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Fәnn : 3512Y Sosial statistika
1 Sosial hadisәlәrin statistik öyrәnilmәsindә mәqsәdi keyfiyyәtcә bircinsli qrupların ayrılması hansı
qruplaşdırmanın vәzifәsidir?

•

Analitik qruplaşdırmanın;
Kombinasiyalı qruplaşdırmanın;
Quruluş qruplaşdırmasının;
Tipik qruplaşdırmanın ;
Tәkrar qruplaşdırmanın;

2 Bu göstәricilәrdәn hansı “Siyasi vә kütlәvi ictimai tәşkilatlar” bölmәsinә aiddir:

•

Dövlәt idarәetmә vә yerli özünü idarә orqanlarının sayı;
Siyası partiyaların sayı vә hәr bir partiyanın üzvlәrinin sayı;
Müәyyәn qrupların tәlәblәrinin qәbul olunmüş vә mövcud üsullarla ödәnilmәsinin reallaşdırılma sәviyyәsi vә
әlavә imtiyazlara iddia sәviyyәsi
Vәtәndaşların müraciәti әsasında icazә verilmiş nümayiş vә mitinqlәrin sayı;
İrәli sürülmüş namizәdlәrin sayı vә qeydә alınmış namizәdlәrin

3 Bu göstәricilәrdәn hansı “Dövlәt idarәetmә vә yerli özünü idarә” bölmәsinә aiddir:

•

İrәli sürülmüş namizәdlәrin sayı vә qeydә alınmış namizәdlәrin sayı
Müәyyәn qrupların tәlәblәrinin qәbul olunmüş vә mövcud üsullarla ödәnilmәsinin reallaşdırılma sәviyyәsi vә
әlavә imtiyazlara iddia sәviyyәsi;
Vәtәndaşların müraciәti әsasında icazә verilmiş nümayiş vә mitinqlәrin sayı;
Siyası partiyaların sayı vә hәr bir partiyanın üzvlәrinin sayı;
Dövlәt idarәetmә vә yerli özünü idarә orqanlarının sayı

4 Mәnәviyyat statistikasının әsas informasiya mәnbәyi bunlardan hansıdır

•

Statistika hesabatları
Bunların hamısı.
Sosial sorğular
Xüsusi seçmә müayinәlәri
Әhalinin siyahıya alınması

5 Mәnәviyyat statistikasının sosial statistikanın digәr sahәlәrindәn әsas fәrqi nәdir:

•

Şәxsiyyәtin ictimayi xrakter daşıyan mәnәvipsixoloji xüsusiyyәti
Şәxsiyyәtin subyektiv xrakter daşıyan sosial xüsusiyyәti;
Şәxsiyyәtin ümumi xrakter daşıyan mәnәvipsixoloji xüsusiyyәti
Şәxsiyyәtin subyektiv xrakter daşıyan mәdәnipsixoloji xüsusiyyәti
Şәxsiyyәtin subyektiv xrakter daşıyan mәnәvipsixoloji xüsusiyyәti

6 Bunlardan hansı sosial gәrginliyin qiymәtlәndirilmәsi metodudur:

•

Müxbir sorğusu
Anket sorğusu;
Bunu qiymәtlәndirmәk olmur.
Monoqrafiya sorğusu
Şifahi sorğu;

7 Siyasi vә ictimai hәyat statistikası özündә bu bölmәni birlәşdirir:

•

Sosial gәrginliyin qiymәtlәndirilmәsi statistikası
Sotisial normaların qiymәtlәndirilmәsi statistikası;

Bunların hamısını.
Vәtәndaşların azadlıq hüququ vә mülkiyyәt hüququ
Siyasi vә kütlәvi informasiya tәşkilatları statistikası;

8 Siyasi vә ictimai hәyat statistikası özündә bu bölmәni birlәşdirir

•

Siyasi vә ictimai hәyat statistikası özündә bu bölmәni birlәşdirir:
Sosial normaların qiymәtlәndirilmәsi statistikası;
Vәtәndaşların azadlıq hüququ vә mülkiyyәt hüququ
Siyasi vә kütlәvi informasiya tәşkilatları statistikası
Siyasi vә kütlәvi ictimai tәşkilatlar statistikası;

