsubiyyәt,
183) Sual:Verilәnlәrdәn hansı keyfiyyәt әlamәtidir?
A) әmәk haqqı,
B) peşә,
C) әsas kapitalın hәcmi.
D) iş stajı,
E) yaş,
184) Sual:Verilәnlәrdәn hansı statistik göstәricidir?
A) işçilәrin yaşadıgı yer.
B) işçilәrin cinsi,işçilәrin yaşadığı әrazi,
C) müәssisәnin istehsalının hәcmi,
D) bütün işçilәr üzrә orta aylıq әmәk haqqı,
E) isçilәrin aylıq әmәk haqqısı,
185) Sual:Bunlardan hansı diskret әlamәtdir :
A) mәnzilin yaşayış sahәsi
B) ailә üzvlәrinin sayı
C) ailә vәziyyәti
D) әhalinin cinsi
E) insanın yaşı
186) Sual:Statistikanın nәzәri әsasını nә tәşkil edir?
A) Politologiya;
B) Riyaziyyat;
C) Böyük әdәdlәr qanunu;
D) İqtisadi nәzәriyyә;
E) Sosialogiya;

187) Sual: Öyrәnilәn sosialiqtisadi hadisәnin hәcmini vә miqdar nisbәtlәrin әks etdirәn kateqoriyaya statistikada nә ad verirlәr ?
A) Mәcmu vahidi;
B) Statistika planı;
C) Statistika tәsnifatı
D) Statistika göstәricisi
E) Statistika müşahidәsi
188) Sual: Kütlәvilik, keyfiyyәt bircinsliyi, müәyyәn tamlıq, ayrıayrı vahidlәrin vәziyyәtlәrinin qarşılıqlı asılılığı vә variasiyanın mövcudluğu
xüsusiyyәtlәrinә malik olan elementlәr çoxluğu necә adlanır?
A) Mәlumatlar coxluğu
B) Statistika mәcmusu;
C) Qruplaşdırma;
D) Statistika göstәricilәri sistemi
E) Müşahidә obyekti;
189) Sual: Statistik metodologiya bu :
A) Sosialiqtisadi hadisәlәr haqqında mәlumatların toplanılmasıdır
B) Hadisәlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin öyrәnilmәsi metodlarıdır;
C) Kütlәvi ictimai hadisәlәrin öyrәnilmәsinin statistik metodlar mәcmusudur
D) Hadisәlәrin dinamikasının öyrәnilmәsi metodlarıdır
E) Statistik mәcmunun variasiyasının öyrәnilmәsi metodlarıdır;
190) Sual:Statistika göstәricisi dedikdә nә başa düşülür?
A) Mәcmu әlamәtinin ayrıayrı qiymәtlәri
B) Hadisәnin zamanda хarakteristikası;
C) Kütlәvi ictimai hadisәnin keyfiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmiş хarakteristikası;
D) Hadisәnin sәviyyәsi
E) Öyrәnilәn hadisәnin konkret zaman vә mәkanda ümumilәşdirilmiş kәmiyyәt хarakteristikası
191) Sual:Statistikanın predmetini nә tәşkil edir?

A) Rәqәmlәr vә mәlumatlar mәcmusu
B) Hadisәlәrin dinamikasının öyrәnilmәsi
C) Hadisәlәrin quruluşunun öyrәnilmәsi
D) Qarşılıqlı әlaqәlәrin öyrәnilmәsi
E) Kütlәvi hadisәlәrin ölçülәrinin vә kәmiyyәt nisbәtlәrinin öyrәnilmәs
192) Sual:Verilәnlәrdәn hansı qeyriümumi müşahidәnin növlәrinә aiddir?
A) birdәfәlik müşahidә
B) seçmә müşahidәsi
C) analitiк müşahidә
D) eksperiment;
E) stoxastiк müahidә
193) Sual:Statistikanın nәzәri әsasını nә tәşkil edir?
A) Politologiya;
B) Riyaziyyat;
C) Böyük әdәdlәr qanunu;
D) İqtisadi nәzәriyyә;
E) Sosialogiya;
194) Sual:Öyrәnilәn sosialiqtisadi hadisәnin hәcmini vә miqdar nisbәtlәrin әks etdirәn kateqoriyaya statistikada nә ad verirlәr ?
A) Mәcmu vahidi;
B) Statistika planı;
C) Statistika tәsnifatı;
D) Statistika göstәricisi;
E) Statistika müşahidәsi;
195) Sual: Ümumi dispersiya göstәrir:
A) Qruplaşdırmanın әsasında duran amil әlamәtinin tәsiri nәticәsindә әlamәtin variasiyasını
B) Statsitika mәcmusunda fәaliyyәt göstәrәn bütün şәrt vә sәbәblәr hesabına nәticә әlamәtinin tәrәddüdü;
C) Qrup әlamәti hesabına nәticә әlamәtinin tәrәddüdü;

D) Qrup daxilindә fәaliyyәt göstәrәn bütün şәrt vә sәbәblәr hesabına nәticә әlamәtinin tәrәddüdü;
E) Tәsadüfi variasiyanı ;
196) Sual: Variasiya әlamәti – bu әlamәt:
A) Faizlә vә ya әmsalla ifadә olunur;
B) Mәcmu vahidlәrin mütlәq sayını xarakterizә edir;
C) Mәcmu vahidlәrinin nisbi sayını xarakterizә edir:
D) Heç biri
E) Qiymәtlәrin birbirindәn fәrqlәnmәsini xarakterizә edir;
197) Sual: Variasiyanın mütlәq göstәricilәri – bu:
A) Variasiya әmsalı
B) Variasiya genişliyi , orta xәtti uzaqlaşma, orta kvadratik uzaqlaşma, dispersiya
C) Variasiya genişliyi , orta xәtti uzaqlaşma, dispersiya, variasiya әmsalı;
D) Variasiya genişliyi, dispersiya, orta kvadratik uzaqlaşma, variasiya әmsalı
E) Variasiya әmsalı, assilyasiya әmsalı, nisbi xәtti kәnarlaşma;
198) Sual:Bir әlamәt üzrә qruplaşdırılmış mәcmuda qruplaşdırma әlamәtinin rolunu sәciyyәlәndirәn göstәrici hansıdır?
A) fexner әmsalı.
B) hәssaslıq әmsalı,
C) empirik elastiklik әmsalı,
D) empirik korrelyasiya nisbәti,
E) dispersiya,
199) Sual:Fakultәdә bütün müәllimlәrin 2%ni elmi dәrәcәsi olmayan müәllimlәr tәşkil edәrsә, dәrәcәsi olmayan müәllimlәrin orta kvadratik
uzaqlaşmasını hesablayın:
A) 1.16
B) 0.09
C) 0.15
D) 0.14
E) 1.15

200) Sual:Qruplararası dispersiya ümumi dispersiyanın 81%ni tәşkil edir. Empirik korrelyasiya әmsalını hesablayın:
A) 1.96
B) 0.89
C) 0.09
D) 0.9
E) 1.25
201) Sual:Qruplaşdırma әlamәti ilә nәticә әlamәti arasındakı әlaqәnin sıxlıgını sәciy¬yәlәndirәn göstәrici statistikada necә adlanır?
A) assosiasya әmsalı.
B) hesabi orta kәmiyyәt,
C) dispersiya,
D) empirik korrelyasiya nisbәti,
E) kontingensiya әmsalı,
202) Sual:1, 3, 5, 7 rәqәm sırası üçün variasiya genışliyini tapın
A) 3
B) 7
C) 5
D) 6
E) 1
203) Sual:Atributiv variasiya – bu variasiyadır:
A) Alternativ әlamәtin
B) Kәmiyyәt әlamәtin;
C) Fasilәsiz variasiya әlamәtinin;
D) Diskret әlamәtin;
E) Keyfiyyәt әlamәtin
204) Sual:Fәrdi qiymәtlәrin kvadratlarının ortası 78ә, әlamәtin dispersiyası isә42yә bәrabәrdir. Orta kәmiyyәtin qiymәtini tapın:
A) 17.

B) 120;
C) 36;
D) 6;
E) 11;
205) Sual:10 statistik mәcmu vahidinin kvadratlarının cәminin 500, orta kәmiyyәtinin 5 oldugunu bilәrәk orta kvadratik uzaqlaşmasını hesablayın:
A) 10
B) 8
C) 6
D) 5
E) 12
206) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) statistik mәcmunun eyninövlü (eynicinsli) olması variasiyanın azlıgını şәrtlәndirmir.
B) statistik mәcmunun eyninövlü (eynicinsli) olmaması variasiyanın azalmasını şәrtlәndirir,
C) statistik mәcmunun eyninövlü (eynicinsli) olmaması variasiyanın azlıgını şәrtlәndirir,
D) statistik mәcmunun eyninövlü (eynicinsli) olması variasiyanın azlıgını şәrtlәndirir
E) statistik mәcmunun eyninövlü (eynicinsli) olması variasiyanın artmasını şәrtlәndirir,
207) Sual:Qrupların sayının 7yә, fasilәnin kәmiyyәtinin 6ya bәrabәr olduğunu bilәrәk variasiya genişliyini hesablayın
A) 6
B) 67
C) 76
D) 42
E) 7
208) Sual:Orta kvadratik uzaqlaşmanın 5ә, mәcmunun hәcminin 100ә bәrabәr olduğunu bilәrәk әlamәtin fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn
uzaqlaşmalarının kvadratlarının cәminin hesablayın
A) 10
B) 20
C) 250

D) 2500
E) 5
209) Sual: Qrup dispersiyaları 6,1; 6,5 vә 7,2 min manat tәşkil edir. әlamәtin çәkilәri uyğun olaraq 9,10 vә 11dir. Orta qrupdaxili dispersiyanı tapın:
A) 7,76
B) 0,66;
C) 6,60;
D) 6,63;
E) 0,76;

210) Sual:
A) Ossilyasiya әmsalı
B) Empirik korrelyasiya nisbәti;
C) Determinasiya әmsalı;
D) Variasiya әmsalı;
E) Korrelyasiya әmsalı;
211) Sual: Variasiya әmsalı göstәrir:
A) Hadisә vә proseslәrin qarşılıqlı әlaqәlәrini
B) Әlamәtin sәrhәd qiymәtlәrinin orta kәmiyyәt әtrafında tәrәddüd dәrәcәsi;
C) Orta kәmiyyәtdәn hissә kimi dispersiyanı;
D) Amil әlamәtinin tәrәddüd sәviyyәsindәn asılı olaraq nәticә әlamәtinin faizlә tәrәddüd sәviyyәsi,
E) Müxtәlif göstәricilәrin orta tәrәddüd dәrәcәsi;
212) Sual: Rayonun 10000 nәfәrindәn 4500ni kişilәr, 5500 isә qadınlar tәşkil edir. Alternativ әlamәtin dispersiyasını müәyyәn edin:
A) 0,19
B) 0,14
C) 0,02

D) 0,25
E) 0,27
213) Sual: Tәlәbәlәr arasında әlaçıların hissәsi 8%dir. әlaçıların hissәsinin dispersiyası vә orta kvadratik uzaqlaşması nәyә bәrabәrdir?
A) 0,097; 0,052
B) 0,500; 0,707;
C) 0,920; 0,959
D) 0,074; 0,271
E) 0,628; 0,932
214) Sual:Dispersiyanın 5ә, әlamәtin fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn uzaqlaşmalarının kvadratlarının cәminin 125ә bәrabәr olduğunu bilәrәk,
mәcmunun hәcminin hesablayın.
A) 10
B) 5
C) 25
D) 25
E) 125
215) Sual:Orta kvadratik uzaqlaşmanın 3ә, çәkilәrin cәminin 100ә bәrabәr olduğunu bilәrәk, әlamәtin fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn
uzaqlaşmalarının kvadratlarının çәkilәrә hasilinin cәminin hesablayın
A) 300
B) 3
C) 90
D) 900
E) 900
216) Sual:Dispersiyanın 2ә, әlamәtin fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn uzaqlaşmalarının kvadratlarının çәkilәrә hasilinin cәminin 100ә bәrabәr
olduğunu bilәrәk, mәcmunun hәcmini hesablayın.
A) 200
B) 2
C) 50

D) 50
E) 200
217) Sual:Çәkilәrin cәminin 500ә, әlamәtin fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn uzaqlaşmalarının kvadratlarının çәkilәrә hasilinin cәminin 2500ә
bәrabәr olduğunu bilәrәk, dispersiyanı hesabalayın
A) 25
B) 5
C) 5
D) 0.02
E) 0.02

218) Sual:
A) 80
B) 20
C) 100
D) 50
E) 30
219) Sual:әhali sahәsindә baş verәn demoqrofik hadisәlәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәt tәrәfini öyrәnmәklә, onların inkişaf qanunauyğunluqlarını aşkar
edәn elmә nә ad verilir
A) Politologiya
B) Ekonometrika
C) Riyazi statistika
D) Әhali statistikası

E) Sosialogiya
220) Sual:әhalinin ölkә әrazisindә vә ölkәlәr arasında hәrәkәtinә statistikada nә ad veririlәr.
A) İş axtarışı
B) Әhalinin nigah prosesi
C) Әhalinin mexaniki hәrәkәti
D) Әhalinin tәbii hәrәkәti
E) Turizm
221) Sual:Ümumi qәbul edilmiş qaydada uyğun olaraq әhalinin siyahiyaalınması neçә ildәn bir keçirilir
A) 1
B) 5
C) 8
D) 10
E) 2
222) Sual:әmәk qabliyyәtli yaşdan kiçik yaşda olan әhalinin әmәk qabliyyәtli yaşda olan әhalinin sayına nisbәtindәn alınan göstәriciyә statistikada
nә ad veririlәr
A) Әmәk qabliyyәtli әhalinin pensiya yüklü әmsalı
B) Sosial yüklәmә әmsalı
C) Mәşğulluq әmsalı
D) Әmәk qabliyyәtli yaşda әhalinin cavanlarla yüklәnmә әmsalı
E) Әmәk qabliyyәtli әhalinin qocalarla yüklәnmә әmsalı
223) Sual:әmәk qabliyyәtli yaşdan yuxarı yaşda әhalinin sayının әmәk qabliyyәtli әhalinin sayına nisbәtindәn alınan göstәrici nәyi anladır
A) Әmәk qabliyyәtli әhalinin pensiya yüklü әmsalı
B) Sosial yüklәnmә әmsalı
C) Әmәk qabliyyәtli әhalinin cavanlarla yüklәnmә әmsalını
D) Әmәk qabliyyәtli әhalinin qocalarla yüklәnmә әmsalı
E) Әmәk qabliyyәtli әhalinin demoqrafik yüklәnmә әmsalı

224) Sual:Statistikada әmәk mәhsuldarlığının ümumi sәviyyәsinә müxtәlif amillәrin tәsirini öyrәnmәk üçün hansı indekslәrdәn istifadә olunur?
A) Bunların heç birindәn;
B) Quruluşun dәyişilmәsi indeksindәn;
C) Әmәk mәhsuldarlığının sabit tәrkibli indeksindәn;
D) Әmәk mәhsuldarlığının dәyişәn tәrkibli indeksindәn;
E) Bunların hamısından;
225) Sual:Hәm ailәnin hәm dә cәmiyyәtin himayәsindә olan habelә öz qәnaәtlәri ilә yaşayan şәxslәr hansı әhali qrupuna aid edilir
A) İşsiz әhaliyә
B) Passiv әhaliyә
C) İqtisadi fәal әhaliyә
D) İqtisadi qeyrifәal әhaliyә
E) Mәşğul әhaliyә
226) Sual:İşsizlәrin sayının iqtisadi fәal әhalinin sayına faiz nisbәti nәyi anladır
A) İşsizliyin sәviyyәsini
B) İqtisadi qeyrifәallıq әmsalı
C) İqtisadi fәallıq әmsalı
D) Mәşğulluğun sәviyyәsinin
E) Әmәk ehtiyatları әmaslı
227) Sual:İqtisadi fәal әhalinin sayının ümumi әhalinin sayına nisbәtindәn alınan göstәriciyә statistikada nә ad verilәr
A) Sosial yüklәmә әmsalı
B) Mәşğulluq әmsalı
C) İşsizlik әmsalı
D) İqtisadi fәallıq әmsalı
E) İqtisadiqeyrifәallıq әmsalı
228) Sual:İşә qәbul edilәn şәxslәrin sayının işçilәrin orta siyahı sayına bölünmәsindәn alınan göstәrici statistikada nәyi anladır
A) İş gününün orta uzunluğu
B) Növbәlik әmsalı

C) İşә qәbul üzrә getmә әmaslı
D) İşә qәbul üzrә dövriyyә әmsalını
E) Mәşğulluq әmsalı
229) Sual:İşdәn çıxanların sayının işçilәrin orta siyahı sayına bölünmәsindәn alınan göstәriciyә nә ad verirlәr
A) İş gününün orta uzunluğu
B) Növbә rejimindәn istifadә әmsalı
C) İşdәn çıxma üzrә dövriyyә daxili әmsalı
D) İşdәn çixma üzrә dövriyyә әmsalı
E) İşә qәbul üzrә dövriyyә әmsalını
230) Sual:Öz arzusu vә әmәk intizamını pozduğuna görә işdәn çıxanların sayının işçilәrin orta siyahı sayına bölünmәsindәn alınan göstәricinәyi
anladır
A) Növbә rejimindәn istifadә әmsalı
B) İşçilәrin sayının mütlәq artımını
C) İşçilәrin sayını
D) İşçi axını әmsalını
E) İşdәn çıxma üzrә dövriyyә daxili әmsal
231) Sual:Verilәnlәrdәn hansı әmәk qanunvericiliyinә görә qanunla işә çixilmayan günlәrә aid adilir
A) İstirahәt günlәri vә növbәti mәzuniyyәt günlәri
B) İstirahәt günlәri
C) Növbәti mәzuniyyәt günlәri
D) Bayram vә istirahәt günlәri, növbәti mәzuniyyәt günlәri
E) Bayram vә istirahәt günlәri
232) Sual:әhalinin gәlirlәrinin hәcminin silsilәvi qaydada hesablanmış dәyişmәsi belә olmuşdur. 2009120%, 201080%, 2011125%. Bu
mәlumatlara әsasәn 2008cı illә müqayisәdә 2011ci ildә әhalinin gәlirlәrinin hәcminin dәyişmәsinin hesablayın
A) 50%
B) 1.25
C) 1.3

D) 1.2
E) 1.05
233) Sual:әhalinin istehlakının hәcminin әsas qaydada hesablanmış dәyişmәsi belә olmuşdur. 2009130%, 201080%, 2011120%. Bu mәlumatlara
әsasәn 2010cu illә müqayisәdә 2011ci ildә әhalinin istehlakının hәcminin dәyişmәsinin hesablayın.
A) 1.25
B) 1.25
C) 1.05
D) 0.62
E) 1.5
234) Sual:Nisbi artım xarakterizә edir
A) Göstәricinin dәyişmә sürәtini
B) Vaxt vahidindә sıranın nisbi dәyişmә sürәtini
C) Zamanda hadisәnin inkişaf sürәtini
D) Vaxt vahidindә dinamika sırasının sәviyyәsinin orta hesabla neçә dәfә dәyişmәsini
E) Sıranın sәviyyәsinin dәyişmә intensivliyini

235) Sual:
A) 2,8;
B) 1,9;
C) 1,2
D) 0,9;
E) 4,2;

236) Sual:
A) 2
B) 6
C) 3
D) 4
E) 8
237) Sual:Üç sәviyyә әsasında sürüşkәn orta kәmiyyәti hesablayarkәn birinci orta kәmiyyәt sıranın neçәnci sәviyyәsi olacaqdır?
A) birinci,
B) beşinci.
C) üçüncü,
D) ikinci,
E) dördüncü,
238) Sual:Dinamika sıralarında artım әmsallarını tapmaq üçün orta kәmiyyәtin hansı növündәn istifadә olunur:
A) Harmonik;
B) Hesabi;
C) Xronoloji
D) Hәndәsi vә kvadratik;
E) Quruluş orta kәmiyyәtlәri;
239) Sual:Dinamika sırasının sәviyyәsi nәdir?