9 Siyasi vә ictimai hәyat statistikası özündә bu bölmәni birlәşdirir:

•

Seçki sistemi vә dövlәt hakimiyyәti orqanlarına seçkilә
Millәtlәrin siyasi hüququ vә şәxsiyyәtin hüququ;
Bunların hamısını.
İqtisadi vә kütlәvi ictimai tәşkilatlar statistikası
Mulki idarәetmә vә yerli özünü idarә statistikası;

10 Siyasi vә ictimai hәyat statistikası bu bölmәlәri birlәşdirir

•

Sosial gәrginliyin qiymәtlәndirilmәsi; Seçki sistemi vә dövlәt hakimiyyәti orqanlarına seçkilәr; Dövlәt idarәetmә
vә yerli özünü idarә; Siyasi vә kütlәvi ictimai tәşkilatlar; Vәtәndaşların siyasi hüququ vә şәxsiyyәtin hüququ
Sosial azadlıgın qiymәtlәndirilmәsi; Seçki sistemi vә dövlәt hakimiyyәti orqanlarına seçkilәr; Dövlәt idarәetmә vә
yerli özünü idarә; Siyasi vә kütlәvi ictimai tәşkilatlar; Vәtәndaşların milliyәt hüququ vә şәxsiyyәtin hüququ.
Sosial gәrginliyin qiymәtlәndirilmәsi; Seçki sistemi vә dövlәt hakimiyyәtinin idarә olunması; Dövlәt idarәetmә vә
yerli özünü idarә; Siyasi vә kütlәvi ictimai tәşkilatlar; Vәtәndaşların söz hüququ vә şәxsiyyәtin hüququ.
Sosial gәrginliyin qiymәtlәndirilmәsi; Seçki sistemi vә dövlәt hakimiyyәti orqanlarına seçkilәr; Dövlәt idarәetmә
vә müstәqil özünü idarә; Siyasi vә kütlәvi ictimai tәşkilatlar; Vәtәndaşların siyasi hüququ vә şәxsiyyәtin hüququ.
Sosial normaların qiymәtlәndirilmәsi; Seçki sistemi vә dövlәt hakimiyyәti orqanlarına seçkilәr; Dövlәt idarәetmә
vә yerli özünü idarә; Siyasi vә kütlәvi ictimai tәşkilatlar; Vәtәndaşların siyasi hüququ vә şәxsiyyәtin hüququ.

11 Siyasi vә ictimai hәyat statistikası özündә hansı bölmәlәni birlәşdirmir

•

Sotisial normaların qiymәtlәndirilmәsi statistikası
Dövlәt idarәetmә vә yerli özünü idarә statistikası
Siyasi vә kütlәvi ictimai tәşkilatlar statistikası;
Seçki sistemi vә dövlәt hakimiyyәti orqanlarına seçkilәr
Vәtәndaşların siyasi hüququ vә şәxsiyyәtin hüququ.

12 Siyasi vә ictimai hәyat statistikası özündә aşağıdakı bölmәlәri birlәşdirir:

•

Vәtәndaşların siyasi hüququ vә şәxsiyyәtin hüququ;
Bunların hamısını
Seçki sistemi vә dövlәt hakimiyyәti orqanlarına seçkilәr
Dövlәt idarәetmә vә yerli özünü idarә statistikası
Siyasi vә kütlәvi ictimai tәşkilatlar statistikası;

13 Statistika hesabatı:

•

Cari musahidedir
Statistika musahidesinin formasidir
Statistika musahidesinin usuludur
Statistika musahidesinin novudur
Registr musahidesidir

14 Statsitik asılılıq:
Әlamәtin qiymәti ilә nәticә әlamәti arasında asılılıq yoxdur

•

•

Әlamәtin bir qiymәtinә nәticә әlamәtinin orta qiymәti uyğun gәlir;
Әlamәtin bir qiymәtinә digәr әlamәtin yalnız bir qiymәti uyğun gәlir;
Әlamәtin bir qiymәtinә digәr әlamәtin müәyyәn qiymәtlәri uyğun gәlir
Әlamәtin bir qiymәtinә 2 qiymәti uyğun gәlir;

15 Funksional asılılıq:

•

Әlamәtin bir qiymәtinә 2 qiymәti uyğun gәlir;
Әlamәtin bir qiymәtinә digәr әlamәtin yalnız bir qiymәti uyğun gәlir;
Әlamәtin bir qiymәtinә digәr әlamәtin müәyyәn qiymәtlәri uyğun gәlir;
Әlamәtin bir qiymәtinә nәticә әlamәtinin orta qiymәti uyğun gәlir;
Әlamәtin qiymәti ilә nәticә әlamәti arasında asılılıq yoxdur

16 Verilәnlәrdәn hansı әlamәtlәtr arasında әlaqә sıxlığını sәciyyәlәndirir:

•

Nisbi dәyişmә;
Korrelyasiya nisbәti
Variasiya genişliyi
Elastiklik Әmsalı;
Orta illik artım;

17 Variantların çәkilәri müxtәlif olduqda orta sәviyyәnin hesablanması orta kәmiyyәtin hansı düsturu ilә
hәyata keçirilir?