A) Müәyyәn vaxt kәsiyinә vә ya vaxt anına göstәricinin qiymәtidir;
B) Müәyyәn mәkanda hadisәnin dәyişmәsidir
C) Müәyyәn zaman kәsiyinә göstәricinin qiymәtlәri mәcmusudur;
D) Mәcmuda variasiya edәn әlamәtin qiymәtidir;
E) Mәcmuda öyrәnilәn әlamәtin ümumilәşdirici xarakteristikasıdır;
240) Sual:Fasilәli dinamika sırasının orta sәviyyәsi hansı düsturla hesabalnır:
A) Kvadratik orta kәmiyyәt;
B) Hәndәsi orta kәmiyyәt;
C) Harmonik orta kәmiyyәt
D) Hesabi orta kәmiyyәt;
E) Xronoloji orta kәmiyyәt.
241) Sual:Mütlәq artım necә hesablanır:
A) Sıranın sәviyyәlәri cәmi kimi;
B) Sonuncu sәviyyәnin birinci sәviyyәyә nisbәti kimi
C) Sıranın sәviyyәlәrinin fәrqi kimi;
D) Sıranın sәviyyәlәrinin nisbәti kimi;
E) Sıranın sonuncu vә birinci sәviyyәsinin fәrqi kimi;
242) Sual:Orta ililk artım әmsalı 1,02yә bәrabәrdir. Orta hesabla rübluk artım әmsalı nәyә bәrabәrdir?
A) 1,001
B) 0,255;
C) 0,117;
D) 1,010;
E) 1,005
243) Sual:Orta kәmiyyәtlәrin hansından fasilәli dinamika sıralarında orta sәviyyәni müәyyәnlәşdirmәk üçün istifadә olunur:
A) Hesabi vә xronoloji orta
B) Harmonik orta;
C) Hәndәsi orta;

D) Kvadratik orta;
E) Quruluş orta;
244) Sual:Trendi tapmaq üçün aşağıdakı metodlardan hansı tәtbiq olunur:
A) Sürüşkәn orta kәmiyyәtlәrdәn
B) 1% nisbi artımın mütlәq qiymәti;
C) Nisbi artımın hesablanılması;
D) Artım sürәtinin hesablanılması;
E) Sıranın sәviyyәlәrinin cәmindәn;
245) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin?
A) Dinamika göstәrijilәrini vurduqda mütәlq dәyişmә alınır.
B) Nisbi artımları topladıqda mütlәq artımlar alınır;
C) Sislsilәvi artım sürәti әmsallarını bir birinә vurduqda 1 faiz nisbi artımın mütlәq qiymәti alınır;
D) Әsas artım sürәtlәrini bir birinә böldükdә müvafiq dövrün silsilәvi artım sürәtlәri alınır;
E) Artım sürәti әmsallarını topladıqda mütlәq artım alınır;
246) Sual:Üç sәviyyә әsasında sürüşkәn orta kәmiyyәti hesablayarkәn birinci orta kәmiyyәt sıranın neçәnci sәviyyәsi olacaqdır?
A) beşinci.
B) dördüncü,
C) üçüncü,
D) ikinci,
E) birinci,
247) Sual:An dinamika sırasının orta sәviyyәsi ölçülür:

A)

B)

C)

D)

E)
248) Sual:Aşağıdakı sadalanan statistik indekslәrin hansından keyfiyyәt göstәricilәrinin orta sәviyyәsinin dinamikasını qiymәtlәndirmәk üçün
istifadә olunur:
A) Dәyişәn çәkilәrlә indeks
B) Fәrdi indekslәr;
C) Indekslәrin orta formaları;
D) Ümumi indekslәr;
E) Dәyişәn tәrkibli indeks;
249) Sual:Bunlardan hansı mövsümülük indeksidir?
A)

B)

C)

D)
E)
250) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) әsas qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәtlәrini birbirinә böldükdә son dövrün әsas qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәti
alınır.
B) silsilәvi qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәtlәrini birbirinә böldükdә son dövrün әsas qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәti
alınır,
C) silsilәvi qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәtlәrini birbirinә vurduqda son dövrün silsilәviqaydada hesablanmış dinamika nisbi
kәmiyyәti alınır,
D) silsilәvi qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәtlәrini birbirinә vurduqda son dövrün әsas qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәti
alınır,
E) әsas qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәtlәrini birbirinә vurduqda son dövrün әsas qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәti
alınır,

251) Sual:
A)
B)
C)
D)

E)
252) Sual:Pәrakәndә ticarәtdә әmtәә ehtiyatları haqqında aşagıdakı mәlumatlar verilmişdir: 2005ci ilin 1 yanvarına  6, 2005ci ilin 1 aprelinә  5,
2005ci ilin 1 avqustuna  4, 2005ci ilin 1 sentyabrına 5, 2006cı ilin 1 yanvarına  8 Bu mәlumatlara әsasәn 2005ci il üzrә ehtiyatların orta
hәcmini hesablayın:
A) 5.0
B) 5.1
C) 5.3
D) 5.4
E) 5.2
253) Sual:Yeddi sәviyyә әsasında sürüşkәn orta kәmiyyәti hesablayarkәn birinci orta kәmiyyәt sıranın neçәnci sәviyyәsi olacaqdır?
A) ikinci.
B) beşinci,
C) üçüncü,
D) dördüncü,
E) birinci,
254) Sual:İfadә formasına görә zaman sıraları neçә qrupa bölünür ?
A) 1
B) 2
C) 5
D) 3
E) 4
255) Sual:Mütlәq artım xarakterizә edir :
A) Vaxt vahidindә dinamika sırasının sәviyyәsinin orta hesabla neçә dәfә dәyişmәsini
B) Vaxt vahidindә sıranın sәviyyәsinin dәyişmәsinin nisbi sürәtini
C) Sıranın sәviyyәsinin dәyişmә intensivliyini
D) Göstәricinin dәyişmә sürәtini

E) Zamanda hadisәnin inkişaf sürәtini
256) Sual:Artım sürәti (әmsalы) xarakterizә edir :
A) Vaxt vahidindә dinamika sırasının sәviyyәsinin orta hesabla neçә dәfә dәyişmәsini
B) Vaxt vahidindә sıranın sәviyyәsinin dәyişmәsinin nisbi sürәtini
C) Göstәricinin dәyişmә sürәtini
D) Sıranın sәviyyәsinin dәyişmә intensivliyini
E) Zamanda hadisәnin inkişaf sürәtini
257) Sual:Rüblük mütlәq artımlar 10,8, 12,16ya bәrabәr olarsa orta mütlәq artımı müәyyәn edin:
A) 1,9
B) 11,5;
C) 2,5;
D) 1,5;
E) 11,7;
258) Sual:2009cu ildә enerji istehlakının 24 mln.kvt. saat, 2010cu ildә 42 mln. kvt.saat oldugunu bilәrәk bir faiz nisbi artımın mütlәq qiymәtini
hesablayın:
A) 0.234
B) 0.23
C) 0.25
D) 0.24
E) 0.243
259) Sual:Qeyribәrabәr fasilәli an dinamika sırasının orta sәviyyәsi orta kәmiyyәtin hansı düsturu ilә hesablanır?
A) orta kvadratik uzaqlaşmanın sadә düsturu ilә.
B) hesabi orta kmiyyәtin sadә düsturu ilә,
C) xronoloji orta kәmiyyәtin sadәi düsturu ilә,
D) xronoloji orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә,
E) hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә,

260) Sual:Verilәnlәrdәn hansı rabitә xidmәti statistikasının göstәricilәrinә aid edilir?
A) Daşımanın orta mәsafәsi¸ әhalinin hәrәkәtetmә әmsalı¸ işdәngetmә әmsalı;
B) Hәr nәfәrә düşәn istehlak
C) Hәr nәfәrә (ailәyә) düşәn telefon aparatlarının sayı
D) Rabitә xidmәtinin ümumi hәcmi¸ әhalinin 100 min nәfәrinә düşәn poçt göndәrmәlәrinin sayı¸ telefonla tәmin olunmuş mәnzillәrin sayı;
E) Sәrnişin dövriyyәsi¸ işdәngetmә әmsalı¸ hәkimlәrin sayı, xarici ticarәt dövriyyәsi;
261) Sual:Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini itirmә hadisәlәrinin sayının işçilәrin orta siyahı sayına nisbәtinin 1000ә hasili nәyi anladır?
A) Xәstәlәnmәnin indeksini;
B) Xәstәlәnmәnin orta artımını;
C) Hәr 100 işçiyә düşәn xәstәlәnmәnin orta müddәtini;
D) Hәr 1000 işçiyә düşәn әmәk qabliyәtini itirmә halarının sayını;
E) Xәstәlәnmәnin dinamikasıni;
262) Sual:Verilәnlәrdәn hansı әhalinin tibbi müәssisәlәri vә hәkimlәrlә tәminatını sәciyyәlәndirәn göstәricilәrә aid edilir?
A) Müәyyәn yolxucu xәstәlikdәn ölәnlәrin sayı
B) Yalniz әhalinin hәr 10000 nәfәrinә düşәn hәkimlәrin sayı;
C) Xәstәlәrin orta illik sayı
D) Әhalinin hәr 10000 nәfәrinә düşәn xәstәxana çarpayılarının vә hәkimlәrin sayı; Әhalinin hәr 10000 nәfәrinә düşәn orta tibbi işçilәrinin sayı;
E) Yalnız әhalinin hәr 10000 nәfәrinә düşәn orta tibbi işçilәrinin sayı;
263) Sual:әhalinin hәr nәfәrinә düşәn faktiki istehlak sәviyyәsinin fizioloji istehlak normasına nisbәtindәn alınan göstәrici necә adlanır?
A) Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn UDM;
B) Fondverimi әmsalı;
C) İstehlakın artım әmsalı;
D) İstehlakın ödәnilmә әmsalı;
E) Әmәk haqqı;
264) Sual:Fәrdi istehlak sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәriciyә statistikada nә ad verirlәr?
A) Ümumi gәlir;
B) Әmәk haqqı;

C) Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn ümumi gәlir;
D) Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn istehlak;
E) Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn UDM;
265) Sual:Qocalıqla¸ xәstәliklә¸ әmәk qabliyyәtini tam vә qismәn itirmәklә ailә başçısını itirmәklә әlaqәdar vәtandaşların maddi tәminatına
yönәldilәn dövlәt vә ictimai tәbrilәr sistemini özündә birlәşdirәn kateqoriya necә adlanır?
A) Maddi tәminat;
B) Yığım;
C) Әhalinin şәxsi istehalakı;
D) Әhalinin sosial tәminatı;
E) MHS;
266) Sual:Verilәnlәrdәn hansı sosial tәminatın әsas növlәrinә aid edilir?
A) İcarә haqqı;
B) Yalnız pensiya;
C) Yalnız müxtәlif yardımlar;
D) Pensiya vә müxtәlif növ yardımlar;
E) Әmәk haqqı;
267) Sual:Büdcә statistiksında xәrc maddәlәri nә üzrә tәsnifatlaşdırılır?
A) Ümümi daxili mәhsul üzrә;
B) Yalnız İqtisadi kateqoriya üzrә;
C) Yalnız Funksional tәyinatı üzrә;
D) İqtisadi kateqoriya vә funksional tәyinatı üzrә;
E) Büdcә gәliri üzrә;
268) Sual:Sığorta edilmiş bütün obyektlәrin sığorta mәblәğinin onların sayına bölün¬mәsindәn alınan göstәriciyә sığorta statistikasında nә ad
verirlәr?
A) Zәrәr çәkmiş obyektlәrin ümumi sığorta mәblәği;
B) Sığorta qaytarmalarının orta mәblәği;
C) Ümumi sığorta mәblәği;

D) Sığorta edilmiş obyektlәrin orta sığorta mәblәği;
E) Zәrәr çәkmiş obyektlәrin orta sığorta mәblәği ;
269) Sual:Zәrәr çәkmiş obyektlәrin sığorta mәblәğini onların sayına böldükdә alınan göstәriciyә statistikada nә ad verirlәr?
A) Ümumi sığorta mәblәği;
B) Zәrәr çәkmiş obyektlәrin ümumi sığorta mәblәği;
C) Zәrәr çәkmiş obyektlәrin orta sığorta mәblәği;
D) Sığorta edilmiş obyektlәrin orta sığorta mәblәği;
E) Sığorta edilmiş obyektlәrin orta sığorta mәblәği;
270) Sual:Sığorta qaytarmalarının mәblәğinin zәrәr çәkmiş obyektlәrin sayına hasilindәn alınan göstәriciyә statistikada nә ad verirlәr?
A) Ümumi sığorta mәblәği;
B) Sığorta qaytarmalarının tezliyi;
C) Sığorta qaytarmalarının orta mәblәği;
D) Sığorta qaytarmalarının ümumi mәblәği;
E) Sığorta edilmiş obyektlәrin orta sığorta mәblәği;
271) Sual:Sığorta qaytarmaları mәblәğinin sığorta mәblәğinә nisbәtindәn alınan göstәriciyә statistikada nә ad verirlәr?
A) Sığorta qaytarmalarının tezliyi;
B) Sığorta mәblәğinin mütlәq artımı;
C) Sığorta mәblәğinin tezlik әmsalı;
D) Sığorta mәblәğinin zәrәrlilik әmsalı;
E) Sığorta qaytarmalarının orta mәblәği;
272) Sual:Zәrәr çәkmiş obyektlәrin xüsusi çәkisini sığorta olunmuş obyektlәrin sayına vurduqda alınan göstәriciyә nә ad verirlәr?
A) Sığorta qaytarmalarının tezliyi;
B) Zәrәr çәkmiş obyektlәrin mütlәq artımı;
C) Zәrәr çәkmiş obyektlәrin nisbi tezliyi;
D) Zәrәr çәkmiş obyektlәrin sayı;
E) Sığorta qaytarmalarının orta mәblәği;

273) Sual:Baş vermiş sığorta hallarının sayının sığorta olunmuş obyektlәrin sayına nisbәti sığorta statistikasında nәyi anladır?
A) Sığorta qaytarmalarının orta mәblәği;
B) Sığortanın mütlәq artımını;
C) Sığorta hallarının sayını;
D) Sığorta hallarının tezliyini;
E) Zәrәr çәkmiş obyektlәrin mütlәq artımı;
274) Sual:әgәr verilmiş kreditlәrin mәblәği vә verilmә müddәtlәri mәlum olarsa kreditin orta mәblәği orta kәmiyyәtin hansı düsturu ilә hesablanar?
A) Artım tempi ;
B) Hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu;
C) Hesabi orta kәmiyyәtin hormonik düsturu;
D) Hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu;
E) Hәndәsi orta kәmiyyәt düsturu;
275) Sual:Dövrün әvvәlinә kredit qalığının üzәrinә verilmiş kreditin mәblәğini gәlib dövrün axırına kredit qalığını çıxdıqdan sonra alınan göstәriciyә
bank statistikasında nә ad verirlәr?
A) Silinmiş orta mәblәği;
B) Kreditin orta mәblәği;
C) Verilmiş kreditin mәblәği;
D) Ödәnmiş kreditin mәblәği;
E) Alınmış kreditin mәblәği;
276) Sual:Verilәn sudanın mәblәğinin borcun orta qalığına bölünmәsindәn alınan göstәriciyә nә ad verirlәr?
A) Silinmiş orta mәblәği;
B) Kreditin qalığı;
C) Kreditin hәcmini;
D) Kreditin verilmә sürәti;
E) Alınmış kreditin mәblәği;
277) Sual:Verilmiş bütün kreditlәrin mәblәğini onların sayına böldükdә alınan göstәriciyә statistikada nә ad verirlәr?
A) Silinmiş orta mәblәği;

B) Verilәn kreditin mütlәq artımı;
C) Verilәn kreditin ümumi mәblәği;
D) Verilәn kreditin orta mәblәği;
E) Alınmış kreditin mәblәği;
278) Sual:İstehsal fondları, qeyrimaddi aktivlәr vә maddi dövriyyә vәsaitlәrinin bir manatına düşәn mәnfәәtin hәcmini hansı statistik göstәrici ifadә
edir?
A) heç biri
B) ümumi rentabellik
C) satılmış mәnfәәtin rentabelliyi
D) balans mәnfәәti
E) xalis mәnfәәtin xüsusi çәkisi
279) Sual:Mәhsul satışından daxilolmaların dövriyyә vәsaitlәrinin orta qalığına nisbәtindәn alınan göstәrici necә adlanır?
A) Әsas kapitalın dövriyyәsi әmsalı
B) Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı
C) satışın effektlik әmsalı
D) Bir dövriyyәnin orta müddәti
E) Balansın aktivi
280) Sual:Pul kütlәsinin hәcmi 36,1%, pul multiplikatoru isә 19,1% yüksәlmişdir. Pul bazası necә dәyişmişdir?
A) 15,8% azalmışdır
B) 14,3% azalmışdır
C) 16,2% azalmışdır
D) 16,2% artmışdır
E) 14,3 % artmışdır
281) Sual:Pul kütlәsinin dövriyyәsinin sayının il әrzindә 2,9 olduğunu bilәrәr, bir dövriyyәnin uzunluğunu tapın.
A) 240
B) 109,0
C) 124,1

D) 360
E) 52,3
282) Sual:İşçilәrin yaşına görә bölgüsü :
A) Çoxölçülü qruplaşdırmadır
B) kombinasiyalı qruplaşdırmadır
C) Tipik qruplaşdırmadır
D) Quruluş qruplaşdırmasıdır
E) Çoxamilli qruplaşdırmadır
283) Sual:Verilәn variantlarıdan hansı statistika tәdqiqatının ikinci mәrhәlәsi hesab edilir?
A) Inкişaf meylinin müәyyәnlәşdirilmәsi.
B) Statistiкa müşahidәsi;
C) Statistiкa mәlumatların tәhlili;
D) Yeкunlaşdırma vә qruplaşdırma;
E) Qarşılıqlı әlaqәlәrin öyrәnilmәsi;
284) Sual:Verilәnlәrdәn hansı variasiya bölgü sırasının ünsürlәrinә aid edilir?
A) variant, qrafik,
B) variant, tezlik,
C) variant, mәcmu.
D) variant, göstәrici,
E) variant, cәdvәl,
285) Sual:Hәyat sәviyyәsinin tipinә görә regionun ev tәsәrrüfatlarının bölgüsü :
A) tipik qruplaşdırmadır
B) Quruluş qruplaşdırmasıdır
C) Çoxölçülü qruplaşdırmadır
D) Çoxamilli qruplaşdırmadır
E) kombinasiyalı qruplaşdırmadır

286) Sual:әgәr iki qruplaşdırma bölünmüş qrupların sayına görә fәrqlәnirsә onları hansı qruplaşdırma әsasında müqayisәli şәklә gәtirirlәr?
A) Interpolyasiya;
B) Sadә qruplaşdırma.
C) Tәkrar qruplaşdırma;
D) Mürәkkәb qruplaşdırma;
E) Ekstrapolyasiya;
287) Sual:әlamәtin qiymәtlәrinin vahidlәrin sayından asılılığını öyrәnmәk üçün aparılan qruplaşdırma necә adlanır?
A) Bölgü sıraları;
B) Tәkrar qruplaşdırma.
C) Tipik;
D) Quruluş;
E) Analitik;
288) Sual:Qrupların sayı asılı deyil
A) qruplaşdırma әlamәtindәn;
B) fasilә kәmiyyәtindәn
C) qruplaşdırma әlamәtinin variasiya sәviyyәsindәn;
D) mәcmunun hәcmindәn ;
E) tәdqiqatın vәzifәlәrindәn;
289) Sual:Sosialiqtisadi hadisәlәrin әlaqә vә asılılıqlarını aşkar etmәk üçün aparılan qruplaşdırma necә adlanır?
A) Sadә
B) Mürәkkәb
C) Tipik
D) Quruluş
E) Analitik
290) Sual:әlamәtin kәsilmәz dәyişmәsi (variasiyası) zamanı qurulur
A) Interval (fasilәli) variasiya sırası
B) Diskret variasiya sırası

C) Atributiv bölgü sırası.
D) Dinamika sırası;
E) Bölgü sırası;
291) Sual:Verilәnlәrdәn hansı statistika qrafiklәrinin әsas ünsürü deyil?
A) Miqyas;
B) Qrafik obraz.
C) Ekstropolyasiya;
D) Hәndәsi işarәlәr
E) Qrafik sahәsi;
292) Sual:Yekunlaşdırmanın tәşkili ola bilәr:
A) Mexaniklәşdirilmiş vә әl
B) Sadә vә avtomatlaşdırılmiş
C) Sadә vә mürәkkәb;
D) Analitik vә tipoloji;
E) quruluş vә alternativ;
293) Sual:Kәmiyyәt әlamәti üzrә qruplaşdırmanı tәşkil edәrkәn qrupların sayı asılı olur:
A) qruplaşdırma әlamәtinin seçilmәsindәn vә vahidlәrin fasilәlәsindәn
B) qruplaşdırma әlamәtinin tәrәddüd dәrәcәsindәn vә vahidlәrin sayından
C) qruplaşdırma әlamәtinin keyfiyyәtindәn
D) mәcmu vahidlәrinin keyfiyyәtindәn
E) mәcmu vahidlәrinin fasilәsizliyindәn
294) Sual:Statistik bölgü sırasında nisbi tezliklәrin cәmi:
A) mәcmu vahidlәrinin sayına bәrabәrdir.
B) birә bәrabәrdir,
C) sıfıra bәrabәrdir,
D) mәnfi birә bәrabәrdir,
E) cәmlәmәk olmaz,

295) Sual:Variasiya bölgü sırasında kәmiyyәt әlamәtinin qiymәti nәyi anladır?
A) sabitliyi.
B) variantı,
C) tezliyi,
D) nisbi tezliyi,
E) keyfiyyәti,
296) Sual:Verilәnlәrdәn hansı qruplaşdırma әlamәti kimi götürülә bilәr?
A) Mәkan
B) Keyfiyyәt әlamәti;
C) Kәmiyyәt әlamәti;
D) Kәmiyyәt vә keyfiyyәt әlamәti;
E) Fasilә
297) Sual:Verilәnlәrdәn hansı statistika qrafiklәrinin әsas ünsürü deyil?
A) Miqyas;
B) Hәndәsi işarәlәr;
C) Ekstropolyasiya;
D) Qrafik obraz.
E) Qrafik sahәsi;
298) Sual:Yekunlaşdırmanın tәşkili ola bilәr:
A) Analitik vә tipoloji;
B) Mexaniklәşdirilmiş vә әl;
C) Sadә vә avtomatlaşdırılmiş
D) Sadә vә mürәkkәb;
E) Mәrkәzlәşdirilmiş vә mәrkәzlәşdirilmәmiş;
299) Sual:Kәmiyyәt әlamәti üzrә qruplaşdırmanı tәşkil edәrkәn qrupların sayı asılı olur:
A) qruplaşdırma әlamәtinin seçilmәsindәn vә vahidlәrin fasilәlәyindәn.

B) qruplaşdırma әlamәtinin tәrәddüd dәrәcәsindәn vә vahidlәrin sayından,
C) qruplaşdırma әlamәtinin keyfiyyәtindәn,
D) mәcmu vahidlәrinin keyfiyyәtindәn,
E) mәcmu vahidlәrinin fasilәsizliyindәn
300) Sual:әgәr iki qruplaşdırma bölünmüş qrupların sayına görә fәrqlәnirsә onları hansı qruplaşdırma әsasında müqayisәli şәklә gәtirirlәr?
A) Interpolyasiya;
B) Mürәkkәb qruplaşdırma;
C) Tәkrar qruplaşdırma;
D) Ekstrapolyasiya;
E) Sadә qruplaşdırma.
301) Sual:әlamәtin kәsilmәz dәyişmәsi (variasiyası) zamanı qurulur
A) Atributiv bölgü sırası.
B) Diskret variasiya sırası
C) Interval (fasilәli) variasiya sırası
D) Bölgü sırası;
E) Dinamika sırası;
302) Sual:Sosialiqtisadi hadisәlәrin әlaqә vә asılılıqlarını aşkar etmәk üçün aparılan qruplaşdırma necә adlanır?
A) Mürәkkәb
B) Tipik
C) Analitik
D) Quruluş
E) Sadә
303) Sual:Statistik yekunlaşdırma özündә birlәşdirir:
A) Yekunların hesablanılmasını
B) Qruplaşdırmanı
C) Mәlumatların toplanılması
D) Qruplaşdırmanı, yekunların hesablanılmasını vә cәdvәllәrin tәrtibini;

E) Mәlumatların işlәnilmәsini
304) Sual:Statistik yekunlaşdırma özündә birlәşdirir:
A) Yekunların hesablanılmasını
B) Qruplaşdırmanı
C) Mәlumatların toplanılması
D) Qruplaşdırmanı, yekunların hesablanılmasını vә cәdvәllәrin tәrtibini;
E) Mәlumatların işlәnilmәsini
305) Sual:Verilәnlәrdәn hansı qruplaşdırma әlamәti kimi götürülә bilәr? (
A) Mәkan
B) Keyfiyyәt әlamәti;
C) Kәmiyyәt әlamәti;
D) Kәmiyyәt vә keyfiyyәt әlamәti;
E) Fasilә
306) Sual:Laspeyresin tәklif etdiyi aqreqat qiymәt indeksinin düsturu hansıdır?

A)

B)
C) Heç biri doğru deyil

D)

E)
307) Sual:Dәyişәn tәrkibli fiziki hәcm indeksinә hansı amillәr tәsir göstәrir?
A) istehsal edilmiş mәhsulun miqdarının vә tәlәbin quruluşunun dәyişmәsi,
B) istehsal edilmiş mәhsulun miqdarının vә qiymәtin quruluşunun dәyişmәsi,
C) istehsal edilmiş mәhsulun miqdarının vә qiymәtin quruluşunun dәyişmәmәsi,
D) istehsal edilmiş mәhsulun miqdarının vә mәsrәfinin quruluşunun dәyişmәsi,
E) istehsal edilmiş mәhsulun miqdarının vә tәklifin quruluşunun dәyişmәsi.
308) Sual:Hansı indeks indekslәşdirilәn әlamәtin dәyişmәsini müәyyәn etmәyә imkan verir?
A) dәyişәn vә quruluş tәrkibli indeks,
B) sabit vә quruluş tәrkibli indeks,
C) sabit tәrkibli indeks,
D) dәyişәn tәrkibli indeks,
E) quruluş tәrkibli indeks.
309) Sual:Laspeyresin hesabi orta qiymәt indeksindә çәki rolunda çıxış edir:
A) әsas dövrün qiymәtlәri.
B) әsas dövrün mal dövriyyәsi,
C) cari dövrün qiymәtlәrilә hesabat dövründәki mal dövriyyәsi,
D) cari dövünr mal dövriyyәsi,
E) cari dövrün qiymәtlәrilә әsas dövrdәki mal dövriyyәsi,
310) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) sabit tәrkibli indeks quruluş tәrkibli indeksin alt göstәricisidir.
B) sabit tәrkibli indeks indekslәşdirilәn kәmiyyәtin dәyişmәsinin tәsirini xarakterizә edir,
C) sabit tәrkibli indeks quruluş amilinin tәsirini xarakterizә edir
D) sabit tәrkibli indeks indekslәşdirilәn kәmiyyәtin ölçü vahidini ifadә edir

E) sabit tәrkibli indeks heç bir amilin tәsirini göstәrmir,
311) Sual:Mәhsulun maya dәyәri 14 % yüksәlәrsә, hәjmi isә 6 % azalarsa, istehsal xәrclәrini hesablayın.
A) 127
B) 107;
C) 120
D) 121
E) 125

312) Sual:
A) Aqreqat;
B) Fәrdi
C) Harmonik;
D) Hәndәsi;
E) Hesabi;

313) Sual:
A) Dәyәr indeksinin;
B) Dәyişәn tәrkibli indeksin.
C) Aqreqat qiymәt indeksinin;
D) Quruluş dәyişmәlәri indeksinin;
E) Sabit tәrkibli indeksin;
314) Sual:әgәr dәyişәn tәrkibli indeks – 128% sabit tәrkibli indeks – 105%ә bәrabәr olarsa quruluş dәyişmәlәri indeksi nәyә bәrabәrdir?
A) 134 %
B) 120%

C) 108%
D) 110%
E) 122 %
315) Sual:әmtәә dövriyyәsinin fiziki hәcm indeksini qurmaq üçün satılmış mәhsulun miqdarına hansı çәkini әlavә etmәk lazımdır?
A) Işçilәrin sayını;
B) Әmәk mәhsuldarlığını;
C) Әmtәәnin qiymәtini;
D) Әmәk tutumunu;
E) Maya dәyәrini;
316) Sual:Dәyişәn tәrkibli indeks 118%ә quruluş dәyişikliyi indeksi 107 % ә bәrabәr olarsa, sabit tәrkibli indeksi hesablayın.
A) 117;
B) 119.
C) 110;
D) 115;
E) 111;

317) Sual:
A) Fәrdi
B) Hesabi;
C) Aqreqat;
D) Hәndәsi;
E) Harmonik;

318) Sual:Indeksini qurmaq üçün hansı formadan istidafә olunur?

A) Fәrdi
B) Aqreqat;
C) Hesabi;
D) Hәndәsi;
E) Harmonik;
319) Sual:1. Region üzrә doğulanların sayı 2200 nәfәr, ölәnlәrin sayı 650 nәfәr, әhalinin orta sayı 125000 nәfәr tәşkil edir. Doğum üzrә intensiv
nisbi kәmiyyәti hesablayın.
A) 14.6%
B) 17.6%
C) 19.3%
D) 8.7%
E) 57.7%
320) Sual:6. Region üzrә doğulanların sayı 2200 nәfәr, ölәnlәrin sayı 650 nәfәr, әhalinin orta sayı 125000 nәfәr tәşkil edir. Ölüm üzrә intensiv nisbi
kәmiyyәti hesablayın.
A) 9.3%
B) 5.2%
C) 14.6%
D) 8.4%
E) 8.7%
321) Sual:1. Region üzrә doğulanların sayı 2200 nәfәr, ölәnlәrin sayı 650 nәfәr, әhalinin orta sayı 125000 nәfәr tәşkil edir. Tәbii artım üzrә intensiv
nisbi kәmiyyәti hesablayın.
A) 14.6%
B) 12.4%
C) 16.7%
D) 8.7%
E) 8.4%

322) Sual:Diskret bölgü sırası üzrә modanı tapın
A) 4
B) 7
C) 3
D) 5
E) 1

323) Sual:Diskret bölgü sırası üzrә medianı tapın
A) 4
B) 5
C) 1
D) 3
E) 7
324) Sual:10 әdәddәn ibarәt mәcmu üçün hesabi orta 40  a bәrabәr olduğu halda ∑x nәyә bәrabәrdir
A) 10
B) 400
C) 200
D) 40
E) 450
325) Sual:7 vahiddәn ibarәt mәcmu üçün ∑x = 49 – a bәrabәrdirsә, hesabi ortanı tapın:

A) 72
B) 7
C) 49
D) 4
E) 50

326) Sual:Aşağıdakı bölgü sırası verilmişdir:
A) 5
B) 37
C) 6
D) 27
E) 4
327) Sual:Aşağıdakı bölgü sırası verilmişdir
A) 6
B) 4
C) 3
D) 26
E) 31

sual

328) Sual:Tәlәbәlәrin Statistika fәnnindәn aldığı ballara görә modanı hesablayın. 5, 4,3, 4, 6,2,
A) 2
B) 4
C) 5
D) 4
E) 3

329) Sual:İşçilәr iş stajına görә sıralanmışdır: 2;1;3;7;6;11;9;10. Bu mәlu¬matlara әsasәn mediananı hesablayın
A) 6.5
B) 6
C) 7.5
D) 5
E) 7
330) Sual:Nәyә görә orta göstәrici kifayәt qәdәr böyük sayda vahidlәrdәn ibarәt olan mәcmu üçün hesablanmalıdır? (
A) orta kәmiyyәtin riyazi xassәlәrinә әsasәn,
B) böyük әdәdlәr qanununa әsasәn,
C) orta kәmiyyәtin eynilik qanununa әsasәn,
D) Әdәdlәrin әvәzetmә qanununa әsasәn.
E) orta kәmiyyәtin sabitlik qanununa әsasәn,
331) Sual:Verilәnlәrdәn hansı koordinasiya nisbi kәmiyyәtinә aiddir?
A) әhalinin hәr 1000 nәfәrinә düşәn ölәnlәrin sayı,
B) firmanın 100 işçisinә düşәn mühәndistexniki işçilәrin sayı,
C) büdcә daxilolmalarında әlavә dәyәr vergisinin payı.
D) büdcә kәsirinin ümumi daxili mәhsulda xüsusi çәkisi,
E) müәyyәn növ mәhsulun mәsrәfi arasındakı nisbәt,

332) Sual:
A) 10
B) 20
C) 15
D) 1
E) 9

333) Sual:
A) 68
B) 186
C) 202
D) 216
E) 37
334) Sual:Firmanın 5 işçisinin orta aylıq әmәk haqqının 200 manat, 1ci vә 2ci işçinin әmәk haqqının 500 manat oldugunu bilәrәk, qalan üç işçinin
ümumi әmәk haqqının mәblәgini hesablayın
A) 400 manat ,
B) 300 manat,
C) 500 manat,
D) 200 manat,

E) 250 manat.
335) Sual: әlamәtin bu qiymәtlәri üçün medianı tapın: 6,8.9,10,11,14,18,20
A) yoxdur;
B) 10a bәrabәrdir;
C) 12,0ә bәrabәrdir
D) 10,5ә bәrabәrdir;
E) 12,5 bәrabәrdir;
336) Sual: әgәr әlamәtin hәr bir qiymәtinә bölgü sırasında bir dәfә rast gәlinsә onda orta kәmiyyәt hansı düsturla hesablanır?
A) Sadә harmonik orta;
B) Çәkili harmonik orta;
C) Hәndәsi orta
D) Çәkili hesabi orta;
E) Sadә hesabi orta;
337) Sual: әlamәtin fәrdi qiymәtlәrindәn ondan kәnarlaşmaları cәminin 0 – ra bәrabәr olması xüsusiyyәti hansı göstәriciyә xasdır?
A) Hәndәsi orta
B) Hesabi orta;
C) Moda;
D) Median;
E) Quruluş orta kәmiyyәtlәr;
338) Sual: 2009cu ilin yay sessiyasının nәticәlәri әsasında statistika fәnni üzrә tәlәbәlәrin biliklәri aşağıdakı kimi qiymәtlәndirilmişdir: Bu

mәlumatlara әsasәn tәlәbәlәrin orta balı hansı düsturla hesablanılmalıdır:
A) Hesabi ortanın çәkili düsturu ilә
B) Hesabi ortanın sadә düsturu ilә;
C) Kvadratik ortanın düsturu ilә;

D) Hәndәsi orta düsturu ilә;
E) Xronoloji ortanın sadә düsturu ilә;
339) Sual: Xronoloji orta kәmiyyәt hesablanır:
A) Çәkilәr mәlum olmadıqda
B) Bәrabәr fasilәli dinamika sıralarında;
C) Bәrabәr fasilәli olmayan dinamik sıralarında;
D) Bәrabәr fasilәli olmayan an dinamika sıralarında;
E) Bәrabәr fasilәli an dinamika sıralarında;
340) Sual: Orta kәmiyyәt – bu:
A) Variasiya sırasının әn çox rast gәlinәn xarakteristikası;
B) Keyfiyyәtcә bircinsli mәcmunun ümumilәşdirilmiş kәmiyyәt xarakteristikası;
C) Әn çox rast gәlinәn variant
D) Ranjirlәşdirilmiş sıranın ortasında yerlәşәn әlamәtin qiymәti;
E) Bir neçә variasiya edәn әlamәt üzrә mәcmunun ümumilәşdirilmiş kәmiyyәt xarakteristikası
341) Sual: Sıranın әlamәtlәrinin bütün qiymәtlәrini eyni bir kәmiyyәt qәdәr artırsaqsaq, onda hesabi orta:
A) Eyni kәmiyyәt qәdәr azalacaq
B) Eyni dәfә azalacaq;
C) Eyni dәfә artacaq;
D) Dәyişmәyәcәk;
E) Eyni kәmiyyәt qәdәr artacaq;
342) Sual: Sıranın hәr bir variantı 10 dәfә artırılmışdır. Bu halda orta kәmiyyәt:
A) 10 dәfә azalacaq;
B) 10 dәfә artacaq;
C) 100 artacaq;
D) dәyişmәyәcәk;
E) 10 artacaq

343) Sual:Iş stajına görә fәhlәlәrin aşağıdakı bölgüsü verilmişdir

A) 11.
B) 17;
C) 14;
D) 10;
E) 12;
344) Sual:Briqadanın işçilәrinin iş stajına görә bölgüsü aşağıdakı mәlumatlarla xarakterizә olunur:

A) 10,5.
B) 11,0;
C) 13,2;
D) 12,1;
E) 10,8;
345) Sual:İşçilәr iş stajına görә sıralanmışdır: 2;1;3;7;6;11;9;10. Bu mәlumatlara әsasәn mediananı hesablayın:
A) 3.5,
B) 6.5,
C) 9.5.
D) 4.5,
E) 5.5,

346) Sual:Verilәnlәrdәn hansı intensivlik nisbi kәmiyyәtinә aiddir?
A) firmanın 100 işçisinә düşәn xidmәtedicilәrin sayı,
B) әhalinin hәr 1000 nәfәrinә dogulan uşaqların sayı,
C) büdcә daxilolmalarında mәnfәәtin payı.
D) büdcә kәsirinin ümumi daxili mәhsulda xüsusi çәkisi,
E) müәyyәn növ mәhsulun mәsrәfi arasındakı nisbәt,
347) Sual:әhali siyahıya alınmasının mәqsәdi sabit әhalinin sayının müәyyәndirmәkdirsә, müşahidә vahidi ola bilәr
A) qohumluq münasibәtindә olan şәxslәr
B) әhali mәcmusu
C) ailә;
D) ev tәsәrrüfatı
E) yaşından asılı olmadan ailәnin hәr bir üzvü
348) Sual:Böyük әdәdlәr qanunu:
A) Obyektiv qanundur, ona görә qanunauyğunluqlar yalnız çoxlu sayda müşahidәlәr nәticәsindә aşkarlanır
B) Obyektiv qanundur, hansına görә ki, böyük sayda tәsadüfü amillәrin eyni zamanda fәaliyyәti hadisәdәn asılı olmayaraq nәticә almağa imkan verir
C) Hadisәlәrın zamanda dәyişmәsini xarakterizә edir
D) Qarşılıqlı әlaqә vә asılılıqları öyrәnir
E) Obyektiv qanundur, hansına görә ki, çoxlu sayda tәsadüfü amillәrin tәqsiri mәcmuda qanunauyğunluğu aşkarlamağa imkan vermir
349) Sual:Müşahidә prosesindә qeydә alınacaq әlamәtlәrin siyahısı adlanır
A) Müşahidә tәsnifatı;
B) Statsitiua formulyarı;
C) Müşahidә proqramı;
D) Müşahidә alәti;
E) Müşahidә vahidi
350) Sual:Sabit әhalinin sayı haqqında kritik ana mәlumat toplanılması adlanır:
A) ümumi;
B) dövrü;

C) cari
D) birdәfәlik;
E) qeyriümumi;
351) Sual:Statistika müşahidәsinin hansı formasının rolu müasir dövrdә daha da artır:
A) cari
B) hesabat
C) monoqrafiya;
D) seçmә;
E) anket;
352) Sual:Statistika müşahidәsinin obyekti:
A) Fәrdi әlamәtlәrә malik ilkin müşahidә vahidlәri;
B) Elementar vahidin yerlәşdiyi mühit
C) Hesabat vahidi;
D) Elementar vahidlәr yığımı kimi statistik mәcmu
E) Öyrәnilәn hadisә vә proses;
353) Sual:Statistika formulyarları
A) Statistika müşahidәsinin proqramının sәnәd şәklindә tәrtibi
B) Qeydә alınacaq әlamәtlәrin cavab toplanılacaq sualların siyahısı
C) Müşahidә proqramının suallarının yerlәşdiyi blank
D) Uçota almaq üçün әsas olan elementlәr
E) Müşahidәnin aparılma müddәti
354) Sual:Statistika müşahidәsinin vaxtı – bu
A) öyrәnilәn mәcmu vahidinin әlamәtlәrinin ilin müәyyәn gününә, saatını qeydә alınması vaxtı;
B) toplanılan mәlumatların aid olduğu vaxtdır;
C) toplanılan mәlumatların işlәndiyi vaxtdır
D) müşahidә nәticәsindә toplanılmış mәlumatların işlәndiyi vaxtdır
E) müәyyәnlәşdirilmiş forma üzrә vahidlәrin qeydә alındığı vaxtdır

355) Sual:Statistika hesabatı
A) Birdәfәlik müşahidәdir.
B) Statistika müşahidәsinin növüdür
C) Statistika müşahidәsinin üsuludur;
D) Statistika müşahidәsinin formasıdır;
E) Registr müşahidәsidir ;
356) Sual:Statistika formulyarları
A) Statistika müşahidәsinin proqramının sualları
B) Uçota almaq üçün әsas olan elementlәr
C) Müşahidә proqramının suallarının yerlәşdiyi blank
D) Qeydә alınacaq әlamәtlәrin sualların siyahısı
E) Müşahidәnin aparılma müddәti
357) Sual:Statistika müşahidәsinin hansı formasının rolu müasir dövrdә daha da artır:
A) monoqrafiya;
B) cari
C) anket;
D) seçmә;
E) hesabat
358) Sual:Müşahidә prosesindә qeydә alınacaq әlamәtlәrin siyahısı adlanır
A) Müşahidә proqramı
B) Müşahidә vahidi
C) Müşahidә tәsnifatı;
D) Müşahidә alәti
E) Statsitiua formulyarı
359) Sual:Böyük әdәdlәr qanunu
A) Obyektiv qanundur, hansına görә ki, çoxlu sayda tәsadüfü amillәrin tәqsiri mәcmuda qanunauyğunluğu aşkarlamağa imkan vermir

B) Hadisәlәrın zamanda dәyişmәsini xarakterizә edir
C) Qarşılıqlı әlaqә vә asılılıqları öyrәnir
D) Obyektiv qanundur, ona görә qanunauyğunluqlar yalnız çoxlu sayda müşahidәlәr nәticәsindә aşkarlanır
E) Obyektiv qanundur, hansına görә ki, böyük sayda tәsadüfü amillәrin eyni zamanda fәaliyyәti hadisәdәn asılı olmayaraq nәticә almağa imkan verir
360) Sual:Statsitika müşahidәsinin obyekti:
A) Fәrdi әlamәtlәrә malik ilkin müşahidә vahidlәri;
B) Elementar vahidlәr yığımı kimi statistik mәcmu
C) Hesabat vahidi;
D) Elementar vahidin yerlәşdiyi mühit
E) Öyrәnilәn hadisә vә proses;
361) Sual:Statistika müşahidәsinin vaxtı – bu
A) müşahidә nәticәsindә toplanılmış mәlumatların işlәndiyi vaxtdır
B) öyrәnilәn mәcmu vahidinin әlamәtlәrinin ilin müәyyәn gününә, saatını qeydә alınması vaxtı;
C) müәyyәnlәşdirilmiş forma üzrә vahidlәrin qeydә alındığı vaxtdır
D) toplanılan mәlumatların işlәndiyi vaxtdır
E) toplanılan mәlumatların aid olduğu vaxtdır;
362) Sual:Statistika müşahidәsinin tәşkili formasıdır :1) Seçmә müşahidәsi 2) Özünü qeydәalma 3) Hesabat 4) Mоnitorinq 5) Xüsusi tәşkil olunmuş
A) 1, 3
B) 2, 4
C) 1, 2
D) 4, 5
E) 3, 5
363) Sual:Verilәnlәrdәn hansı statistik mәcmunun mühüm xüsusiyyәti hesab edilir?
A) vahidlәrin ayrılıqra öyrәnilmәsi,
B) müşahidә növünün müxtәlivliyi
C) müşahidә proqramının müxtәlifliyi,
D) vahidlәrin kütlәvi olmaması

E) vahidlәrin kütlәviliyi,
364) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin?
A) nәticә әlamәti  digәr әlamәtlәrә tәsir göstәrәn vә asılı olmayan әlamәtdir,
B) statistikada nәticә vә amil әlamәtlәri әlaqәdә öyrәnilmir
C) amil әlamәtinәticә әlamәtlәrinin tәsiri altında dәyişәn vә asılı әlamәtdir,
D) nәticә әlamәtidigәr әlamәtlәrlә әlaqәdә öyrәnilmәyәn mәvhumdur
E) nәticә әlamәti  faktor әlamәtlәrinin tәsiri altında dәyişәn vә asılı әlamәtdir,
365) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin?
A) nәticә әlamәtidigәr әlamәtlәrlә әlaqәdә öyrәnilmәyәn mәvhumdur
B) statistikada nәticә vә amil әlamәtlәri öyrәnilmir.
C) amil әlamәtinәticә әlamәtlәrinin tәsiri altında dәyişәn vә asılı әlamәtdir,
D) faktor (amil) әlamәti digәr әlamәtlәrә tәsir göstәrәn vә asılı olmayan әlamәtdir
E) nәticә әlamәti  digәr әlamәtlәrә tәsir göstәrәn vә asılı olmayan әlamәtdir,
366) Sual:Statistika hesabatı
A) Registr müşahidәsidir ;
B) Statistika müşahidәsinin növüdür
C) Statistika müşahidәsinin üsuludur;
D) Statistika müşahidәsinin formasıdır;
E) Birdәfәlik müşahidәdir.
367) Sual:Mәişәt xidmәtinin ümumi hәcminin әhalinin orta illik sayına bölünmәsindәn alınan göstәrici nәyi anladır?
A) Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn istehlakın hәcmini;
B) Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn mәişәt xidmәtinin orta hәcmini;
C) Mәişәt xidmәtinin ümumi hәcmini;
D) Әhalinin mәnzillәrinin abadlığını;
E) Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn mәnzil sahәsinin hәcmini;
368) Sual:Sәhiyyә sahәsindә baş verәn proseslәri sosial statistikanın hansı bölmәsi öyrәnir?

A) Körpә ölümü statistikası;
B) Sәhiyyә statistikası;
C) Әhali statistikası;
D) İncәsәnәt vә sәhiyyә statistikası;
E) Tibbi muhafizә statistikası;
369) Sual:Ümumtәhsil mәktәblәrinin sayının 6 min¸ әhalinin sayının 800 min nәfәr olduğunu bilәrәk әhalinin 10000 nәfәrinә düşәn ümumtәhsil
mәktәblәrinin sayını hesablayın:
A) 60;
B) 75;
C) 133;
D) 80;
E) 72;
370) Sual:әhalinin sosialiqtisadi hәyat şәraitinin bütün tәrәflәrini kompleks xarakterizә edәn kateqoriyaya nә ad verirlәr?
A) Әhalinin hәyat tәrzi;
B) Әhalinin hәyat sәviyyәsi;
C) Әhalinin şәxsi istehlakı;
D) Әhalinin sosial tәminatı;
E) Әhalinin iqtisadi sәviyyәsi;
371) Sual:İşçinin öz nominal әmәk haqqına faktiki nә qәdәr istehlak malları ala bilәcәyini vә xidmәtlәr edilәcәyini xarakterizә edәn göstәriciyә
statistikada nә ad verirlәr?
A) Ümumi gәlir;
B) Nominal әmәk haqqı;
C) Real әmәk haqqı;
D) Ümumi gәlir;
E) Umumi mәnfәәt;
372) Sual:Mal vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin dәyişmәsindәn asılı olmayan әmәk haqqı sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәrici necә adlanır?
A) Umumi mәnfәәt;

B) Real әmәk haqqı;
C) Xalis mәsrәf;
D) Nominal әmәk haqqı;
E) Ümumi gәlir;
373) Sual:Verilәnlәrdәn hansılar әhalinin hәyat sәviyyәsi statistikasının bölmәlәri kimi çıxış edir?
A) Әhalinin hәyat tәrzi statistikası ;
B) Әhalinin iqtisadi sәviyyәsi statistikası ;
C) Әhalinin gәlirlәri vә sosial tәminatı statistikası;
D) Bank statistikası;
E) Mal vә xidmәtlәr istehsalı statistikası;
374) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) desil ranjirlәşdirilmiş sıranı üç bәrabәr hissәyә ayıran variantdır.
B) desil ranjirlәşdirilmiş sıranı on bәrabәr hissәyә ayıran variantdır,
C) desil ranjirlәşdirilmiş sıranı iki bәrabәr hissәyә ayıran variantdır
D) kvartil ranjirlәşdirilmiş sıranı on bәrabәr hissәyә ayıran variantdır,
E) persentil ranjirlәşdirilmiş sıranı on bәrabәr hissәyә ayıran variantdır,
375) Sual:Mәnzil xidmәti statistikasında orta hesabla bir nәfәrin ümumi yararlı sahә ilә tәminatını xarakterizә etmәk üçün hansı göstәricidәn istifadә
edilir?
A) Әhalinin qeyriyaşayış fondunu;
B) Mәskunluğun orta sıxlığından;
C) Mәskunluğun mütlәq artımından;
D) Kәnarlaşma әmsalından;
E) Әhalinin mәnzillәrinin abadlığını;
376) Sual:Mәnzil fondunun әhalinin sayına bölünmәsindәn alınan göstәrici nәyi göstәrir?
A) Mәskunluğun orta sıxlığını;
B) Әhalinin mәnzillәrinin abadlığını;
C) Әhalinin mәnzillә tәmin olunması dәrәcәsini;