•

muqayise
cekili
xronoloji
dinamika
koordinasiya

18 Hadisәnin zamanda dәyişmәsini хarakterizә edәn nisbi kәmiyyәt:

•

Dinamika;
Koordinasiya;
İntensivlik;
Quruluş;
Müqayisә;

19 Baş mәcmuda hәr hansı hadisәnin хüsusi çәkisini хarәkterizә edәn nisbi kәmiyyәt:

•

Müqayisә;
Dinamika.
Quruluş;
Koordinasiya;
İntensivlik;

20 Nisbi göstәrici dedikdә başa düşülür:

•

Sosialiqtisadi hadisәni хarakterizә edәn iki göstәrici arasındakı kәmiyyәt nisbәtlәrini göstәrәn ümumilәşdirici
göstәrici;
Әlamәtin sәviyyәsi
Müхtәlif göstәricilәrin fәrqini;
Sosialiqtisadi hadisәni хarakterizә edәn bir neçә göstәricinin cәmindәn ibarәt olan ümumilәşdirici göstәrici;;
Sosialiqtisadi hadisәni хarakterizә edәn bir neçә göstәricinin cәmindәn ibarәt olan ümumilәşdirici göstәrici;

21 Verilәnlәrdәn hansı nisbi kәmiyyәtlәrin növlәrinә aid edilmir
Qurulus nisbi kemiyyeti
koordinasiya nisbi kemiyyeti

•

•

Variasiya nisbi kemiyyeti
muqayise nisbi kemiyyeti
dinamika nisbi kemiyyeti

22 Verilәnlәrdәn hansılar әhalinin hәyat sәviyyәsi statistikasının bölmәlәri kimi çıxış edir?

•

Әhalinin gәlirlәri vә sosial tәminatı statistikası;
Әhalinin iqtisadi sәviyyәsi statistikası ;
Mal vә xidmәtlәr istehsalı statistikası;
Әhalinin hәyat tәrzi statistikası ;
Bank statistikası

23 Әhalinin sosialiqtisadi hәyat şәraitinin bütün tәrәflәrini kompleks xarakterizә edәn kateqoriyaya nә ad
verirlәr?

•

Әhalinin sosial tәminatı;
Әhalinin hәyat tәrzi;
Әhalinin iqtisadi sәviyyәsi
Әhalinin şәxsi istehlakı;
Әhalinin hәyat sәviyyәsi

24 Mәcmunun quruluşunu хarakterizә etmәk üçün istifadә olunur:

•

Sektor;
Fiqur;
Kvadrat diaqramlar
Lentvari
Sektor;

25 Variasiya sırası qurulmur:

•

Kәmiyyәt әlamәti üzrә
Әsas әlamәt üzrә
Atributiv әlamәt üzrә
Alternativ әlamәt üzrә
Keyfiyyәt әlamәti üzrә

26 Hansı qruplaşdırmalarda kәmiyyәt әlamәtlәri qruplaşdırmanın әsasını tәşkil edir:

•

Quruluş vә tipik;
Hamısında
Tipik;
Analitik vә tipik;
Quruluş vә analitik

27 Hansı qruplaşdırmada keyfiyyәt әlamәtlәri qruplaşdırmanın әsasını tәşkil edir:

•

Quruluş vә tәkrar;
Tipik;
Quruluş;
Analitik;
Quruluş vә analitik;

28 Hansı qruplaşdırmanın mәqsәdi keyfiyyәtcә bircinsli qrupların bölünmәsidir

•

Tipik;
Analitik
Tәkrar;
Kombinasiyalı;

Quruluş;

29 Öyrәnilәn mәcmunun vahidlәrinin müәyyәn olunmuş әlamәtlәr üzrә bircinsli qruplara bölünmәsi adlanır:

•

Qruplaşdırma;
Mәlumatların statistik işlәnmәsi
Tәhlil.
Yekunlaşdırma;
Tәsnifatlaşdırma;

30 Statistik yekunlaşdırma özündә birlәşdirir:

•

Mәlumatların toplanılması
Qruplaşdırmanı
Qruplaşdırmanı, yekunların hesablanılmasını vә cәdvәllәrin tәrtibini
Mәlumatların işlәnilmәsini
Yekunların hesablanılmasını

31 Amil vә nәticә әlamәtlәri arasındakı asılılığı xarakterizә etmәk üçün hansı qrafikdәn istifadә edilir?

•

lentvari
xetti
sutun
fiqurisareleri
daire

32 Әlamәtin qiymәtlәrinin vahidlәrin sayından asılılığını öyrәnmәk üçün aparılan qruplaşdırma necә adlanır

•

qurulus
tipik
bolgu siralari
tekrar qruplasdirma
analitik

33 Statistika müşahidәsinin obyekti dedikdә başa düşülür

•

Cәmiyyәtdә baş verәn sosial iqtisadi hadisә vә proseslәr
Mәlumat coxluğu
Mәlumat alınan mәcmu vahidi;
Anket, formulyar, blanklar toplusu
Mәlumat toplanılan sual vә әlamәtlәrin siyahısı;

34 Verilәnlәrdәn hansı qruplaşdırma әlamәti kimi qәbul edilә bilәr?

•

Keyfiyyәt әlamәti;
Mәkan
Fasilә
Kәmiyyәt әlamәti;
Kәmiyyәt vә keyfiyyәt әlamәti;

35 Sosialiqtisadi hadisәlәrin әlaqә vә aslılıqlarının aşkar edilmәsi üçün aparılan qruplaşdırma necә adlanır:

•

Tipik
Sadә
Mürәkkәb
Quruluş
Analitik

36 Statistika müşahidәsinin formasıdır

•

•

Hesabat
Son müşahidә
Cari
Bunların hamısı
Seçmә müşahidәsi

37 Statistika müşahidәsi – bu:

•

Statsitik tәdqiqatların geniş proqramı;
Toplanılmış mәlumatların hissәlәrә bölünmәsi
Öyrәnilәn mәcmunun әlamәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsidir;
Informasiyanın elmi tәşkil olunmuş qeydiyyata alınmasıdır;
Kütlәvi ilkin mәlumatların toplanılmasıdır

38 Statistika müşahidәsi zamanı mәlumat toplanılan subyektә nә ad verilir?

•

Uçot vahidi;
Mәcmunun elementi
Müşahidә vahidi
Statistika mәcmusunun vahidi
Hesabat vahidi;

39 Statistika mәlumatlarının tәhlili zamanı verilәn metodlardan hansından istifadә olunmur:

•

Korrelyasiya reqressiya
Dinamika sıralarının işlәnmәsi;
Statistika müşahidәsi.
Mütlәq vә nisbi kәmiyyәtlәr;
Variasiya göstәricilәri

40 Statistik tәdqiqat aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?

•

Statistika müşahidәsi, yekunlaşdırma vә qruplaşdırma vә tәhlildәn
Mәlumat toplanılması vә nәticә cıxarılmasında;
Yekunların hesablanması, qrafiklәrin vә cәdvәllәrin tәrtibindәn
Tәhlil vә nәticәlәrdәn
Mәlumat toplanılması vә onun ümumilәşdirilmәsi;

41 Aşağıda sadalananlardan hansı sosial statistikanın metodlarına aid deyil:

•

Balans;
Qruplaşdırma
Müşahidә;
İndeks.
Bölüşdürmә;

42 Bunlardan hansının kәmiyyәt tәrәfinin öyrәnilmәsi sosial statistikanın predmetnә aiddir:

•

Buraxilan qәzet vә jurnalların sayı.
Bunların hamısı;
Xәstәlik hallarının dinamikasının
Milli Mәcilisә seçkilәr;
Cinayәtkarlıq hadisәlәrinin quruluşu;

43 Sosial hadisәlәrin statistik öyrәnilmәsinin zәruriliyi nәdir:

•

Әhalinin hәyat sәviyyәsi;
Hadisәlәrin sayının çoxluğu;
Variasiyanın mövcudlüğu

Dövlәtin tәlәbi;
Öyrәnilmәsi vacib deyil.