D) Әhalinin qeyriyaşayış fondunu;
E) Mәskunluğun mütlәq artımını;
377) Sual:Verilәnlәrdәn hansı әhalinin mәnzillә tәmin olunması sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәrә aid edilir?
A) Әhalinin qeyriyaşayış fondu;
B) Mәskunlaşmanın sıxlığı vә mәnzillәrin tәcrid olunma dәrәcәsi;
C) Yalnız mәnzillәrin tәcrid olunma dәrәcәsi;
D) Yalnız mәskunlaşmanin sıxlığı;
E) Kәnarlaşma әmsalı;
378) Sual:Ayrıayrı xәstәliklәrin sayının xәstәlәnmәlәrin ümumi sayına nisbәtindәn alınan göstәrici nәyi xarakterizә edir?
A) Xәstәlәnmәnin indeksini;
B) Xәstәlәnmәnin quruluşunu;
C) Xәstәlәnmәnin artmasını;
D) Xәstәlәnmәnin azalmasını;
E) Xәstәlәnmәnin dinamikasıni;
379) Sual:Müvәqqәti әmәk qabliyyәtin itirәnlәrin tәqvim günlәrinin sayının işçilәrin orta siyahı sayına nisbәtinin 100ә vurulmasından alınan
göstәriciyә statistikada nә ad verirlәr?
A) Xәstәlәnmәnin dinamikasıni;
B) Hәr 100 işçiyә düşәn әmәk qabliyyәtini itirmә günlәrinin mütlәq artımı;
C) Hәr 100 işçiyә düşәn әmәk qabliyyәtini itirmә günlәrinin sayı;
D) Xәstәlәnmәnin quruluşunu;
E) Xәstәlәnmәnin indeksini;
380) Sual:Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini itirәnlәrin tәqvim günlәrinin sayının bu hadisәlәrin ümumi sayına nisbәti nәyi anladır?
A) Xәstәlәnmәnin dinamikasıni;
B) Xәstәlәnmәnin orta müddәtini;
C) Xәstәlәnmәnin nisbi artımını;
D) Xәstәlәnmәnin artmasını;
E) Xәstәlәnmәnin indeksini;

381) Sual:Verilәnlәrdәn hansı mәktәbәqәdәr uşaq müәssisәlәrinin fәaliyyәtini sәciyyәlәndirәn göstәricilәrә aid edilir?
A) Bunların hamısı;
B) Bir nәfәr tәrbiyәçiyә düşәn uşaqların sayı;
C) Mәktәbәqәdәr uşaq müәssisәlәrindә yerlәşdirmәk üçün ehtiyacı olanların sayı;
D) Bağçada vә körpәlәr evindә orta hesabla bir nәfәr uşağa çәkilәn xәrcin miqdarı ;
E) Mәktәbәqәdәr uşaq müәssisә¬lәrinә gedәnlәrin tәrkibindә şәhәr vә kәnd uşaqlarının xüsusi çәkisi;
382) Sual:Ümumitәhsil mәktәblәrindә oxuyan uşaqların sayının uşaqların umumi sayına bölünmәsindәn alınan göstәrici nәyi sәciyyәlәndirir?
A) Mәktәbә cәlb olunmanın dinamikasını;
B) Uşaqların mәktәbdәn çıxma vәziyyәtini;
C) Mәktәbә cәlb olunması vәziyyәtini;
D) Mәktәb yaşında olan uşaqların azalmasını;
E) Mәktәblilәrlә tәmin olunma әmsalını;
383) Sual:әhalinin pensiya tәminatı nәyin hesabına hәyata keçirilir?
A) Әhalinin şәxsi istehalakı hesabına;
B) Dövlәt büdcәsi hesabına;
C) Şәxsi vәsait hesabına;
D) Ümumi gәlir hesabına;
E) Әhalinin sosial tәminatı hesabına ;
384) Sual:İstehlak edilmiş mәhsulların hәcminin әhalinin orta illik sayına bölünmәsindәn alınan göstәrici nәyi anladır?
A) Hәr nәfәrә düşәn istehlakın orta hәcmini;
B) Maddi tәminatı;
C) Hәr nәfәrә düşәn istehlakın mütlәq artımını;
D) Yaxınlaşma әmsalını;
E) İstehlakın dinamikasını;
385) Sual:Öyrәnilәn hadisәnin müәyyәn әrazi üzrә yerlәşmәsini tәsvir etmәk üçün aşağıdakıların hansından istifadә olunur?
A) Statistik xәritәlәrdәn;

B) Quruluş diaqramlarından;
C) Fiqurdan
D) Dairәvilәrdәn;
E) Xәtti diaqramlardan;
386) Sual: Bunlardan hansı statistik qrafikinin әsas elementi deyil:
A) Qrafikin növü;
B) Hәndәsi işarәlәr;
C) Qrafiq sahәsi;
D) Sahә orientasiyası;
E) Qrafikin izahı;
387) Sual: Diskret variasiya sırasını hansı qrafiklә vermәk olar?
A) Düz xәtt
B) Poliqon;
C) Kumulyat;
D) Histoqram;
E) Oqiva;
388) Sual:Fasilәli variasiya sırasını hansı qrafiklә vermәk olar?
A) Histoqran;
B) Poliqon;
C) Düz xәtt;
D) Oqiva;
E) Kumulyat;
389) Sual:Qrafikin mәzmununun sözlә izahı:
A) Qrafikin sahәsidir;
B) Qrafikin miqyasıdır;
C) Hәndәsi işarәlәrdir;
D) Qrafikin eksplikasiyasıdır;

E) Qrafikin növüdür;
390) Sual: Qrafikin miqyasıbu:
A) Müәyyәn işarәlәrin yerlәşdiyi sahә;
B) Statistika mәlumatlarının ifadә forması;
C) Qrafikin mәzmununun sözlә izahı
D) Hәndәsi fiqurların kәmiyyәti;
E) Qrafik sahәsindә hәndәsi işarәlәrin yerlәşmәsi;
391) Sual: Sadalananlardan kәsilmәz qruplaşdırma әlamәtini göstәrin:
A) Fәhlәlәrin tarif dәrәcәsi;
B) Әmәk haqqı;
C) Fermer tәsәrrüfatlarının işçilәrinin sayı;
D) Ailәdә uşaqların sayı;
E) Kinoteatrda yerlәrin sayı;
392) Sual:әlamәtin kәsilmәz variasiyası zamanı qurulur:
A) Ranjirlәşdirilmiş sıra
B) Diskret variasiya sırası;
C) Fasilәli;
D) Zaman sırası;
E) Otributiv sıra;
393) Sual:әgәr dәyişәn tәrkibli indeks 1,26ya, quruluş dәyişmәlәri indeksi isә 1,05ә bәrabәrdirsә, sabit tәrkibli indeks nәyә bәrabәrdir:
A) 1,25;
B) 0,95;
C) 1,32;
D) 1,2;
E) 1,05
394) Sual:Hesabat dövründә әsas dövrlә müqayisәdә әmtәәnin qiymәtinin 10% yüksәldiyin satılmış әmtәәlәrin quruluşunun isә bu dövr әrzindә

dәyişmәdiini bilәrәk orta qiymәt indeksinin nәyә bәrabәr olduğunu tapın:
A) 1,5
B) 0,9;
C) 1,0;
D) 1,1;
E) 1,2;
395) Sual:Hesabat dövründә әsas dövrlә müqayisәdә mәhsulun fiziki hәcminin 25% yüksәlmәsi mәhsul vahidinin maya dәyәrinin 20% aşağı
düşmәsi halında mәhsul istehsalına ümumi mәsrәflәr necә dәyişәr:
A) 5 % yüksәlәr;
B) Dәyişmәz
C) 25% yüksәlәr;
D) 20% azalar;
E) 25% azalar;
396) Sual:әsas dövrlә müqayisәdә cari dövrdә firmanın mal dövriyyәsinin 20% azaldıgını, cari dövrdә satışın hәcminin 8 mln. manat oldugunu
bilәrәk firmanın әsas dövrdә satışının hәcmini hesablayın:
A) 9.9
B) 8.9
C) 12
D) 11
E) 10

397) Sual:Aylar üzrә yağıntının miqdarı haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdır:

A) 10 %
B) 50 %
C) 30 %
D) 40 %
E) 15 %

398) Sual:Aylar üzrә yağıntının miqdarı haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdır:
A) 60 %
B) 40 %
C) 50 %
D) 30 %
E) 15 %
399) Sual:әsas dövrün faktiki әmtәә dövriyyәsi vә bir neçә növ әmtәәnin satışının fiziki hәcminin fәrdi indekslәri haqqında mәlumatların olduğu
halda mәhsulun fiziki hәcminin ümumi dәyişmәsini müәyyәnlәşdirmәk üçün hansı indeksdәn istifadә etmәk lazımdır:
A) Orta hesabi;
B) Aqreqat;
C) Orta harmonik;
D) Dәyişәn tәrkibli;
E) Sabit tәrkibli
400) Sual:Hesabat dövründә bir neçә növ mәhsul istehsalına faktiki mәsrәflәr vә bu mәhsulun maya dәyәrinin fәrdi indekslәri haqqında mәlumat
verildikdә mәhsulun maya dәyәrinin orta dәyişmәsini müәyyәnlәşdirmәk üçün hansı indekslәrdәn istifadә etmәk lazımdır:
A) Aqreqat;

B) Sabit tәrkibli;
C) Harmonik orta;
D) Hesabi orta
E) Dәyişәn tәrkibli;
401) Sual:Hesabat dövründә baza dövrü ilә müqayisәdә işçilәrin sayı 4,5%, işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı isә 10%artmışdır. әmәk haqqı fondunun
dinamikasını müәyyәn edin.
A) 15dәfә artar;
B) 15% artar;
C) 10 qat dәyişilәr;
D) 10 dәfә azalar;
E) 4,5% azalar;
402) Sual:Hesabat dövründә baza dövrü ilә müqayisәdә әmәk haqqı fondunun hәcmi15%, işçilәrin sayı isә 4,5% artmışdır. Işçilәrin orta aylıq әmәk
haqqının dinamikasını müәyyәn edin.
A) İkiqat dәyişilәr;
B) 10% artar;
C) 10% azalar;
D) 15dәfә artar;
E) 4,5 dәfә azalar;
403) Sual:Orta aylıq әmәk haqqını hesablamaq üçün aylıq әmәk haqqı fondu:
A) Nominal әmәk haqqına bölünür;
B) İşlәnmiş adamsaatların sayına bölünür;
C) İşçilәrin orta siyahı sayına bölünür;
D) İşlәnmiş adamgünlәrin sayına bölünür;
E) Real әmәk haqqına bölünür;
404) Sual:Orta әmәk haqqının dәyişmәsinә işçilәrin sayının dәyişmәsinin tәsirini aradan qaldırmaq üçün әmәk haqqının hansı indeksindәn istifadә
olunur?
A) Әmәk haqqının fәrdi indeksindәn;

B) Әmәk haqqının quruluş dәyişilmәsi indeksindәn;
C) Әmәk haqqının sabit tәrkibli indeksindәn;
D) Әmәk haqqı fondu indeksindәn;
E) Әmәk haqqının dәyişәn tәrkibli indeksindәn;
405) Sual:Dәyişәn tәrkibli әmәk haqqı indeksinin sabit tәrkibli әmәk haqqı indeksinә bölünmәsindәn alınan indeks necә adlanır?
A) Әmәk haqqının fәrdi indeksi;
B) Quruluşun dәyişilmәsi indeksi;
C) Fondtutumu indeksi;
D) Sabit tәrkibli indeks;
E) Әmәk haqqının umumi indeksi;
406) Sual:Respublikada şәhәr әhalisinin ümumi әhalidә xüsusi çәkisinin 51.0% olduğunu bilәrәk kәnd әhalisini xüsusi çәkisini hesablayın
A) 149.0%
B) 49.0%
C) 148.2%
D) 151.0%
E) 48.2%
407) Sual:Aşağıdakı variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) Mövcud әhalinin sayını tapmaq üçün daimi әhalinin üzәrinә hәm müvәqqәti qaiblәri, hәm dә müvәqqәti yaşayanları әlavә edilir
B) Daimi әhalinin sayını tapmaq üçün mövcud әhalidәn müvәqqәti yaşayanları çıxıb müvәqqәti qaiblәrәlavә edilir
C) Daimi әhalinin sayını tapmaq üçün mövcud әhalinin sayına müvәqqәtiyaşayanların sayını әlavә edib, ölәnlәrin sayını çıxırlar
D) Mövcud әhalinin sayını tapmaq üçün daimi әhalinin sayından hәm müvәqqәti qaiblәrin hәm dә müvәqqәti yaşayanların sayını çıxmaq lazımdır.
E) Daimi әhalinin sayını tapmaq üçün mövcud әhalinin sayına müvәqqәti yaşayanların sayını әlavә edirlәr
408) Sual:Aşağıdakılardan hansı әhalinin tәbii hәrәkәtinin ünsürlәridir
A) Ölüm, boşanma, immiqrasiya
B) Doğum, ölüm
C) Doğum, emmiqrasiya

D) Ölüm, immiqrasiya
E) Miqrasiya, köçmә, doğum
409) Sual:Demoqrafik proseslәrin fasilәsiz, müntәzәm qeydiyyata alınması ilә informa¬siyanın toplanmasına statistikada nә ad verirlәr?
A) xәtalı uçot,
B) cari uçot,
C) cari vә birdәfәlik uçot.
D) birdәfәlik uçot,
E) müşahidәli uçot
410) Sual:Ümumi dogum әmsalı  bu
A) hadisәnin quruluşudur,
B) nisbi kәmiyyәtdir,
C) mütlәq kәmiyyәtdir,
D) hadisәnin eyninövlüyüdür,
E) üç göstәricinin müqayisәsidir.
411) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) ümumi ölüm әmsalı әhalinin hәr min nәfәrinә dogulanların sayını göstәrir,
B) ümumi dogum әmsalı әhalinin hәr min nәfәrinә ölәnlәrin sayını göstәrir,
C) dogum әmsalı әhalinin hәr min nәfәrinә dogulanların sayını göstәrir,
D) ümumi dogum әmsalı cavan әhalinin hәr min nәfәrinә dogulanların sayını gös¬tәrir,
E) ümumi dogum әmsalı әhalinin hәr yüz nәfәrinә dogulanların sayını göstәrir
412) Sual:Verilәnlәrdәn hansı әhalinin tәbii hәrәkәtinin göstәricilәridir?
A) bunların heç birisi
B) tәbii artım әmsalı, ümumi ölüm vә dogum әmsalı
C) tәbii artım vә ümumi miqrasiya әmsalı,
D) ümumi ölüm vә dogum әmsalı,
E) ümumi ölüm vә nigah әmsal,

413) Sual:Verilәnlәrdәn hansılar miqrasiyanın mütlәq göstәricilәrinә aiddir?
A) il әrzindә müәyyәn әraziyә gәlәnlәrin vә әrazidәn gedәnlәrin sayı, brutto miqrasiya,
B) әrzindә müәyyәn әraziyә gәlәnlәrin sayı vә ümumi dogum әmsalı,
C) il әrzindә müәyyәn әrazidәn gedәnlәrin sayı vә nigahın pozulmasının ümumi әmsalı,
D) il әrzindә müәyyәn әraziyә gәlәnlәrin sayı vә xüsusi nigah әmsalı,
E) brutto miqrasiya vә ümumi getmә әmsalı
414) Sual:Hesabat dövründә baza dövrü ilә müqayisәdә әmәk haqqı fondunun hәcmi15%, işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı isә 10%artmışdır. İşçilәrin
sayının dinamikasını müәyyәn edin.
A) 10 qat dәyişilәr;
B) 4,5% artar;
C) 4,5% azalar;
D) 15dәfә artar;
E) 10 dәfә azalar;
415) Sual:әgәr ötәn dövrlә müqayisәdә istehsal edilmiş mәhsulun hәcmi 10%, әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi 12,2 artarsa, islәnmiş vaxtın miqdarı
necә dәyişilәr?
A) 10 qat dәyişilәr;
B) 2% azalar;
C) 2% artar;
D) 25 dәfә artar;
E) 2 dәfә azalar;
416) Sual:Faktiki işlәnmiş adam günlәrlә bütün günü boşdayanmaları toplasaq alınan göstәrici nәyi göstәrir?
A) İş vaxtının tablel fondunu;
B) İşә çıxılan adam günlәrini;
C) İşә çıxılmayan adam günlәrini;
D) İş vaxtının artımını;
E) İş vaxtının nisbi tәqvim fondunu;
417) Sual:İşә çıxılan vә çıxılmayan adam günlәrinin cәmi nәyi göstәrir?

A) İş vaxtının uzadılması fondunu;
B) İş vaxtının tәqvim fondunu;
C) İş vaxtının mütlәq artımını;
D) İş vaxtının nisbi tәqvim fondunu;
E) İş vaxtının tablel fondunu;
418) Sual:İşә çıxılan adam günlәrin umumi sayından bütün günü boşdayanmaların sayını çıxmaqla alınan göstәrici nәyi anladır?
A) İşsizlәrin sayını;
B) İşlәnmiş adam günlәrin faktiki sayını;
C) İşlәnmiş adam günlәrin ümumi sayını;
D) İşlәnmiş adam günlәrin xüsusi sayını;
E) İşlәnmiş adam günlәrin orta siyahı sayını;
419) Sual:Bütün növbәlәrdә işlәnmiş adamgünlәrin umumi sayının әn böyük növbәdә işlәnmiş adamgünlәrin sayına bölünmәsindәn alınan
göstәriciyә statistikada nә ad verirlәr?
A) Sosial yüklәnmә әmsalı;
B) Növbәlilik әmsalı;
C) Әn kiçik növbә;
D) Әn böyük növbә;
E) İş gününün faktiki orta uzunluğu;
420) Sual:İşçilәrin ayın bütün günlәrdәki siyahı sayının aydakı tәqvim günlәrinin sayına nisbәtindәn alınan göstәrici nәyi göstәrir ?
A) İşçilәrin ümumi siyahı sayını ;
B) İşçilәrin orta aylıq siyahı sayını;
C) İşçilәrin illik siyahı sayını;
D) İşçilәrin nisbi artımını;
E) İşçilәrin saatlq siyahı sayını;
421) Sual:İşlәnmiş adamgünlәrin umumi sayının iş günlәrinin sayına bölünmәsindәn alınan göstәriciyә nә ad verirlәr?
A) Mәşğul әhali;
B) İş gününün faktiki orta uzunluğu;

C) Növbәlilik әmsalı;
D) Faktiki işlәyәnlәrin orta sayı;
E) Әmәk ödәnişi;

422) Sual:
A) 70,5
B) 30,2
C) 50,2
D) 40,0
E) 20,5

423) Sual:
A) 36,5
B) 22,2
C) 51,2
D) 62,6
E) 43,5

424) Sual:
A) 18,9
B) 22,2
C) 19,9
D) 22,5
E) 33,5
425) Sual: Qruplar daxilindә variantlar arasında fәrq yoxdursa qruplararası dispersiya nәyә bәrabәrdir?
A) Qrup dispersiyalarının orta sәviyyәsinә.
B) Vahidә;
C) Sıfra;
D) Sıfırla vahid arasında dәyişir;
E) Ümumi dispersiyaya;
426) Sual: Qruplaşdırmanın әsasında duran amil әlamәtinin tәsiri nәticәsindә nәticә әlamәtinin variasiyasını hansı göstәrici xarakterizә edir?

A)

B)
C)

D)

E)
427) Sual: Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin.
A) Variasiya mәjmu vahidlәrinin sayının dәyişmәsidir.
B) Variasiya kütlәvi hadisәlәrin zamanda dәyişmәsidir;
C) Variasiya statistika mәjmusunun quruluşunun mәkanda dәyişmәsidir;
D) Variasiya әlamәtin qiymәtinin zaman vә mәkan dәyişmәsidir;
E) Variasiya mәjmunun tәrkibinin dәyişmәsidir;
428) Sual: Verilәnlәn göstәricilәrdәn hansı qruplaşdırma әlamәti ilә nәticә әlamәti arasındakı әlaqәnin sıxlığını sәciyyәlәndirir?
A) Nisbi dәyişmә.
B) Korrelyasiya nisbәti;
C) Variasiya genişliyi;
D) Elastiklik әmsalı;
E) Orta illiki artım;
429) Sual: Verilәnlәrdәn hansı dispersiyanın ixtisar üsulu ilә hesablanmasının düsturudur?

A)

B)

C)

D)

E)
430) Sual: Verilәnlәrdәn hansı variasiyanın mahiyyәtinә uyğun gәlir?
A) Ümumi meylin müәyyәnlәşdirilmәsidir.
B) Kütlәvi hadisәlәrin zamanda dәyişilmәsi;
C) Statistika mәcmusunun quruluşunun mәkanda dәyişilmәsi ;
D) Әlamәtin qiymәtlәrinin dәyişilmәsi;
E) Mәcmunun tәrkibinin dәyişilmәsi;
431) Sual:Alternativ (keyfiyyәt) әlamәtinin dispersiyası necә müәyyәnlәşdirilir?
A)

B)
C)
D)

E)

432) Sual:Sadalanan göstәricilәrdәn hansı nisbi variasiya göstәricisidir?
A) Orta kvadratik uzaqlaşma.
B) Variasiyanın genişliyi;
C) Variasiya әmsalı;
D) Orta xәtti uzaqlaşma;
E) Dispersiya;
433) Sual:Mәcmu әlamәtinin orta kәmiyyәtinin 13ә, әlamәtin fәrdi qiymәtlәrinin orta sәviyyәsinin 194ә bәrabәr oldugunu bilәrәk variasiya
әmsalını hesablayın:
A) 40.0%.
B) 38.5%,
C) 38.6%,
D) 38.0%,
E) 39.0%,
434) Sual:Sıgorta tәşkilatının mәnfәәti üzrә variasiya әmsalının 2%, mәnfәәtin orta sәviyyәsinin 5 min manat oldugunu bilәrәk mәcmunun
dispersiyasını hesablayın:
A) 1001
B) 1000
C) 1010
D) 999
E) 1020

435) Sual:
A) 0.51
B) 0.89
C) 0.29
D) 1.05
E) 0.62
436) Sual: Aşağıdakılardan hansı determinasiya әmsalının mahiyyәtinә uyğun gәlir?
A) Qruplararası variasiyanı.
B) Tәdqiq olunan hadisәlәr arasında әlaqәnin sıxlıq sәviyyәsini;
C) Bütün amillәrin tәsiri altında formalaşan variasiyanı;
D) Öyrәnilәn amilin tәsiri altında nәticә әlamәtinin variasiyasının çәkisini;
E) Tәdqiq olunan amildәn başqa digәr amillәrin tәsiri altında formalaşın variasiyanı;
437) Sual:Milli Hesablar Sistemindә gәlir vә mülkiyyәtә vergilәrә ... kimi baxılır
A) ev tәsәrrüfatlarının transfertlәri.
B) yenidәn bölgü ödәmәlәri,
C) xüsusi bölgü münasibәtlәri,
D) ümumi maliyyә ödәmәlәri,

E) xarici iqtisadi әmәliyyatlar,
438) Sual:Verilәnlәrdәn hansı kapital transfertinә aid edilir?
A) Milli sәrvәt;
B) Kapitala vergilәr vә investisiya subsidiyaları;
C) Yalnız investisiya subsidiyaları;
D) Yalnız kapitala vergilәr;
E) İqtisadi aktivlәr;
439) Sual:İstehsal hesabının istifadә hissәsi hansı maddәlәrdәn (göstәricilәrdәn) ibarәtdir?
A) Milli sәrvәt;
B) Aralıq istehlak;
C) Ümumi әlavә edilmiş dәyәr;
D) Әmәyin ödәnilmәsi;
E) İqtisadi aktivlәr;
440) Sual:Verilәnlәrdәn hansı gәlirlәrin yaranması hesabının balanslaşdırıcı göstәricilsidir (maddәsidir)?
A) Milli sәrvәt;
B) Ümumi mәnfәәt;
C) Әmәyin ödәnilmәsi;
D) Әmәk haqqı fondu;
E) İqtisadi aktivlәr;
441) Sual:Milli hesablar sistemindә subsidiyalar neçә qrupa bölünür?
A) On iki;
B) İki;
C) Üç;
D) Altı;
E) Doqquz ;
442) Sual:Ümumi milli yığımdan әsas fonların istehlakını çıxdıqdan sonra alınan göstәriciyә MHS dә nә ad verirlәr?

A) Milli sәrvәt;
B) Xalis milli yığım;
C) Xalis mәnfәәt;
D) Xalis vergi;
E) İqtisadi aktivlәr;
443) Sual:әsaslı xәrclәr (kapital) hesabının balanslaşdırıcı maddәsi kimi hansı maddә çıxış edir ?
A) Milli sәrvәt;
B) Xalis kreditlәr (+)‚ xalis borclar ();
C) Xalis kreditlәr (+)‚ xalis yığım ();
D) Xalis borclar (+)‚ xalis renta ();
E) İqtisadi aktivlәr;
444) Sual:Ölkә iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilә әlaqәlәrini xarakterizә edәn hesaba nә ad verirlәr?
A) İqtisadi aktivlәr hesabı;
B) Qalan dünya ilә xarici iqtisadi әlaqәlәr hesabı;
C) Qalan dünya vә istehsal hesabı;
D) İlkin gәlirlәrin yaranması hesabı;
E) İstehsal vә xidmәt hesabı;
445) Sual:Ümumi daxili mәhsuldan әsas kapitalın istehlakını çıxdıqdan sonra alınan göstәrici necә adlanır?
A) Xalis Daxili Mәhsul ;
B) Xalis kreditlәşmә;
C) Milli yığım;
D) Xaricә ödәnilәn gәlirlәr;
E) Xalis borclanma;
446) Sual:Qeyribazar xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, milli gәlirin vә sәrvәtin yenidәn bölgüsü ilә mәşgul olan institusional vahidlәr hansı sektora aid
edilir?
A) ev tәsәrrüfatları sektoruna.
B) dövlәt idarәlәri sektoruna,

C) maliyyә idarәlәri sektoruna,
D) qeyrimaliyyә müәssisәlәri sektoruna,
E) xarici iqtisadi әlaqәlәr sektoruna,
447) Sual:Mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq әsas funksiyası qeyrimaliyyә xidmәtlәri göstәrilmәsi vә mәhsul istehsalı olan institusional
vahidlәr hansı sektora aid edilir?
A) ev tәsәrrüfatları sektoruna.
B) qeyrimaliyyә müәssisәlәri idarәlәri sektoruna,
C) dövlәt idarәlәri sektoruna,
D) maliyyә sektoruna,
E) xarici iqtisadi әlaqәlәr sektoruna,
448) Sual:Sektorlar üzrә iqtisadiyyatın tәsnifatlaşdırılması nәyi öyrәnmәyә imkan verir?
A) yıgım, xәrci vә aktiv axınını.
B) gәlir, xәrc, maliyyә aktiv vә passivlәr axınını,
C) gәlir, istehlak axınını,
D) aktiv, vergi, xәrc axınını,
E) istehlak, vergi, xәrc axınını,
449) Sual:Mәhsullara (istehsala) vergilәrlә mәhsullara (istehsala) subsidiyalar arasındakı fәrqә nә ad verirlәr?
A) Milli sәrvәt;
B) Mәhsullara (istehsala) xalis vergilәr;
C) Mәhsullara (istehsala) xalis borclar;
D) Mәhsullara (istehsala) ümumi xәrc;
E) İqtisadi aktivlәr;
450) Sual:Milli hesablar sistemindә aralıq istehlak hesablanarkәn aşağıdakı verilәnlәrdәn hansı ona daxil edilmir?
A) Milli sәrvәt;
B) Әsas fondların istehlakı;
C) Yanacaq mәsarifi;
D) Enerji mәsarifi;

E) İqtisadi aktivlәr;
451) Sual:Bütövlükdә iqtisadiyyat sәviyyәsindә ölkәnin gәlirlәrinin ilkin bölgüsünü әks etdirәn hesaba nә ad verirlәr?
A) Milli sәrvәt hesabı;
B) İlkin gәlirlәrin bölüşdürülmәsi hesabı;
C) Gәlirlәrin saxlanması hesabı;
D) Gә¬lirlәrin yığımı vә bölgüsü hesabı;
E) İqtisadi aktivlәr hesabı;
452) Sual:MHSdә gәlirlәrin hәm pul¸ hәm dә natural formada birtәrәfli әvәzsiz ödәnilmәsini göstәrәn әmәliyyatlara nә ad verirlәr?
A) Milli sәrvәt;
B) Transfert;
C) Renta;
D) Vergi;
E) İqtisadi aktivlәr;
453) Sual:Verilәnlәrdәn hansı cari transfertlәrin әsas növlәrinә aid edilir?
A) Milli sәrvәt;
B) Sәrvәtә¸ gәlirlәrә cari vergilәr vә sosial sığortaya ayırmalar;
C) Yalnız sosial sığortaya ayırmalar;
D) Bunların hamısı;
E) Yalnız sәrvәtә¸ gәlirlәrә cari vergilәr;
454) Sual:Bәrabәr fasilәli an dinamika sırasında orta sәviyyә hansı düsturun kömәyi ilә hesablanır?
A) Nisbi dәyişmә göstәricisi ilә.
B) Hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә;
C) Xronoloji orta kәmiyyәtin düsturu ilә;
D) Elastiklik әmsalı ilә;
E) Orta illiki artım göstәricisi ilә;
455) Sual:Bunlardan hansı orta mütlәq artımın düsturudur?

A) Heç biri doğru deyil

B)
C)
D)

E)
456) Sual:Dinamika sırasının sәviyyәsi:
A) Göstәricinin orta sәviyyәsidir.
B) Mәcmuda variasiya edәn әlamәtin müәyyәn qiymәtidir;
C) Müәyyәn tarixә vә ya zaman anına göstәricinin qiymәtidir;
D) Göstәricilәrin nisbәtidir;
E) Göstәricilәrin siyahısıdır;
457) Sual:Hadisәnin ümumi inkişaf meylini müәyyәnlәşdirmәk üçün verilәn metodlardan hansı tәtbiq edilir?
A) Bunların hamısı.
B) Fasilәlәrin irilәşdirilmәsi metodu;
C) Sürüşkәn orta kәmiyyәtlәr;
D) Analitik hamarlaşdırma metodu ;
E) Furye sırası;
458) Sual:Verilәnlәrdәn hansı bir faiz nisbi artımın mütlәq göstәricisinin düsturudur?

A)

B)

C)

D)
E) Bunların hamısı.
459) Sual:Verilәnlәrdәn hansı dinamika sırasının mahiyyәtinә uyğun gәlir?
A) Mәcmunun tәrkibinin dәyişmәsini.
B) Hәr hansı әlamәt üzrә mәcmunun quruluşu;
C) Mәkanda mәcmunun xarakteristikasının dәyişmәsi;
D) Zamanda mәcmunun xarakteristikasının dәyişmәsi;
E) Әlamәtin variasiyasının sәviyyәsi;
460) Sual:Verilәnlәrdәn hansı ilә fasilәli dinamika sırasının orta sәviyyәsi müәyyәnlәşdirilir?
A) Kub orta.
B) Hesabi orta;
C) Harmonik orta;
D) Xronoloji orta;
E) Kvadratik orta;
461) Sual:Verilәnlәrdәn hansı Laspeyresin qiymәt indeksinin düsturudur?

A)

B)

C)

D)

E)
462) Sual:Dinamika sıralarını qurarkәn vә tәhlil edәrkәn ilk növbәdә nәyә fikir vermәk lazımdır?
A) dinamika sıralarının sәviyyәlәrinin kәnarlaşmalarının yüksәk olmasına,
B) dinamika sıralarının sәviyyәlәrinin müqayisәliliyinә,
C) dinamika sıralarının ayrıayrılıqda kәnarlaşmalarının müqayisәsinә.
D) dinamika sıralarının sayının çox olmasına,
E) dinamika sıralarının mütlәq ifadәdә kәnarlaşmalarının olmasına,
463) Sual:Verilәnlәrdәn hansı mәhsulun ümumi dәyәr indeksinin düsturudur?

A)

B)

C)

D)

E)
464) Sual:Bәrabәr fasilәli an dinamika sırasının orta sәviyyәsi orta kәmiyyәtin hansı düsturu ilә hesablanır?
A) xronoloji orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә,
B) xronoloji orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә,
C) orta kvadratik uzaqlaşmanın sadә düsturu ilә.
D) hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә,
E) hesabi orta kmiyyәtin sadә düsturu ilә,
465) Sual:Mütlәq artımın müqayisә üçün әsas götürülmüş sәviyyәyә nisbәtindәn alınan göstәriciyә nә ad verirlәr?
A) Artım sürәti;
B) Korrelyasiya nisbәti;
C) Mütlәq artım;
D) Nisbi artım;
E) Koordinasiya әmsalı.
466) Sual:Hadisәnin ümumi inkişaf meylini müәyyәnlәşdirmәk üçün verilәn metodlardan hansı tәtbiq edilir?
A) Furye sırası;
B) Sürüşkәn orta kәmiyyәtlәr;
C) Fasilәlәrin irilәşdirilmәsi metodu;
D) Analitik hamarlaşdırma metodu ;
E) Bunların hamısı.
467) Sual:Mövsümülük indeksini hesablamaq üçün bu vә ya digәr ay üçün faktiki sәviyyә:
A) Müqayisәli sәviyyәyә bölünür.
B) Özündәn әvvәlki sәviyyәyә bölünür;

C) Hәmin ay üçün hamarlaşdırılmış sәviyyәyә bölünür;
D) Il әrzindә orta aylıq sәviyyәyә bölünür;
E) Әsas sәviyyәyә bölünür;
468) Sual:Dinamika sırasının sәviyyәsi:
A) Göstәricilәrin nisbәtidir;
B) Göstәricilәrin siyahısıdır
C) Göstәricinin orta sәviyyәsidir.
D) Mәcmuda variasiya edәn әlamәtin müәyyәn qiymәtidir;
E) Müәyyәn tarixә vә ya zaman anına göstәricinin qiymәtidir;
469) Sual:Dinamika sırasının ümumi inkişaf meylini aşkar etmәk üçün istifadә edilir:
A) mövsümülük indekslәrindәn
B) sürüşkәn orta kәmiyyәtdәn, analitik hamarlaşdırma metodundan, fasilәlәrin irilәşdirilmәsindәn,
C) fasilәlәrin irilәşdirilmәsindәn,
D) dinamika sıralarının eyni әsasa gәtirilmәsindәn
E) sürüşkәn orta kәmiyyәtdәn,
470) Sual:Verilәnlәrdәn hansı dinamika sırasının ünsürlәrinә aiddir
A) sıranın sәviyyәsi vә әsas dövr,
B) sıranın sәviyyәsi vә vaxt anı
C) vaxt anı vә cari dövr.
D) vaxt anı vә әsas dövr
E) sıranın sәviyyәsi vә cari dövr,
471) Sual:Fasilәli dinamika sırasının orta sәviyyәsi hansı düsturla müәyyәnlәşdirilir?
A) Kvadratik orta kәmiyyәtin düsturu ilә
B) Hesabi orta kәmiyyәtin düsturu ilә
C) Xronoloji orta kәmiyyәtin düsturu ilә
D) Harmonik orta kәmiyyәtin dusturu ilә
E) Modanın düsturu ilә

472) Sual:An dinamika sırasının orta sәviyyәsi müәyyәnlәşdirilir
A) Kvadratik orta kәmiyyәtin düsturu ilә
B) Xronoloji orta kәmiyyәtin düsturu ilә
C) Hesabi orta kәmiyyәtin düsturu ilә
D) Harmonik orta kәmiyyәtin dusturu ilә
E) Modanın düsturu ilә
473) Sual:Mütlәq dәyişmә (azalma,artma) necә hesablanır?
A) sәviyyәlәrin hasili kimi
B) sәviyyәlәrin nisbәti kimi
C) sıranın sәviyyәlәrinin fәrqi kimi
D) sәviyyәlәrin cәmi kimi
E) sonuncu sәviyyәnin birinci sәviyyәyә nisbәti kimi
474) Sual:An dinamika sırası bәrabәr fasilәli olarsa orta sәviyyә necә hesablanır?
A) Hesabi orta kәmiyyәtin düsturu ilә
B) Xronoloji orta kәmiyyәtin düsturu ilә
C) Kvadratik orta kәmiyyәtin düsturu ilә
D) Modanın düsturu ilә
E) Harmonik orta kәmiyyәtin dusturu ilә
475) Sual:Bәrabәr fasilәli an dinamika sırasında orta sәviyyә hansı düsturun kömәyi ilә hesablanır?
A) Xronoloji orta kәmiyyәtin düsturu ilә;
B) Hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә;
C) Nisbi dәyişmә göstәricisi ilә.
D) Orta illiki artım göstәricisi ilә;
E) Elastiklik әmsalı ilә;
476) Sual:Mütlәq artımın müqayisә üçün әsas götürülmüş sәviyyәyә nisbәtindәn alınan göstәriciyә nә ad verirlәr?
A) Koordinasiya әmsalı.

B) Korrelyasiya nisbәti;
C) Mütlәq artım;
D) Nisbi artım;
E) Artım sürәti;
477) Sual:Verilәnlәrdәn hansı dinamika sırasının mahiyyәtinә uyğun gәlir?
A) Mәcmunun tәrkibinin dәyişmәsini.
B) Hәr hansı әlamәt üzrә mәcmunun quruluşu;
C) Zamanda mәcmunun xarakteristikasının dәyişmәsi;
D) Mәkanda mәcmunun xarakteristikasının dәyişmәsi;
E) Әlamәtin variasiyasının sәviyyәsi;
478) Sual:Verilәnlәrdәn hansı ilә fasilәli dinamika sırasının orta sәviyyәsi müәyyәnlәşdirilir?
A) Kub orta.
B) Hesabi orta;
C) Harmonik orta;
D) Xronoloji orta;
E) Kvadratik orta;
479) Sual:Bәrabәr fasilәli an dinamika sırasının orta sәviyyәsi orta kәmiyyәtin hansı düsturu ilә hesablanır?
A) orta kvadratik uzaqlaşmanın sadә düsturu ilә.
B) xronoloji orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә,
C) xronoloji orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә,
D) hesabi orta kmiyyәtin sadә düsturu ilә,
E) hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә,
480) Sual:Dinamika sıraları sәviyyәlәrinin ifadә formalarına görә neçә növә ayrılır?
A) 6
B) 3
C) 2
D) 4

E) 5
481) Sual:Dinamika sıralarını qurarkәn vә tәhlil edәrkәn ilk növbәdә nәyә fikir vermәk lazımdır?
A) dinamika sıralarının ayrıayrılıqda kәnarlaşmalarının müqayisәsinә.
B) dinamika sıralarının sәviyyәlәrinin müqayisәliliyinә,
C) dinamika sıralarının sәviyyәlәrinin kәnarlaşmalarının yüksәk olmasına,
D) dinamika sıralarının mütlәq ifadәdә kәnarlaşmalarının olmasına,
E) dinamika sıralarının sayının çox olmasına,
482) Sual:Fasilәli dinamika sırasının orta sәviyyәsi hansı düsturla müәyyәnlәşdirilir?
A) Kvadratik orta kәmiyyәtin düsturu ilә
B) Hesabi orta kәmiyyәtin düsturu ilә
C) Xronoloji orta kәmiyyәtin düsturu ilә
D) Harmonik orta kәmiyyәtin dusturu ilә
E) Modanın düsturu ilә

483) Sual:
A) 6
B) 8
C) 4
D) 2
E) 3

484) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) bir faiz nisbi artımın mütlәq qiymәti ancaq orta illik mütlәq artım әsasında hesablanır
B) bir faiz nisbi artımın mütlәq qiymәti ancaq silsilәvi qaydada hesablanır,
C) bir faiz nisbi artımın mütlәq qiymәti ancaq әsas qaydada hesablanır,
D) bir faiz nisbi artımın mütlәq qiymәti hәm silsilәvi, hәm dә әsas qaydada hesablanır
E) bir faiz nisbi artımın mütlәq qiymәti ancaq orta illik nisbi artım әsasında hesablanır
485) Sual:Dinamika sırasının ümumi inkişaf meylini aşkar etmәk üçün istifadә edilir
A) dinamika sıralarının eyni әsasa gәtirilmәsindәn, indeks metodundan, fasilәlәrin irilәşdirilmәsindәn
B) sürüşkәn orta kәmiyyәtdәn, analitik hamarlaşdırma metodundan, fasilәlәrin irilәşdirilmәsindәn,
C) mövsümülük indekslәrindәn, variasiya göstәricilәrindәn, orta kәmiyyәtdәn
D) sürüşkәn orta kәmiyyәtdәn, variasiya göstәricilәrindәn, indeks metodundan
E) fasilәlәrin irilәşdirilmәsindәn, fasilәlәrin irilәşdirilmәsindәn, orta kәmiyyәtdәn
486) Sual:Verilәnlәrdәn hansı dinamika sırasının ünsürlәrinә aiddir
A) vaxt anı vә cari dövr.
B) sıranın sәviyyәsi vә vaxt anı
C) sıranın sәviyyәsi vә әsas dövr,
D) sıranın sәviyyәsi vә cari dövr,
E) vaxt anı vә әsas dövr
487) Sual:An dinamika sırasının orta sәviyyәsi müәyyәnlәşdirilir
A) Kvadratik orta kәmiyyәtin düsturu ilә
B) Xronoloji orta kәmiyyәtin düsturu ilә
C) Hesabi orta kәmiyyәtin düsturu ilә
D) Harmonik orta kәmiyyәtin dusturu ilә
E) Modanın düsturu ilә
488) Sual:Mütlәq dәyişmә (azalma,artma) necә hesablanır?
A) sonuncu sәviyyәnin birinci sәviyyәyә nisbәti kimi
B) sıranın sәviyyәlәrinin fәrqi kimi

C) sәviyyәlәrin nisbәti kimi
D) sәviyyәlәrin cәmi kimi
E) sәviyyәlәrin hasili kimi
489) Sual:An dinamika sırası bәrabәr fasilәli olarsa orta sәviyyә necә hesablanır?
A) Kvadratik orta kәmiyyәtin düsturu ilә
B) Xronoloji orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
C) Hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
D) Harmonik orta kәmiyyәtin sadә dusturu ilә
E) Modanın düsturu ilә
490) Sual:Vaxta görә zaman sıraları bölünürlәr
A) xüsusi vә aqreqat
B) an vә fasilәli
C) bәrabәr vә bәrabәr olmayan
D) mütlәq vә nisbi
E) orta vә mütlәq

491) Sual:
A) 2237
B) 2132
C) 2233
D) 2017
E) 2313

492) Sual:
A) siyahıyaalma
B) an
C) fasilәli
D) fasilesiz
E) birdәfәlik

493) Sual:
A) 4
B) 6
C) 1
D) 3
E) 2

494) Sual:
A) 6
B) 1
C) 4
D) 2
E) 3

495) Sual:
A) 6
B) 1
C) 4
D) 2
E) 3
496) Sual:Mövsümülük indeksini hesablamaq üçün bu vә ya digәr ay üçün faktiki sәviyyә:

A) Müqayisәli sәviyyәyә bölünür.
B) Özündәn әvvәlki sәviyyәyә bölünür;
C) Il әrzindә orta aylıq sәviyyәyә bölünür;
D) Hәmin ay üçün hamarlaşdırılmış sәviyyәyә bölünür;
E) Әsas sәviyyәyә bölünür;
497) Sual:әgәr baş mәcmudan seçmәyә elementlәr püşkatma yolu ilә seçilirsә, onda bu:
A) Kombinasiyalı seçmә
B) Seriyalı seçmә;
C) Mexaniki seçmә;
D) Tipik seçmә;
E) Tәsadüfü seçmә;
498) Sual:әlamәtin orta qiymәti üçün xәtanın son hәddi nejә müәyyәnlәşdirilir?
A)

B)
C)
D)
E)
499) Sual:Ehtimal qiymәtinin yüksәlmәsi:
A) Heç biri
B) Seçmә xәtasını artırar;

C) Seçmә xәtasını azaldar;
D) 0ra bәrabәr edәr;
E) Dәyişdirmәz;
500) Sual:Seçmә xәtasının hәcmi asılıdır:
A) Heç birindәn
B) Parametrin özünün hәcmindәn;
C) Parametrin ölçülmә vahidlәrindәn;
D) Seçmәnin hәcmindәn;
E) Vahidlәrin ifadә formasından;
501) Sual:Seçmә müşahidәsinin mәlumatlarına görә hәr hansı orta kәmiyyәt hesablanır. әgәr ehtimal yüksәlәrsә, xәtanın son hәddi hansı istiqamәtdә
dәyişәr?
A) heç biri
B) Azalar;
C) Artar;
D) Dәyişmәz;
E) ora bәrabәrlәşәr;
502) Sual:Tipik seçmә zamanı seçmә xәtasının qiymәti az olur. Çünki onu hesablayarkәn istifadә olunur:
A) Heç birindәn
B) Әlamәtin ümumi dispersiyadan;
C) Qruplararası dispersiyadan;
D) Qrupdaxili dispersiyadan;
E) Orta qrupdaxili dispersiyadan;

503) Sual:

A)

B)

C)

D)

E)

504) Sual:
A) 2,5
B) 10
C) 2
D) 3,5
E) 1
505) Sual:Seçmә metodunun tәtbiqi hansı üstünlüklәrә malikdir:
A) Reprezentativliyin tәmin olunması;
B) Maddi nemәtlәrin yüksәlmәsi;
C) Vaxta vә vәsaitә qәnaәt olunması;

D) Әlaqәnin sıxlığının müәyyәnlәşmәsi;
E) İnkişaf meylinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
506) Sual:Kiçik seçmә – hәcmi:
A) 30dan çoxdur
B) 50 vahiddir;
C) 30 vahiddәn çox deyildir;
D) 100ә qәdәrdir;
E) 100dәn çoxdur;
507) Sual:Seçmә xәtasının hәcmi:
A) Asılılığı yoxdur
B)
C)
D) nә düz proporsional;
E) nә tәrs proporsional;
508) Sual:Seçmә xәtasının son hәddi bu düsturlardan hansı ilә hesablanır:

A)

B)

C)

D)

E)
509) Sual:Seçmә metodunun fundamental prinsipi hansıdır:
A) Baş mәcmudan bütün vahidlәrin öyrәnilmәsi
B) Seçmәyә düşәn bütün elementlәrin öyrәnilmәsi;
C) Baş mәcmudan seçmә elementlәrin seçilmәsinin tәsadüflüyü;
D) Seçmәyә düşәn elementlәrin bir hissәsinin öyrәnilmәsi;
E) Baş mәcmudan seçmәyә elementlәrin seçilmәsinin istiqamәtlәndirilmәsi;
510) Sual:Seçmәnin hansı növündә daha çox reprezentativlik tәmin olunur:
A) Kombinasiyalı
B) Seriyalı;
C) Tipik;
D) Tәsadüfü;
E) Mexaniki;
511) Sual:Statistika tәdqiqatlarında seçmә metodundan istifadә olunur:
A) Hadisәnin mәkanda vә zamanda dәyişılmәsini öyrәnmәk üçün
B) Proqnozun dәqiqliyini artırmaq üçün;
C) Qarşılıqlı әlaqә amillәrinin tәhlili üçün;
D) Statsitika tәdqiqatının aparılması vaxtına vә mәsrәflәrinә qәnaәt etmәk üçün;
E) Hadisәnin inkişaf qanunauyğunluqlarını müәyyәnlәşdirmәk üçün;
512) Sual:Seçmә mәcmu göstәricilәri ilә baş mәcmunun göstәricilәri arasındakı fәrq statisti¬kada nәyi anladır?
A) birbaşa xәtanı.
B) reprezentativ xәtanı,
C) nisbi xәtanı,
D) mütlәq xәtanı,
E) mütlәq vә nisbi xәtanı,

513) Sual:Seçmә metodu nәzәriyyәsi tәsadüfliyin hansı qanununa әsaslanır?
A) inkarı inkar qanununa.
B) böyük әdәdlәr qanununa,
C) kәmiyyәtin keyfiyyәtә keçmә qanununa,
D) әksikliklәrin vәhdәti vә mübarizәsi qanununa,
E) әn kiçik kvadratlar metoduna,
514) Sual:Verilәnlәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) seçmә prosesindә ümumi mәcmunun göstәricilәri ilә seçmә mәcmunun göstәricilәri arasında fәrq olmur.
B) seçmә vahidlәrinin sayının kütlәviliyi seçmә müşahidәsinin dәqiqliyinin artırır,
C) seçmә mәcmunun eyninövlüyü ümumi mәçmunun eyninövlüyündәn asılı deyildir
D) seçmә mәcmunun formalaşmasının tәsadüflüklә әlaqәsi yoxdur
E) seçmә vahidlәrinin sayının az olması seşmә müşahidәsinin dәqiqliyini artırır,
515) Sual:Verilәnlәrdәn hansı seçmә müşahidәsindә tәsadüfi reprezentativ xәtanın minimuma endirmәsini tәmin edir?
A) birbaşa xәtanı nәzәrә almamaq.
B) seçilәnlәrin sayını artırmaq,
C) nisbi xәtanı düzgün hesablamaq,
D) mütlәq xәtanı nisbi xәta ilә әlaqәlәndirmәk,
E) mütlәq vә nisbi xәtanı fәrqlәndirmәk,
516) Sual:Verilәnlәrdәn hansı seçmә müşahidәsinin dәqiqliyinin artırılmasını tәmin edir?
A) seçmә müşahidәsindә subyektiv yanaşmaya üstünlük verilmәsi.
B) seçilәn vahidlәrin tәsadüfliyinin tәmin edilmәsi,
C) statistik mәcmunun düzgün seçilmәsi,
D) seçilәn vahidlәrin ardıcıllıgının tәmin edilmәsi,
E) statistik mәcmunun müntәzәmliyinin tәmin edilmәsi,
517) Sual:әlamәtin dispersiyası artarsa, reprezentativ xәtanın orta qiymәti necә dәyişәr ?
A) 0 – ra bәrabәr olar

B) Azalar
C) Artar
D) Dәyişmәz
E) Asılılıq yoxdur
518) Sual:Etibarlılıq qiymәti 3 seçilәnlәrin sayı 100, dispersiyanın qiymәti 225 olduğu halda, xәtanın son hәddini hesablayın:
A) 2.5;
B) 4.5;
C) 1.8;
D) 1.5;
E) 2.8;
519) Sual:Verilәnlәrdәn hansı seçmәyә xas olan xәtadır?
A) Reprezentativ;
B) Sistematik;
C) Orta xәta.
D) Qeyd;
E) Tәsadüfü;
520) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) baş mәcmuda vahidlәrin növbәliliyinin tәmin edilmәsi seçmә müşahidәsinin dәqiqliyini artırır,
B) subyektivliyә yol verilmәsi seçmә müşahidәsinin dәqiqliyini artırır,
C) reprezentativliyin tәmin edilmәsi seçmә müşahidәsinin dәqiqliyinin artırır,
D) baş mәcmuda eyninövlü olmaması seçmә müşahidәsinin dәqiqliyini artırır,
E) seçmә mәcmunun formalaşmasının tәsadüflüklә әlaqәsi yoxdur
521) Sual:Verilәnlәrdәn hansı tәsadüfi tәkrar olmayan seçmәnin әsas xüsusiyyәtlәrinә aiddir?
A) tәsadüfi tәkrar olmayan seçmәnin xәtasının hesablanmaması.
B) baş mәcmu vahidlәrinin seçmә mәcmuna bir dәfә düşmә ehtimalının saxlanması
C) seçmә prosesindә әn kiçik kvadratlar metodunun tәtbiqi,
D) seçmә prosesi başa çatana qәdәr baş mәcmu vahidlәrinin sayının azalmaması,

E) tәsadüfi tәkrar olmayan seçmәdә subyektivliyә üstünlük verilmәsi,
522) Sual:Seçmә mәcmu göstәricilәri ilә baş mәcmunun göstәricilәri arasındakı fәrq statistikada nәyi anladır
A) nisbi xәtanı
B) reprezentativ xәtanı
C) qeyd xәtasını
D) birbaşa xәtanı
E) mütlәq xәtanı

523) Sual:
A) 2.5
B) 10
C) 2
D) 3.5
E) 1
524) Sual:Seçmә xәtasının hәcmi:
A) Asılılığı yoxdur
B)
C) nә düz proporsional;
D) nә tәrs proporsional;
525) Sual:Sәhmdar cәmiyyәtindә 200 fәhlә briqdası vardır. Peşә xәstәliyi olan fәhlәlәrin çәkisini müәyyәnlәşdirmәk mәqsәdilә müayinә
keçirilmişdir. Mәlumdur ki, hissә üçün seriyalararsı dispersiya 225ә bәrabәrdir. Seçmәnin xәtasının 5 % dәn çox olmaması şәrti ilә 0,954
(t=2)ehtimalla briqadaların zәruri sayını hesablayın:
A) 25.
B) 30;
C) 45;

D) 50;
E) 40;
526) Sual:Şәhәrin 100 turist agentliyindә mexaniki seçmә metodu ilә reallaşdırılmış biletlәrin orta aylıq sayının müayinәsi keçirilmәlidir. 0,683
ehtimalla(t=1) xәta 3 bilet olarsa, müayinә mәlumatları әsasında dispersiya 225 – ә bәrabәrdirsә seçmәnin zәruri sayını müәyyәnlәşdirin:
A) 20
B) 25
C) 38
D) 40
E) 30
527) Sual:әsas kapitalın yaradıldığı anda onların tikilmәsinә¸ әldә edilmәsinә, daşınıb gәtirilmәsinә vә quraşdırılmasına çәkilәn bütün xәrclәr әsas
kapitalın hansı dәyәrini tәşkil edir?
A) Cari dәyәrini ;
B) Tam ilk dәyәrini;
C) Köhnәlmәni çıxmaqla tam ilk dәyәrini;
D) Köhnәlmә dәyәrini;
E) Qalıq dәyәrini;
528) Sual:Verilәnlәrdәn hansı әsas kapitalın vәziyyәtini sәciyyәlәndirәn göstәricilәrdәn hesab edilir?
A) Bunların hamısı;
B) Әsas kapitalın köhnәlmә vә yaralılıq әmsalı;
C) Kapital verimi;
D) Kapital tutumu;
E) Tәzәlәnmә әmsalı;
529) Sual:әsas kapitalın dәyәrinin hәr vahidinә nә qәdәr mәhsul istehsal edildiyini sәciyyәlәndirәn göstәriciyә nә ad verirlәr?
A) Әsas kapitalın köhnәlmә әmsalı;
B) Kapital tutumu;
C) Kapital verimi (fondverimi);
D) Tәzәlәnmә әmsalı;

E) Yaralılıq әmsalı;
530) Sual:әsas kapitalın tam bәrpa dәyәrini әn böyük növbәdәki fәhlәlәrin sayına bölmәklә hesablanan göstәriciyә statistickada nә ad verirlәr?
A) Yaralılıq әmsalı;
B) Әmәyin әsas kapitalla silahlanma әmsalı;
C) Әsas fonların tәzәlәnmә әmsalı;
D) Әmәyin döv¬riyyә kapitalı ilә silahlanma әmsalı;
E) Әsas kapitalın köhnәlmә әmsalı;
531) Sual:Verilәnlәrdәn hansı dövriyyә fondlarının istifadәsi göstәricilәrinә aid edilir?
A) Yaralılıq әmsalı;
B) Dövriyyә fondlarının dövriyyә vә tәhkim olunma әmsalı;
C) Әmәyin әsas kapitalla silahlanma әmsalı;
D) Fondverimi;
E) Әsas kapitalın köhnәlmә әmsalı;
532) Sual:hansı dövriyyә kapitalının tәrkibinә daxildir?
A) bitmәmiş istehsaı, geolojikәşfiyyat işlәri,
B) istehsal ehtiyyatları, әsas kapital,
C) istehsal ehtiyyatları, bitmәmiş istehsal,
D) bitmәmiş istehsal, tәbii ehtiyatlat,
E) yeraltı su ehtiyatları, hazır mәhsul.
533) Sual:Verilәnlәrdәn hansı maliyyә aktivlәrinә aid edilir
A) xüsusi borc hüququ vә әsas kapital,
B) monetar qızıl, xüsusi borc hüququ, qiymәtli kagızlar,
C) depozitlәr, әsas kapital,
D) nәqd pullar, maddi dövriyyә vәsaitlәri,
E) monetar qızıl vә qiymәtlilәr
534) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:

A) fond verimi maddi dövriyyә vәsaitlәrinin hәr manatına istehsal edilmiş mәhsulun hәcmini göstәrir
B) fond verimi әsas kapitalın hәr manatına istehsal edilmiş mәhsulun hәcmini göstәrir,
C) fond verimi әsas kapitalın hәr manatına istehsal edilmiş maddi dövriyyә vәsaitlәrinin hәcmini göstәrir,
D) fond verimi әsas kapitalın vәziyyәti göstәricisidir
E) fond verimi әsas kapitalın hәrәkәti göstәricisidir
535) Sual:әsas kapitalın orta illik dәyәrinin istehsal edilmiş mәhsulun hәcminә nisbәti statistikada nәyi anladır?
A) mәhsulun satış sәviyyәsini,
B) mәhsulun sıradan çıxmasını,
C) mәhsulun kapital tutumlugunu
D) mәhsulun yararlılıq sәviyyәsini,
E) mәhsula hesablanan amortizasiya mәblәgini.
536) Sual:әsas kapitalın istehsal prosesindә khnәlәn vә istehsal edilmiş mәhsulun üzәrinә keçәn hissәsini xarakterizә edәn göstәrici statistikada nәyi
anladır?
A) amortizasiyanı vә debitor borcunu.
B) amortizasiyanı,
C) kreditor vә debitor borcu,
D) yeni kapitalı,
E) xüsusi kapitalı,
537) Sual:Dövriyyә fonlarının orta qalığının satılmış mal vә xidmәtlәrin dәyәrinә nisbәtindәn alınan göstәriciyә statistikada nә ad verirlәr?
A) Yaralılıq әmsalı;
B) Tәhkim olunma әmsalı;
C) Dövriyyә әmsalı;
D) Mәnfәәt;
E) Әsas kapitalın köhnәlmә әmsalı;
538) Sual:Satılmış mal vә xidmәtlәrin dәyәrinin dövriyyә fonlarının orta qalığına nisbәtindәn alınan göstәriciyә statistikada nә ad verirlәr?
A) Yaralılıq әmsalı;
B) Dövriyyә әmsalı;

C) Rentabellik;
D) Tәhkim olunma әmsalı;
E) Әsas kapitalın köhnәlmә әmsalı;
539) Sual:Xәtanın son hәddinin 0,1dәn çox olmaması vә dispersiyanın isә 2,25ә bәrabәr olması halında seçilәnlәrin zәruri sayını tapın. (t=1)
A) 312
B) 213
C) 253
D) 287
E) 225
540) Sual:Seçmә xәtasının 0,1dәn çox olmaması, dispersiyanın 1,44ә bәrabәr olması halında seçilәnlәrin zәruri sayını tapın. (t=1)
A) 113
B) 123
C) 144
D) 153
E) 198
541) Sual:Seçmә xәtasının 1dәn çox olmaması, dispersiyanın 144ә bәrabәr olması halında seçilәnlәrin zәruri sayını tapın. (t=2)
A) 598
B) 123
C) 144
D) 576
E) 36
542) Sual:W=0,5, t=1, n=100 olduqda baş hissәnin yerlәşdiyi aralığı tapın:
A)
B)
C)

D)
E)
543) Sual:0,954 (t=2) ehtimalla 2% dәqiqliklә qeyristandart mәhsulun hissәsinin tәkrar qayda ilә müayinәsi üçün neçә әdәd mәhsul lazımdır. Sınaq
müayinәsi zamanı qeyristandart mәhsulun hissәsi tәqribәn 10%ә bәrabәrdir.
A) 400
B) 900;
C) 439;
D) 81
E) 18
544) Sual:Şәhәr telefon şәbәkәsindә 100 müayinә nәticәsindә telefon danışıqlarının orta müddәtinin 4 dәq, orta kvadratik uzuqlaşmasının isә 2 dәq
olması müәyyәnlәşdirilmişdir: 0,954 (t=2) ehtimalla telefon danışıqlarının müddәtini tapın:
A) 3,6dan 4,0ә
B) 3.6dan 4,4 dәqiqәyә qәdәr;
C) 4,0dәn 4,4ә;
D) 0,4dәn 4,4ә;
E) 0,4dәn 3,6ya
545) Sual:Bir firmanın 1000 işçisinin yaşını öyrәnmәk üçün onlardan neçәsini seçmәk (tәkrar qaydada) lazımdır ki, seçmә dispersiya 54. 0.954
ehtimalla (t=2) seçmәnin xәta¬sının son hәddi 1 ildәn çox olmasın.
A) 140
B) 216
C) 253
D) 156
E) 159
546) Sual:Firmanın istehsal etdiyi 16000 әdәd mәhsulun 1600ü tәsadüfü tәkrar olmayan qaydada seçilmiş vә onun 40 әdәdinin zay mәhsul olduğu
müәyyәn olunmuşdur. 0.997 ehtimalla (t=3) bütün mәhsul üzrә zay mәhsulun etibarlıq intervalını tapın.
A) 8.6%≤p≤31.4%

B) 1.4%≤p≤3.6%
C) 2.4%≤p≤3.6%
D) 1.4%≤p≤5.6%
E) 3.1%≤p≤3.4%
547) Sual:Seçmәnin xәtasının son hәddi – 2%, dispersiya 25ә bәrabәrdir.0,997 ehtimalla seçmәnin zәruri hәcmini müәyyәn edin:
A) 33 vahid
B) 25 vahid;
C) 56 vahid;
D) 112 vahid;
E) 112 vahid;
548) Sual:Seçmәnin xәtasının son hәddi 1%, orta kvadratik kәnarlaşma – 5%dir. 0,954 ehtimalla seçmәnin zәruri hәcmini müәyyәn edin:
A) 170 vahid
B) 100 vahid;
C) 200 vahid;
D) 80 vahid;
E) 250 vahid;
549) Sual:Bir şәhәrin 5 min ailәsindәn tәsadüfi tәkrar qaydada ne¬cәsini secmәk lazımdır ki, 0.997 ehtimalla (t=3) seçmәnin orta xәtasının son hәddi
1 nәfәri, orta kvadratik uzaqlaşması 5 nәfәri ötmәsin.
A) 200
B) 225
C) 250
D) 150
E) 205
550) Sual:Seçmә tәdqiqatı әsasında regionun әhalisinin hәr nәfә¬rinә düşәn gәliri 0.954 ehtimalla (t=2) 2400 manatla, 2600 ma¬nat aralıgına
düşdüyü müәyyәn olunmuşdur. 0.683 ehtimalla (t=1) hәr nәfәrә düşәn gәlirin hüdudlarını müәyyәnlәşdirin.
A) 26002700.
B) 24502550,

C) 24002500,
D) 24502600,
E) 24002550,
551) Sual:Seçmә tәdqiqatı әsasında regionun әhalisinin hәr nәfә¬rinә düşәn gәliri 0.954 ehtimalla (t=2) 2050 manatla, 2150 manat aralıgına
düşdüyünü bilәrәk, seçmәnin orta xәtasını hesablayın.
A) 100
B) 200
C) 25
D) 50
E) 150
552) Sual:Bankda hesablaşmaların sürәtini müәyyәn etmәk üçün tәsadüfi qaydada 100 ödәmә sәnәdi seçilmişdir. Bu zaman hesablaşmanın orta
müddәti 22 gün. Orta kvadratik uzaqlaşması 6 günә bәrabәr olmuşdur. Bu mәlumatlara әsasәn 0.954 (t=2) ehtimalla hesablaşmaların orta müddәtinin
etibarlıq intervalını tapın.
A) 7%≤p≤12%
B) 20.8%≤p≤23.2%
C) 2.8%≤p≤23.2%
D) 0.8%≤p≤3.2%
E) 8%≤p≤13.%
553) Sual:Seçmә metodu ilә әhalinin mәnzil şәraitinin öyrәnilmәsi nәticәsindә müәyyәn olunmuşdur ki, sosial normativlәrә uygun mәnzillә tәmin
edilmәyәn insanların xüsusi çәkisi 25%, seçmәnin orta xәtası 3% olmuşdur. Etibarlılıq әmsalının 3 qiymәtindә ümumi mәcmu üçün yuxarı hәddi
hesablayın:
A) 25%,
B) 34%,
C) 25%,
D) 35%,
E) 15%,
554) Sual:Fәhlәlәrin sayı vә tarif dәrәcәsi aşağıdakı kimi olmuşdur:

A) 14.6
B) 3.1
C) 3.9
D) 2.9
E) 8.4
555) Sual:Aşağıdakı bölgü sırası verilmişdir:______________Bu mәlumatlar әsasında medianı hesablayın:

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7
556) Sual:Hәr ayın әvvәlinә dövriyyә vәsaitlәrinin qalığı haqqında aşağıdakı mәlumatlar verilmişdir: 1.04 – 200 1.05220 1.06240 1.07 – 260
Xronoloji orta kәmiyyәti müәyyәn edin:
A) 231
B) 235
C) 230
D) 232
E) 236
557) Sual:әlamәtin fәrdi qiymәtlәrinin kvadratlarının orta sәviyyәsinin 200ә, dis¬periyasının 100ә bәrabәr oldugunu bilәrәk әlamәtin orta
kәmiyyәtini he¬sablayın:
A) 19.

B) 10,
C) 30,
D) 20,
E) 40,
558) Sual:әmәk haqqının sәviyyәsinә görә işçilәr belә qruplaşdırılmışdır (min manat): 13, 35, 57, 79, 911. Buna uygun olaraq işçilәrin bölgüsü
müvafiq olaraq 2;2;3;5;4 nәfәr tәşkil etmişdir. Bu mәlumatlara әsasәn mediananı hesablayın:
A) 9.6.
B) 7.4,
C) 7.5,
D) 8.9,
E) 4.5,

559) Sual:Mәhsul istehsalı haqqında mәlumatlar verilmişdir
A) 1,04
B) 0,87
C) 0,91
D) 0,88
E) 0,97
560) Sual: Sadә orta vә çәkili ortanın qiymәtlәri nә zaman üst – üstә düşәr ?
A) Mәcmular müxtәlif olduqda
B) Çәkilәr eyni olduqda
C) Düşmәz
D) Bircinsli mәcmular üzrә hesablandıqda
E) Bircinsli olmayan mәcmular üzrә hesablandıqda
561) Sual:Sadә hesabi orta o zaman tәtbiq olunur ki :

A) Mәlumat olmasın
B) Mәlumatlar qruplaşdırılmasın
C) lkin göstәricilәr olmasın
D) Hesablanılmış göstәricilәr әsasında
E) Ümumi yekunda hәr bir kateqoriyanın xüsusi çәkisi hesablansın
562) Sual:Ayrıayrı variantların çәkilәri mәlum olmayan hallarda orta kәmiyyәtin hansı düstüründan istifadә edirlәr?
A) harmonik orta kәmiyyәtin çәkili düsturudan
B) hesabı orta kәmiyyәtin çәkili düsturundan
C) hesabı orta kәmiyyәtin sadә düsturundan
D) xronoloji orta kәmiyyәtin düsturundan
E) modanın düsturundan
563) Sual:"A" rayonu üzrә aşağıdakı mәlumat verilmişdir: 2005  110 ,2006 – 115, 2007 – 120, 2008  125 ,2009 – 130, 2010  135 . 2006cı il üzrә
dinamika nisbi kәmiyyәtini hesablamalı
A) 103,8
B) 104,5
C) 104,3
D) 104,2
E) 104,0
564) Sual:"A" rayonu üzrә aşağıdakı mәlumat verilmişdir: 2005  110 ,2006  115 ,2007  120 ,2008  125 ,2009 – 130, 2010  135 .2007ci il üzrә
dinamika nisbi kәmiyyәtini (silsilәvi)hesablamalı
A) 103,8
B) 104,3
C) 104,5
D) 104,2
E) 104,0
565) Sual:A" rayonu üzrә aşağıdakı mәlumat verilmişdir: 2005  110, 2006 – 115, 2007 – 120, 2008 – 125, 2009 – 130, 2010 – 135. 2008ci il üzrә
dinamika nisbi kәmiyyәtini (silsilәvi)hesablamalı

A) 104,5
B) 104,0
C) 103,8
D) 104,2
E) 104,3
566) Sual:"A" rayonu üzrә aşağıdakı mәlumat verilmişdir: 2005 – 110, 2006 – 115, 2007 – 120, 2008 – 125, 2009 – 130, 2010 – 135. 2009cu il üzrә
dinamika nisbi kәmiyyәtini (silsilәvi)hesablamalı
A) 103,8
B) 104,0
C) 104,3
D) 104,2
E) 104,5
567) Sual:"A" rayonu üzrә aşağıdakı mәlumat verilmişdir: 2005 – 110, 2006 – 115, 2007 – 120, 2008 – 125, 2009 – 130, 2010  135 . 2010cu il üzrә
dinamika nisbi kәmiyyәtini(silsilәvi) hesablamalı
A) 104,0
B) 103,8
C) 104,3
D) 104,2
E) 104,5
568) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) variantların fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn kәnarlaşmalarının cәmi mәnfi birә bәrabәrdir.
B) variantların fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn kәnarlaşmalarının cәmi sıfıra bәrabәrdir,
C) variantların fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn kәnarlaşmalarının cәmi birә bәrabәrdir,
D) variantların fәrdi qiymәtlәrinin orta kәmiyyәtdәn kәnarlaşmalarının cәmlәmәk olmaz,
E) variantların fәrdi qiymәtlәri әsasında orta kәmiyyәt hesablanmır,

569) Sual:
A) 1,159
B) 1,705;
C) 0,788
D) 0.874;
E) 1,269
570) Sual:Ailә üzvlәrinin hәr bir üzvünә düşәn mәcmu gәlirlәrin hәcminә görә ailәlәrin aşağıdakı bölgüsü verilmişidr: Ailә üzvlәrinin hәr nәfәrinә

düşәn gәlirin modasını müәyyәn edin:
A) 90
B) 160
C) 42
D) 110
E) 130
571) Sual:Mediana olan variantda fasilәnin aşağı sәrhәddinin 110, fasilәnin böyüklüyünün 10,sıranın çәkilәrinin cәmini 400, mediana olan
variantdan әvvәl gәlәn variantların artan yekunla çәkilәrinin cәmini 73, mediana olan variantın çәkisinin 130 olduğunu bilәrәk mediananı
hesablayın?
A) 144,3%.
B) 119,7%;

C) 127,5%;
D) 134,8%;
E) 145,6%;
572) Sual: Aşağıdakı bölgü sırası verilmişdir:________Bu mәlumatlar әsasında fәhlәlәrin orta tarif dәrәcәsini hesablayın:

A) 3,00
B) 2,04
C) 4,2
D) 4,01
E) 5,07
573) Sual: Briqadada iş stajları uyğun olaraq 2,4,5,6,7,8,10 olan 7 nәfәr vardır. Medianı müәyyәn edin.
A) 8
B) 5
C) 6
D) 7
E) 10
574) Sual: Fәhlәlәrin tarif dәrәcәsinә görә aşağıdakı bölgüsü verilmişdir: Orta tarif dәrәcәsini tapın:

A) Düzgün cavab yoxdur
B) 3,5;
C) 5,00;
D) 4,76

E) 0
575) Sual:2010cu il üzrә әt vә әt mәhsullarının istehlakı haqqında aşağıdakı mәlumat verilmişdir: Azәrbaycan Respublikası32 kq, Rusiya
Federasiyası67 kq, Avstraliya123 kq, Avstriya97 kq, Belarus77 kq, Qazaxstan65 kq. Azәrbaycan Respublikası ilә Rusiya Federasiyası arasında
müqayisә nisbi kәmiyyәtini hesablamalı
A) 49,2
B) 47,8
C) 26,0
D) 33,0
E) 41,6
576) Sual:2010cu il üzrә әt vә әt mәhsullarının istehlakı haqqında aşağıdakı mәlumat verilmişdir: Azәrbaycan Respublikası32 kq, Rusiya
Federasiyası67 kq, Avstraliya123 kq, Avstriya97 kq, Belarus77 kq, Qazaxstan65 kq. Azәrbaycan Respublikası ilә Avstraliya arasında müqayisә
nisbi kәmiyyәtini hesablamalı
A) 49,2
B) 47,8
C) 26,0
D) 33,0
E) 41,6
577) Sual:2010cu il üzrә әt vә әt mәhsullarının istehlakı haqqında aşağıdakı mәlumat verilmişdir: Azәrbaycan Respublikası32 kq, Rusiya Fede
rasiyası67 kq, Avstraliya123 kq, Avstriya97 kq, Belarus77 kq, Qazaxstan65 kq. Azәrbaycan Respublikası ilә Avstriya arasında müqayisә nisbi
kәmiyyәtini hesablamalı
A) 49,2
B) 47,8
C) 26,0
D) 33,0
E) 41,6
578) Sual:Moda olan variantda fasilәnin aşağı sәrhәddinin 110, fasilәnin böyüklüyünün 10, moda olan variantdan әvvәlki variantın çәkisini 70,
moda olan variantın çәkisinin 130, moda olan variantdan sonra gәlәn variantın çәkisinin 90 olduğunu bilәrәk modanı hesablayın?

A) 145%;
B) 190 %.
C) 116%;
D) 123%;
E) 134%;
579) Sual: әgәr әlamәtin bütün fәrdi qiymәtlәrini 5 vahid artırsaq, onda orta kәmiyyәt:
A) Orta kәmiyyәtin dәyişmәsi haqqında fikir söylәmәk olmaz
B) 5 dәfә artar;
C) 5 dәfә azalar;
D) 5 vahid artar;
E) Dәyişmәz;
580) Sual: Aşağıdakı bölgü sırası verilmişdir:_________________Bölgü sırasının növünü müәyyәnlәşdirin:

A) An
B) Diskret
C) Fasilәsiz
D) Atributiv
E) Ranjilәşdirilmiş
581) Sual: Aşağıdakı bölgü sırası verilmişdir:_____________Bu mәlumatlar әsasında modanı hesablayın:

A) 1
B) 3

C) 4
D) 5
E) 7
582) Sual:Ölkәnin iqtisadi әrazisndә istehsalçırezident vahidlәrin istehsal etdiyi mal vә xidmәtlәrin bazar qiymәtlәrilә dәyәrini sәciyyәlәndirәn
göstәriciyә nә ad verirlәr ?
A) Milli sәrvәt;
B) Ümumi Daxili Mәhsul;
C) Qarışıq gәlirlәr;
D) Әmәk haqqı fondu;
E) İqtisadi aktivlәr;
583) Sual:İstehsal prosesi ilә bilavasitә bağlı bölgü әmәliyyatlarını әks etdirәn hesaba nә ad verirlәr?
A) Milli sәrvәt hesabı;
B) Gәlirlәrin yaranması hesabı;
C) Kapital hesabı;
D) Gәlirlәrin istifadәsi hesabı;
E) İqtisadi aktivlәr hesabı;
584) Sual:İqtisadi proseslәrin әn mühüm tәrәflәrini vә onlar arasında әlaqәlәri tәhlil etmәyә vә ölçmәyә imkan verәn makroiqtisadi informasiya
sisteminә nә ad verirlәr?
A) Milli sәrvәt;
B) Milli hesablar sistemi (MHS);
C) Bank sistemi;
D) Maliyyә sistemi;
E) İqtisadi aktiv;
585) Sual:İqtisadi inkişafın umumi nәticәlәrini vә nisbәtlәrini әks etdirәn göstәricilәr sistemi kimi çıxış edәn milli hesablar sisteminin nәzәri әsasını
hansı nәzәriyyә tәşkil edir?
A) Milli sәrvәt nәzәriyyәsi;
B) Keyns nәzәriyyәsi;

C) Marksizm nәzәriyyәsi;
D) Maltus nәzәriyyәsi;
E) İqtisadi aktivlәr nәzәriyyәsi ;
586) Sual:MHSnin әn mühüm vә başlıca makroiqtisadi göstәricisi hansıdır?
A) Milli sәrvәt;
B) Ümumi daxili mәhsul (ÜDM);
C) Ümumi mәsrәf;
D) Ümumi mәnfәәt;
E) İqtisadi aktivlәr ;
587) Sual:İstehsal prosesinә birbaşa aid olan әmәliyyatları özündә әks etdirәn hesaba nә ad verirlәr?
A) Milli sәrvәt hesabı;
B) İstehsal hesabı;
C) Gәlirlәrin yaranması hesabı;
D) Maliyyә vә istehsal hesabı;
E) İqtisadi aktivlәr hesabı;
588) Sual:Milli hesablar sistemindә vergilәr neçә qrupda birlәşdirilir?
A) On iki;
B) İki;
C) Altı;
D) Dörd;
E) Doqquz ;
589) Sual:İdxala vergilәrlә idxala subsidiyalar arasındakı fәrqә nә ad verirlәr?
A) İstehala xalis vergilәr;
B) İqtisadi aktivlәr;
C) Milli sәrvәt;
D) İdxala xalis vergilәr;

E) İdxala vә vergilәrә xalis borc;
590) Sual:İxrac vә idxal arasındakı fәrqә MHSdә nә ad verirlәr?
A) Milli sәrvәt;
B) Xalis ixrac;
C) Renta;
D) Xalis vergi;
E) İqtisadi aktivlәr;
591) Sual:Veriәnlәrdәn hansı ğöstәrici sәrnişin nәqliyyatının işinin ümumi hәcmini xarakterizә edir?
A) a vә b ;
B) Sәrnişin dövriyyәsi;
C) Amortizasiya dövriyyәsi;
D) Balans;
E) Kapitalın dövriyyәsi ;
592) Sual:Aşağıdakı cәdvәlin mәlumatları әsasında hәr bir il üçün fonverimini hesablayın:
A) 15 man¸ 40 man;
B) 30 man¸ 40 man;
C) 30 man¸ 30 man;
D) 10 man¸ 45 man;
E) 15 man¸ 10 man;

sual

593) Sual:Aşağıdakı cәdvәlin mәlumatları әsasında әsas fondların hәcminin dәyişmәsi hesabına mәhsul buraxılışının artımını hesablayın:

A) 15 min. man;
B) 150 min. man;
C) 300 min. man;

D) 5 min. man;
E) 600 min. man;
594) Sual:Aşağıdakı mәlumatlar әsasında fond verimi göstәricisinin dәyişilmәsi hesabına mәhsul buraxılışının hәcminin mütlәq dәyişmәsini

müәyyәn edin:
A) 35 min manat;
B) 10 min manat ;
C) 20 min manat;
D) 15 min manat;
E) 40 min manat;
595) Sual:İki dövr üzrә firmanın әsas kapitalının orta illik dәyәri vә mәhsul buraxılışı haqqında aşağıdakı mәlumatlara әsasәn mәhsulun fond tutumu

göstәricisinin dinamikasını müәyyәn edin:
A) 3 dәfә dәyişilәr;
B) 25% artar,
C) 20% artar;
D) dәyişilmәz;
E) 2,5 dәfә azalar;
596) Sual:Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әsas fondların orta illik dәyәri göstәricisinin dәyişilmәsi hesabına mәhsul buraxılışının hәcminin mütlәq

dәyişmәsini müәyyәn edin:
A) 35 min manat;
B) 250 min manat ;

C) 600 min manat;
D) 10 min manat;
E) 40 min manat;
597) Sual:İstehsal edilmiş yaxud satılmış mәhsulun dәyәrinin dövriyyә kapitalının orta qalıgına nisbәti statistikada nәyi anladır?
A) dövriyyә әmsalını vә amortizasiya normasını.
B) dövriyyә әmsalını,
C) bir dövriyyәnin orta müddәtini,
D) yararlılıq әmsalını,
E) köhnәlmә әmsalını,
598) Sual:әmәk çisimlәrinә bilavasitә tәsir göstәrәn istehsal aktivlәrinin mәcmusuna iqtisadçılar nә ad verirlәr?
A) Qeyrimaddi aktivlәr;
B) Әsas kpitalın aktiv hissәsi;
C) Әsas kapitalın passiv hissәsi;
D) Әsas dövriyyә kapitalı;
E) Qiymәtlilәr;
599) Sual:Verilәnlәrdәn hansı әsas kapitalın hәrәkәti göstәricilәrinә aid edilir?
A) amortizasiya norması vә yararlılıq әmsalı
B) tәzәlәnmә vә sıradan çıxma әmsalı,
C) tәzәlәnmә vә kapital tutumu göstәricisi,
D) sıradan çıxma vә yararlılıq әmsalı,
E) köhnәlmә vә yararlılıq әmsalı,
600) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) mәhsulun kapital tutumlugu nә qәdәr yüksәk olarsa, mәhsula hesablanan amortizasiya mәblәgi bir o qәdәr çox olar.
B) mәhsulun kapital tutumlugu nә qәdәr aşagı olarsa, әsas kapitaldan bir o qәdәr sәmәrәli istifadә olunur,
C) mәhsulun kapital tutumlugu nә qәdәr aşagı olarsa, әsas kapitaldan bir o qәdәr sәmәrәli istifadә olunmur,
D) mәhsulun kapital tutumlugu nә qәdәr yüksәk olarsa, әsas kapitaldan bir o qәdәr sәmәrәli istifadә olunur,
E) mәhsulun kapital tutumlugu nә qәdәr aşagı olarsa, mәhsulun satış qiymәti bir o qәdәr artır,

601) Sual:İllik amortizasiya ayırmalarının әsas kapitalın tam dәyәrinә nisbәtinin faizlә ifadәsi nәyi anladır?
A) Cari dәyәrini;
B) Amortizasiya normasının;
C) Amortizasiya ayırmalarını;
D) Qazancı;
E) Qalıq dәyәrini;
602) Sual:әsas kapitalın köhnәlmәsinin pulla ifadәsinә iqtisadçılar nә ad verirlәr?
A) Qalıq dәyәri;
B) Cari dәyәri ;
C) Әsas kapitalın amortizasiyası;
D) Әsas kapitalın aktivi;
E) Әsas kapitalın passivi;
603) Sual:İstehsl proseslәrinin normal getmәsi üçün şәrait yaradan istehsal olunmuş aktivlәrin mәcmusuna nә ad verirlәr?
A) Qeyrimaddi aktivlәr;
B) Әsas kapitalın passiv hissәsi;
C) Әsas kapitalın aşınan hissәsi;
D) Әsas kapitalın yararlı hissәsi;
E) Әsas kpitalın aktiv hissәsi;
604) Sual:İqtisadiyyat sektorlarının xüsusi kapitalının mәcmusuna statistikada nә ad verirlәr?
A) Әsas kapital;
B) Milli sәrvәt;
C) Qeyrimaddi aktivlәr;
D) Qiymәtlilәr;
E) Dövriyyә kapitalı;
605) Sual:İnstitusional vahidlәrin mülkiyyәt hüququnun hәyata keçirdiyi vә müәyyәn dövrdә istifadәsindәn iqtisadi sәmәrә әldә etdiyi obyektlәrә
iqtisadçılar nә ad verirlәr?

A) Qeyrimaddi aktivlәr;
B) İqtisadi aktivlәr;
C) İqtisadi pasivlәr;
D) İqtisadi artım;
E) Qiymәtlilәr;
606) Sual:Milli sәrvәtin tәrkibinә daxil olan bütün aktivlәr neçә qrupa ayrılır?
A) 12;
B) 3;
C) 2;
D) 4;
E) 9;
607) Sual:Tәkrar istehsal olunan aktivlәr mәcmu olmaqla istehsal prosesindә dәfәlәrlә iştirak edәn¸ öz dәyәrini mәhsula fiziki köhnәlmә kimi
keçirәn vә xidmәt müddәti bir ildәn az olmayan әşyalara iqtisadçılar nә ad verirlәr?
A) Әsas borc ;
B) Әsas kapital;
C) Qeyrimaddi aktivlәr;
D) Qiymәtlilәr;
E) Dövriyyә kapitalı;
608) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) әhalinin sayı haqqında mәlumat dövrün әvvәllәrinә verilәrsә onda әhalinin orta illik sayı hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә hesablanır,
B) әhalinin sayı haqqında mәlumat dövrün әvvәlinә vә sonuna verilәrsә onda әhali¬nin orta illik sayı hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә
hesablanır,
C) әhalinin sayı haqqında mәlumatlar bir neçә qeyribәrabәr fasilәli dövrә verilәrsә onda әhalinin orta illik sayı hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu
ilә hesablanır,
D) әhalinin sayı haqqında mәlumat dövrün әvvәlinә vә sonuna verilәrsә onda әhalinin orta illik sayı hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә
hesablanır,
E) әhalinin sayı haqqında mәlumat dövrün sonuna verilәrsә onda әhalinin orta illik sayı hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu ilә hesablanır.

609) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) әhalinin sayı haaqqında mәlumatlar bәrabәr fasilәlәrlә verilәrsә onda әhalinin orta illik sayı hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu ilә hesablanır.
B) әhalinin sayı haaqqında mәlumatlar bir neçә qeyribәrabәr fasilәli dövrә verilәrsә onda әhalinin orta illik sayı hesabi orta kәmiyyәtin çәkili
düsturu ilә hesablanır,
C) әhalinin sayı haaqqında mәlumatlar bir neçә qeyribәrabәr fasilәli dövrә verilәrsә onda әhalinin orta illik sayı hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu
ilә hesablanır,
D) әhalinin sayı haaqqında mәlumatlar bir neçә qeyribәrabәr fasilәli dövrә verilәrsә onda әhalinin orta illik sayı xronoloji orta kәmiyyәtin çәkili
düsturu ilә hesablanır
E) әhalinin sayı haaqqında mәlumatlar bir neçә qeyribәrabәr fasilәli dövrә verilәrsә onda әhalinin orta illik sayı xronoloji orta kәmiyyәtin sadә
düsturu ilә hesablanır,
610) Sual:Verilәnlәrdәn hansı әmәk haqqının dәyişәn tәrkibli indeksidir?

A)

B)

C)

D)

E)
611) Sual:Müәssisәdә orta әmәk haqqının 150 manat¸ işçilәrin sayının 200 nәfәr olduğunu bilәrәk әmәk haqqı fondunun hәcmini hesablayın:
A) 350 manat;
B) 30 min.manat;

C) 350 min.manat;
D) 35 min.manat;
E) 50 min.manat;
612) Sual:Verilәnlәrdәn hansı sabit tәrkibli әmәk mәhsuldarlığı indeksinin düsturudur?

A)

B)

C)

D)

E)
613) Sual:Verilәnlәrdәn hansı әmәk mәhsuldarlığının fәrdi indeksini göstәrir?

A)

B)
C) heç biri;
D)

E)
614) Sual:әgәr determinasiya әmsalı 1ә bәrabәrdirsә, onda:
A) Nәzәrә çarpan dәrәcәdә tәsir edir
B) Amil әlamәtinin variasiyası nәticә әlamәtinin variasiyasını tam ifadә edir;
C) Amil әlamәtinin variasiyası nәticә әlamәtinin variasiyasına tәsir etmir;
D) Amil әlamәti nәticә әlamәtinә zәif tәsir edir;
E) Amil әlamәti nәticә әlamәtinә güclü tәsir edir
615) Sual:әgәr iki keyfiyyәt әlamәtlәri arasında әlaqә sıxlığı ölçülürsә, onda bu ğöstәricilәrin hansından istifadә olunmur?
A) Ranq korrelyasiya әmsalı
B) Çuprovun qarşılıqlı qovuşma әmsalı;
C) Kontingensiya әmsalı;
D) Xәtti korrelyasiya әmsalı;
E) Assosiasiya әmsalı;
616) Sual:әn kiçik kvadratlar üsulu istifadә olunur:
A) Әlaqәnin mövcudluğunu müәyyәnlәşdirmәk üçün;
B) Әlaqә sıxlığının kәmiyyәt qiymәtlәndirilmәsi üçün;
C) Әlaqәnin mövcudluğunu aşkarlamaq üçün;
D) Әlaqәnin analitik ifadәsi üçün;
E) Reqressiya tәnliyinin parametrlәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün;
617) Sual:Determinasiya әmsalı aşağıdakı aralıqların hansında qiymәt alır:
A)
B)
C) (1:0)

D) {0:+1}
E) (1:+1)
618) Sual:Emprik determinasiya әmsalı necә hesablanır?
A) Orta kәmiyyәtin ümumi dispersiyaya nisbәti kimi
B) Qruplararası dispersiyanın ümumi dispersiyaya hasili kimi;
C) Qruplararası dispersiyanın orta qrupdaxili dispersiyaya nisbәti kimi;
D) Qruplaşdırma әlamәtinin variasiyasının öyrәnilәn әlamәtin ümumi variasiyasına nisbәti kimi;
E) Qrupdaxili dispersiyanın ümumi dispersiyaya nisbәti kimi;
619) Sual:Qruplararası dispersiya xarakterizә edir:
A) Qruplaşdırma әlamәtinin variasiyasını
B) Bütün amillәrin tәsiri nәticәsindә ümumi variasiyanı;
C) Amil әlamәtinin tәsiri altında öyrәnilәn әlamәtin kәmiyyәtindә yaranan fәrqlәri;
D) Tәsadüfü variasiyanı;
E) Nәticә әlamәtinin variasiyasını;
620) Sual:Orta qrupdaxili dispersiya xarakterizә edir:
A) Qruplaşdırma әlamәtinin variasiyasını
B) Tәsadüfü variasiyanı;
C) Nәticә әlamәtinin variasiyasını;
D) Amil әlamәtinin tәsiri altında öyrәnilәn әlamәtin kәmiyyәtindә yaranan fәrqlәri;
E) Bütün amillәrin tәsiri nәticәsindә ümumi variasiyanı;
621) Sual:Reqressiya tәnliyini qurmaq üçün aşağıdakı şәrt ödәnilmәlidir:
A) Yalnız amil әlamәti keyfiyyәt әlamәti olmalıdır.
B) Yalnız amil әlamәti kәmiyyәt әlamәti olmalıdır;
C) Yalnız nәticә әlamәti kәmiyyәt әlamәti olmalıdır ;
D) Hәr iki әlamәt kәmiyyәt әlamәti olmalıdır;
E) Hәr iki әlamәt keyfiyyәt әlamәti olmalıdır;

622) Sual:Spirmen vә Kendelin korrelyasiya әmsalları daha necә adlanır:
A) Xәtti korellyasiya әmsalı
B) Ranq korrelyasiya әmsalları;
C) Qarşılıqlı qovuşma әmsalları;
D) Assosiasiya әmsalları;
E) Variasiya әmsalları;
623) Sual:Ümumi dispersiyanın hәcmi xarakterizә edir:
A) Qrupdaxili variasiyanı
B) Alternativ әlamәtin variasiyasını;
C) Sistematik variasiyanı;
D) Tәsadüfü variasiyanı
E) Bütün amillәrin tәsiri altında yaranan әlamәtin variasiyasını;
624) Sual:Variasiyanı öyrәnmәk vә ölçmәk üçün aşağıdakı göstәricilәrdәn istifadә olunmur:
A) Variasiya әmsalı
B) Variasiya genişliyi;
C) Kontinğensiya әmsalı;
D) Orta kvadrtik uzaqlaşma;
E) Ossilyasiya әmsalı
625) Sual:Verilmiş әrazidә yaşayan әhalinin bölgü sırasının milli mәnsubiyyәt әlamәtinә görә qruplaşdırılması necә adlanır:
A) Fasilәli
B) Variasiya sırası;
C) Atributiv;
D) Alternativ;
E) Diskret;
626) Sual:İki әlamәt arasındakı xәtti asılılıgın sıxlıını sәciyyәlәndirәn göstәrici statistikada necә adlanır?
A) empirik determinasiya әmsalı.
B) qoşa (xәtti) korrelyasiya әmsalı,

C) qoşa (xәtti) mütlәq dәyişmә әmsalı,
D) elastiklik әmsalı,
E) empirik korrelyasiya әmsalı,
627) Sual:İki alternativ әlamәt arasındakı әlaqәnin sıxlıgı hansı әmsalların kömәyi ilә qiymәtlәndirilir?
A) Pirsonun qarşılıqlı qovuşma vә konkordasiya әmsalları.
B) assosasiya vә kontingensiya әmsalları
C) Fexner vә xәtti reqressiya әmsalları,
D) Cuprovun qarşılıqıl qovuşma vә empirik determinasiya әmsalları,
E) empirik determinasiya vә elastiklik әmsalları,

628) Sual:
A) Dәyişmәz
B) 32,5 qәdәr artar;
C) 4,6 qәdәr artar;
D) 4,6 qәdәr azalar;
E) 32,5 qәdәr azalar;
629) Sual:әgәr hadisәnin sabit mütlәq artımla yüksәlmәsi imkanı varsa dinamika sırasını analitik hamarlaşdırma üçün hansı tәnlikdәn istifadә
mәqsәdәuyğundur:
A) Üstlü
B) Xәtti;
C) Parabolanın II qaydası;
D) Eksponent;
E) Hiporbola;
630) Sual:әgәr öyrәnilәn hadisәnin sabit nisbi artımla yüksәlmәsini fәrz etsәk, dinamika sıralarını analitik hamarlaşdırmaq üçün hansı tәnlikdәn
istifadә etmәk lazımdır;
A) Üstlü

B) Xәtti;
C) Parabolanın II qaydası;
D) Eksponent;
E) Hiporbola;
631) Sual:Aşağıdakı mәlumatlar әsasında orta mütlәq artımı hesablayın vә onun hansı aralıqda olmasını müәyyәnlәşdirirn:

A) 3,06,0
B) 1,5ә qәdәr;
C) 1,52,0;
D) 2,0 vә daha çox;
E) 2.03,0;
632) Sual:Bunlardan hansı biri mövsümülük indeksinin düsturu deyil?

A)
B)

C)

D)

E)
633) Sual:Dinamika sırasının daxilindә namәlum sәviyyәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi necә adlanır:
A) Eksses;
B) Asimmetriya;
C) Interpolyasiya;
D) Ekstrapolyasiya;
E) Retropoyasiya;
634) Sual:Ekstrapolyasiya nә demәkdir?
A) Әlaqәnin sıxlığının ölçülmәsi
B) Olan mәlumatlar әsasında dinamika sırasının әvvәlindә çatışmayan qiymәtlәrin tapılması;
C) Proqnoz qiymәtinin hesablanılması;
D) Dinamika sırasının әsas inkişaf meyli
E) Dinamika sırası daxilindә çatışmayan mәlumatların tapılması;
635) Sual:Interpolyasiya nә demәkdir?
A) Әlaqәnin sıxlığının ölçülmәsi
B) Olan mәlumatlar әsasında dinamika sırasının әvvәlindә çatışmayan qiymәtlәrin tapılması;
C) Proqnoz qiymәtinin hesablanılması;
D) Dinamika sırasının әsas inkişaf meyli;
E) Dinamika sırası daxilindә çatışmayan mәlumatların tapılması;
636) Sual:Petropolyasiya nә demәkdir?
A) Әlaqәnin sıxlığının ölçülmәsi
B) Olan mәlumatlar әsasında dinamika sırasının әvvәlindә çatışmayan qiymәtlәrin tapılması;
C) Proqnoz qiymәtinin hesablanılması;
D) Dinamika sırasının әsas inkişaf meyli;
E) Dinamika sırası daxilindә çatışmayan mәlumatların tapılması;

637) Sual:Orta mütlәq artımı hәm silsilәvi mütlәq artımlar, hәm dә sıranın son sәviyyәsinin ilk sәviyyәdәn fәrqi әsasında hesabladıqda verilәn
variantlardan hansı dögrudur?
A) bir nәticә digәrinә sәbәb olacaqdır
B) nәticәlәr eyni olacaqdır,
C) nәticәlәr müxtәlif olacaqdır,
D) bir nәticә digәrini inkar edәcәkdir,
E) nәticә olmayacaqdır,
638) Sual:Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) silsilәvi qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәtlәrini birbirinә böldükdә cari dövrün silsilәvi qaydada hesablanmış dinamika nisbi
kәmiyyәti alınır
B) әsas qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәtlәrini birbirinә böldükdә cari dövrün silsilәvi qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәti
alınır,
C) әsas qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәtlәrini birbirinә böldükdә әsas dövrün silsilәvi qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәti
alınır,
D) әsas qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәtlәrini birbirinә vurduqda cari dövrün silsilәvi qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәti
alınır
E) әsas qaydada hesablanmış dinamika nisbi kәmiyyәtlәrini birbirinә böldükdә әsas vә cari dövrün silsilәvi qaydada hesablanmış dinamika nisbi
kәmiyyәti alınır,

639) Sual:
640) Sual:әlaqәnin analitik ifadәsi verilәn hansı tәhlil metodu ilә müәyyәnlәşdirilir?
A) Dinamika.
B) Korrelyasiya;
C) Reqressiya;
D) Qruplaşdırma
E) Yekunlaşdırma;
641) Sual:Aşağıdakılaran hansı funksional әlaqәnin mahiyyәtinә uyğun gәlir?
A) Riyazi ifadәyә malik olan әlaqәdir.
B) Iki әlamәt arasında әlaqәdir;
C) Amil әlamәtinin bir qiymәtinә nәtijә әlamәtinin bir neçә qiymәti uğundur;
D) Amil әlamәtinin bir qiymәtinә nәticә әlamәtinin bir qiymәti uyğun gәlir;
E) Bir neçә әlamәt arasında әlaqәdir;
642) Sual:Bunlardan hansı әyrixәtli asılılığı öyrәnmәk üçün tәtbiq edilir?

A)

B)

C)
D)
E)
643) Sual:Iki әlamәt arasındakı әlaqәnin istiqamәtini vә sıxlığını hansı әmsal xarakterizә edir?
A) Ranq korrelyasiya әmsalı.
B) Qoşa korrelyasiya әmsalı;
C) Xüsusi korrelyasiya әmsalı;
D) Çoxluq korrelyasiya әmsalı;
E) Konkordasiya әmsalı;
644) Sual:Istiqamәtinә görә әlaqәlәr necә olur?
A) Qeyrixәtti.
B) Mülayim;
C) Düz;
D) Düz xәtli;
E) Xәtti;
645) Sual:Korrelyasiya әlaqәsi – bu:
A) Nәticә әlamәtinin yalnız bir amil әlamәtindәn asılılığıdır

B) Nәticә әlamәtinin qiymәti amil әlamәtindәn asılı deyil;
C) Nәticә әlamәtinin bir neçә qiymәtinә uyğun gәlәn sәbәb asılılığıdır;
D) Nәticә әlamәtinin orta qiymәtinin amil әlamәtinin dәyişmәsindәn asılılğıdır;
E) Müşahidәlәrin çoxluğu halında sәbәb asılılığının növüdür;
646) Sual:Analitik ifadәyә görә әlaqәlәr hansı әlaqәlәrә bölünür?
A) Әyrixәtli vә düzxәtli әlaqәyә.
B) Tәrs әlaqәyә;
C) Sıx әlaqәyә;
D) Әyrixәtli әlaqәyә;
E) Düzxәtli әlaqәyә;
647) Sual:Statsitik asılılıq:
A) Әlamәtin qiymәti ilә nәticә әlamәti arasında asılılıq yoxdur
B) Әlamәtin bir qiymәtinә digәr әlamәtin yalnız bir qiymәti uyğun gәlir;
C) Әlamәtin bir qiymәtinә digәr әlamәtin müәyyәn qiymәtlәri uyğun gәlir;
D) Әlamәtin bir qiymәtinә nәticә әlamәtinin orta qiymәti uyğun gәlir;
E) Әlamәtin bir qiymәtinә 2 qiymәti uyğun gәlir;
648) Sual:Verilәn metodlardan hansı hadisәlәr arasındakı әlaqәnin mövcudluğu vә istiqamәtini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir?
A) Korrelyasiya.
B) Reqressiya;
C) Indeks;
D) Orta kәmiyyәtlәr;
E) Qruplaşdırma;
649) Sual:Bir neçә әlamәt arasında әlaqәnin istiqamәti vә sıxlığını hansı әmsal xarakterizә edir?
A) Ranq korrelyasiya әmsalı;
B) Qoşa korrelyasiya әmsalı;
C) Xüsusi korrelyasiya әmsalı;
D) Çoxluq korrelyasiya әmsalı;

E) Konkordasiya әmsalı;
650) Sual:Korellyasiya әmsalının verilәn qiymәtlәrindәn hansı әlaqәnin daha sıx oldugunu göstәrir?
A) 0.781
B) 0.981
C) 0.0981
D) 0.456
E) 0.681
651) Sual:Korellyasiya әmsalının verilәn qiymәtlәrindәn hansı әlaqәnin düzxәtli oldugunu göstәrir?
A) 0.081
B) 0.981
C) 0.0981
D) 0.456
E) 0.981
652) Sual:Verilәn metodlardan hansı hadisәlәr arasındakı әlaqәnin mövcudluğu vә istiqamәtini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir?
A) Korrelyasiya
B) Reqressiya;
C) Indeks;
D) Orta kәmiyyәtlәr
E) Qruplaşdırma
653) Sual:Biramilli düzxәtli reqressiya modelinin parametrinin iqtisadi şәrhini verәrkәn hansı әmsaldan istifadә edilir?
A) belә әmsal yoxdur.
B) elastiklik әmsalından,
C) assosasiya әmsalından,
D) konkordasiya vә elastiklik әmsalından,
E) elastiklik vә kontingensiya әmsalından
654) Sual:İki amil arasındakı әlaqәnin reqressiya modeli ỹx= 0.52•X kimi alınmışdır. Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:

A) amil әlamәtinin bir vahid artması nәticә әlamәtinin orta hesabla i 2 vahid artır.
B) amil әlamәtinin bir vahid artması nәticә әlamәtinin orta hesabla 2 vahid azaldır,
C) nәticә әlamәtinin bir vahid artması amil әlamәtinin orta hesabla 2 vahid azaldır,
D) nәticә әlamәtinin bir vahid artması amil әlamәtini orta hesabla 0.5 vahid artırır,
E) әlamәtlәr arasındakı әlaqә әyrixәtlidir,
655) Sual:İki amil arasındakı әlaqәnin reqressiya modeli ỹx= 2.5+3•X kimi alınmışdır. Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) amil әlamәti 3 vahid artır.
B) amil әlamәtinin bir vahid artması nәticә әlamәtini orta hesabla 3 vahid artırır,
C) nәticә әlamәtinin bir vahid artması amil әlamәtinin orta hesabla 2.5 vahid azaldır,
D) nәticә әlamәtinin bir vahid artması amil әlamәtini orta hesabla 3 vahid artırır,
E) әlamәtlәr arasındakı әlaqә әyrixәtlidir,
656) Sual:İki amil arasındakı әlaqәnin reqressiya modeli ỹx=75+15•X kimi alınmışdır.Verilәn variantlardan düzgün olanını göstәrin:
A) amil әlamәti 15 vahid artır.
B) amil әlamәtinin bir vahid artması nәticә әlamәtini orta hesabla 15 vahid artırır,
C) nәticә әlamәtinin bir vahid artması amil әlamәtinin orta hesabla 75 vahid artırır,
D) nәticә әlamәtinin bir vahid artması amil әlamәtini orta hesabla 15 vahid artırır,
E) әlamәtlәr arasındakı әlaqә әyrixәtlidir,
657) Sual:Empirik korrelyasiya nisbәtinin qiymәtlәndirilmәsi hansı cәdvәl әsasında aparılır
A) Vurma
B) Çeddok
C) Mendeleyev
D) Pifaqor
E) Leqarifmik
658) Sual:Xәtti korrelyasiya әmsalının qiymәti 0,74 olarsa, determinasiya әmsalını tapın:
A) 45,3 %
B) 54,8 %
C) 74,0 %

D) 82,5 %
E) 87,7 %

659) Sual:
A) 5,98
B) 6,54
C) 4,67
D) 2,58
E) 5,5

660) Sual:
A) 31,7
B) 59,8
C) 65,4
D) 46,7
E) 25,8

661) Sual:
A) 2,0
B) 0,2
C) 0,7
D) 1,0
E) 1,3

662) Sual:
A) 159,8
B) 160,5
C) 157,3
D) 120,5
E) 215,5
663) Sual:Toplanmış mәlumatın sistemlәşdirilmәsi statistika tәdqiqatının hansı mәrhәlәsindә baş verir?
A) mәlumatların tәsviri
B) yekunlaşdırma vә qruplaşdırma
C) statistik tәhlil
D) statistika müşahidәsi
E) mәlumatların toplanılması

664) Sual:Regionun 50 müәssisәsinin 30 –u dövlәt , 20 –si özәl müәssisәdir. Bölgünün әsasında duran müәssisәlәrin mülkiyyәt forması hansı
әlamәtә aiddir?
A) fasilәli
B) keyfiyyәt
C) rәqәmsal
D) kәmiyyәt
E) diskret
665) Sual:Әgәr mәlumat toplanarkәn, soruşulan şәxslәr öz yaşlarını yuvarlaşdırıblarsa vә bununla da yanlış informasiya formalaşıbsa, hansı xәta baş
verib?
A) mәntiqi
B) müntәzәm
C) tәsadüfi
D) nәzәri
E) hesabı
666) Sual:Regionda müәssisәlәr mülkiyyәt formasına görә bolünmüşdür. Bu bölgü qruplaşdırmanın hansı növünü ifadә edir
A) quraşıq
B) tipik
C) analitik
D) quruluş
E) çoxölçülü
667) Sual:Universitetin iki qrupunda tәlәbәlәrin imtahan balları haqqında qruplaşdırılmış mәlumatı müqayisәli şәkilә gәtirmәkdәn ötrü tәzәdәn
qruplaşdırma aparılmışdır. Bu qruplaşdırmanın növü...
A) quraşıq qruplaşdırmadır
B) tәkrar qruplaşdırmadır
C) analitik qruplaşdırmadır
D) quruluş qruplaşdırmadır
E) çoxölçülü qruplaşdırmadır

668) Sual:Әgәr yaş üzrә bәrabәr fasilәli qruplaşdırmada fasilә kәmiyyәti 5, variasiya genişliyi isә 20 –dirsә, qrupların sayı nә qәdәr olmuşdur?
A) 25
B) 4
C) 100
D) 15
E) 5
669) Sual:Hәr tәlәbәyә düşәn kompüterlәrin sayı hansı nisbi kәmiyyәtә aiddir?
A) dinamika
B) intensivlik
C) müqayisә
D) planın yerinә yetirilmәsi
E) plan tapşırığı
670) Sual:Tәlәbәlәrin “Statistika” fәnnindәn aldığı ballara görә modanı hesablayın. 5,6,8,7,9,6,8,9,10, 4,3, 8,4, 6,2, 8
A) 10
B) 8
C) 9
D) 6
E) 4
671) Sual:Stajın sәviyyәsinә görә işçilәr belә qruplaşdırılmışdır 13, 35, 57, 79, 911. Buna uygun olaraq işçilәrin bölgüsü müvafiq olaraq 2; 2; 3;
5; nәfәr tәşkil etmişdir. Bu mәlumatlara әsasәn mediananı hesablayın:
A) 9.6
B) 7.4
C) 7.5,
D) 8.9,
E) 4.5
672) Sual:Tәlәbәlәrin “Statistika” fәnnindәn aldığı ballara görә variasiya genişliyini hesablayın: 5,6,8,7,9,6,8,9,10, 4,3, 8,4, 6,2, 8

A) 4
B) 8
C) 5
D) 9
E) 3
673) Sual:Tibbi yoxlama zamanı müәyyәn edilmişdir ki, 100 tәlәbәdәn 40 nәfәrin gözü zәifdir. Gözü zәif olanların hissәsinin dispersiyası neçәdir?
A) 0,16
B) 0,24
C) 0,25
D) 0,40
E) 0,60
674) Sual:vahiddәn ibarәt olan mәcmunun orta kәmiyyәti 3, vahidlәrin kvadratlarının cәmi 220 olduqda, dispersiya neçәdir?
A) 1.5
B) 2
C) 3
D) 4
E) 1.4
675) Sual:Hansı seçmәdә xәta yalnız tәkrar olmayan seçmә üsulu ilә hesablanır
A) kombinәlәşdirilmiş
B) mexaniki
C) tәsadüfi
D) seriyalı
E) tipik
676) Sual:Tәsadüfi tәkrar qaydada firma rәhbәrliyi 100 işçisini sorğuya cәlb etmişdir. Onlardan 20 i iqtisadi tәhsili olanlardır. Firmanın bütün işçilәri
arasında 0,95 ehtimalla (t=1.96)iqtisadi tәhsili olanların mümkün hüdudlarını hesablayın.
A) (0.15;0.45)
B) (0.12; 0.28)

C) (0.18; 0.42)
D) (0.1;0.40)
E) (0.30;0.40)
677) Sual:Tәlәbәlәrin gündәlik xәrclәrini hesablamaq üçün seçmә müşahidәsi aparılmışdır. Seçmә xәtasının son hәddi 3 manat, seçmә orta isә 10
manat olduğu halda baş mәcmuda orta xәrcin hüdudlarını müәyyәn edin
A) 9;100
B) 7;13
C) 13;16
D) 3;10
E) 13;26
678) Sual:Tәlәbәlәrin qaiblәri (X) artanda yekun ballar(Y) aşağı düşürsә, bu әlaqәnin növü hansı varianta uyğun olar?
A) üçamiili
B) tәrs
C) düz
D) çoxamilli
E) әlaqә yoxdur
679) Sual:Iki keyfiyyәt alternativ әlamәtlәr arasında әlaqәnin sıxlığı hansı göstәrici ilә hesablanır?
A) Spirmenin ranq әmsalı
B) assosiasiya әmsalı
C) Fexner әmsalı
D) xәtti korrelyasiya әmsalı
E) kovariasiya әmsalı
680) Sual:On altı sәviyyәdәn ibarәt olan dinamika sırasında neçә üçillik sürüşkәn orta kәmiyyәt hesablamaq olar:
A) 10
B) 14
C) 11
D) 12

E) 15
681) Sual:Bu il mәhsul istehsalı ötәn ilә nisbәtәn 10 faiz artıb. Bu hansı göstәricidır?
A) 1%li nisbi artımın mütlәq qiymәti
B) nisbi artım
C) artım surәti
D) mütlәq artım
E) orta kәmiyyәt
682) Sual:5 il әrzindә ÜDMnin dәyişmәsi orta hesabla neçә faiz tәşkil etmışdir? sualına cavab vermәk üçün hansı göstәrici hesablanmalıdır
A) orta kvadratik uzaqlaşma
B) orta artım surәti
C) orta nisbi artım
D) orta mütlәq artım
E) orta kәmiyyәt
683) Sual:Bilavasitә cәmlәnә bilmәyәn hadisәlәrin zaman vә mәkanda dәyişmәsini hansı göstәrici xarakterizә edir?
A) mütlәq artım
B) indeks
C) orta nisbi artım
D) orta kәmiyyәt
E) orta kvadratik uzaqlaşma
684) Sual:Orta indekslәrin surәtindә fәrdi indeks olarsa bu hansı növ indeks olar?
A) harmonik
B) kubik
C) kvadratik
D) xronoloji
E) hesabi
685) Sual:Mәhsulı istehsalı hesabat dövründә әsas dövr ilә müqayisәdә 8 %, ümumi dәyәr isә 5 % artmışdır. Qiymәt necә dәyişmişdir?

A) 13.4% azalmışdır
B) 13% artmışdır
C) 2.8 % artmışdır
D) 2.8 % azalmışdır
E) 3% artmışdır
686) Sual:doğulanları ölәnlәrә bölsәk nә alınar?
A) tәbii artım әmsalı
B) fertillilik әmsalı
C) mexaniki artım әmsalı
D) nәsilvermә әmsalı
E) hәyatilik әmsalı
687) Sual:İlin әvvәlinә işsizlәrin sayı 150 nәfәr, mәşğul әhalinin sayı isә 2380 nәfәr olduqda işsizlik әmsalını hesablayın
A) 1.5%
B) 5.93%
C) 6.35%
D) 15.8%
E) 93.6%
688) Sual:Ölkә әhalisinin sayı 9,5 mln nәfәr, doğum әmsalı 25 promil olduqda doğulanların sayı nә qәdәr olar
A) 9500
B) 237500
C) 237.5
D) 26315
E) 25000
689) Sual:Әsas kapitalın hәr manatına düşәn mәhsul istehsalı nәyi xarakterizә edir
A) yenilәnmә әmsalını
B) fondverimi әmsalını
C) fondtutumu әmsalını

D) tәhkim olunma әmsalını
E) dövriyyә әmsalını
690) Sual:Әsas kapitalın köhnәlmә mәblәği 3 min man, tam dәyәri 60 min man olduğu halda yararlılıq әmsalını hesablayın.
A) 9%
B) 95%
C) 5%
D) 3%
E) 6%
691) Sual:Әsas kapitalın köhnәlmә mәblәği 3 min man, tam dәyәri 60 min man olduğu halda qalır dәyәri hesablayın
A) 90
B) 57
C) 63
D) 20
E) 50
692) Sual:ÜDM 20 mlrd manat, әsas kapitalın istehlakı ısә 50 mln man olduğu halda xalis daxili mәhsulu hesablayın.
A) 20.050 mln. man
B) 19.950 mlrd. man
C) 20.050 mlrd. man
D) 30 mlrd. man
E) 19.950 mln. man
693) Sual:Aralıq istehlak 60 mln man , bazar qiymәtlәrindә mәhsul vә xidmәtlәrin ümumi buraxılışı 290 mln man olduğu halda, bazar qiymәtlәrindә
ÜDM hesablayın
A) 430 mln.man
B) 230 mln.man
C) 180mln. Man
D) 150 mln.man
E) 380 mln.man

694) Sual:Әgәr ÜDM üstünә mülkiyyәtdәn әldә olunan gәlirlәrin saldosunu gәlsәk nә alarıq?
A) ümumi yığımı
B) ümumi milli gәlir
C) son istehlak
D) әsas kapitalın istehlakını
E) xalis daxili mәhsulu
695) Sual:Dövriyyә vәsaitlәrin dövretmә әmsalının 5 olduğunu bilәrәk müәssisә üzrә tәhkimolunma әmsalını hesablayın
A) 10
B) 0.2
C) 0.05
D) 1.05
E) 50
696) Sual:Pul kütlәsinin hәcmi 15%, pul multiplikatoru isә 10% yüksәlmişdir. Pul bazası necә dәyişmişdir?
A) 10 % artmışdır
B) 4.5% artmışdır
C) 4.5% azalmışdır
D) 4.4% azalmışdır
E) 1.5% artmışdır
697) Sual:Dövlәtin hәyata keçirdiyi әsas funksiyalarla baglı xәrc maddәlәri xәrclәrin ...
A) qeyristandart quruluşdur
B) funksional quruluşdur
C) tәsisat quruluşdur
D) iqtisadi quruluşdur
E) standart quruluşdur
698) Sual:Әhalinin şәxsi gәlirlәrindәn vergilәri çıxsaq nә alarıq
A) ilkin gәlirlәri

B) şәxsi sәrәncamda qalan gәlir
C) real sәrәncamda qalan gәlir
D) orta pul gәliri
E) adambaşına pul gәliri
699) Sual:10% әn varlı әhalinin minimal gәlirlәrinin 10 % әn kasıb әhalinin maksimal gәlirlәrinә nisbәti xarakterizә edir
A) gәlirlәrin differensiasiyasının persentil әmsalı
B) gәlirlәrin differensiasiyasının desil әmsalı
C) gәlirlәrin differensiasiyasının modal әmsalı
D) gәlirlәrin differensiasiyasının median әmsalı
E) gәlirlәrin differensiasiyasının kvartil әmsalı
700) Sual:Real pul gәlirlәri 8162.8 mln manat, istehlak qiymәtlәri indeksi isә 1.12 olduğu halda real sәrәncamda qalan pul gәlirlәri neçә olar?
A) 8263.7
B) 8161.6
C) 9142.3
D) 979.5
E) 7288.2