44 Sosial statistika bunlardan hansının alt bölmәsidir:

•

Ümumi statistika elminin
Sosialogiyanın;
riyazi statistikanın
Sosial iqtisadi nәzәriyyәnin;
sosialiqtisadi statistikanın;

45 Statistika göstәricisi dedikdә nә başa düşülür?

•

Kütlәvi ictimai hadisәnin keyfiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmiş хarakteristikası;
Mәcmu әlamәtinin ayrıayrı qiymәtlәri
Hadisәnin zamanda хarakteristikası
Hadisәnin konkret zaman vә mәkanda ümumilәşdirilmiş kәmiyyәt хarakteristikası;
Hadisәnin sәviyyәsi;

46 Sadalananlardan hansı kәmiyyәt әlamәti deyil?

•

Bankın şәхsi kapitalının hәcmi;
Ticarәt müәssisәsinin әmtәә dövriyyәsinin hәc
ÜDMun hәcmi;
Adambaşına ÜDMun hәcmi
Müәssisәnin mülkiyyәt forması;

47 Statistika elminә әsasәn әlamәt nәdir?

•

Mәcmu әlamәtinin ayrıayrı qiymәtlәridir.
Statistik mәcmunun öyrәnilәn vahidlәrinin хüsusiyyәtidir
Statistik göstәricidir
Mәcmunun dinamikası göstәricisidir
Mәcmunun quruluş göstәricisidir;

48 Sosial statistika hadisә vә proseslәri öyrәnir:

•

Orta kәmiyyәtlәri hesablayaraq
Cәdvәl vә qrafiklәrdәn istifadә edәrәk;
Müхtәlif hadisәlәrin әlamәtlәrini öyrәnәrәk;
Müәyyәn mәlumatlar әsasında;
Statistik göstәricilәr vasitәsilә

49 Sadalananlardan hansı sosial statistikanın metodudur:

•

Qrafik;
Nәzarәt;
Tәdqiqat;
Inflyasiya
Tәhlil

50 Statistik metodologiya bu :

•

Hadisәlәrin dinamikasının öyrәnilmәsi metodlarıdır;
Kütlәvi ictimai hadisәlәrin öyrәnilmәsinin statistik metodlar mәcmusudur
Sosialiqtisadi hadisәlәr haqqında mәlumatların toplanılmasıdı
Statistik mәcmunun variasiyasının öyrәnilmәsi metodlarıdır
Hadisәlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrinin öyrәnilmәsi metodlarıdır;

51 Sosial statistikanın predmeti bu:

•

İqtisadi hadisәlәrin kәmiyyәt tәrәfidir;
Sosial hadisә vә münasibәtlәrin kәmiyyәt tәrәfidir;
Bütünlükdә ictimai iqtisadi hadisәlәrin kәmiyyәt tәrәfidir
Sosial vә iqtisadi hadisәlәrin kәmiyyәt tәrәfidir
Tәbiәt vә cәmiyyәt hadisәlәrinin kәmiyyәt tәrәfidir;

52 Sosial statistikada mәqsәdi keyfiyyәtcә bircinsli qrupların ayrılması hansı qruplaşdırmanın fәzifәsidir?

•

Kombinasiyalı;
Tipik;
Quruluş;
Analitik
Tәkrar;

53 Sosial hadsә vә proseslәr haqqında ilkin mәlumatların statistik yekunlaşdırması özündә birlәşdirir:

•

Qruplaşdırmanı
Mәlumatların toplanılması
Qruplaşdırmanı, yekunların hesablanılmasını vә cәdvәllәrin tәrtibini;
Mәlumatların işlәnilmәsini
Yekunların hesablanılmasını

54 Bunlardan hansı social hadisәlәrin statistika müşahidәsinin formasıdır?

•

Seçmә müşahidәsi
Son müşahidә
Bütün bu sadalananlar statistikanın müşahidәsinin formasıdır
Hesabat
Cari

55 Sosial statistikanın tәdqiqat obyekti dedikdә bunlardan hansı nәzәrdә tutulmur?

•

Cinayәtkarlıq hadisәlәrinin quruluşu;
Buraxilan qәzet vә jurnalların sayı.
İstehsal olunan mәhsulunun maya dәyәrinin dinamikası;
Milli Mәcilisә seçkilәr;
Xәstәlik hallarının dinamikası;

56 Sosial hadisәlәrin statistik öyrәnilmәsinin zәruriliyi … ilә şәrtlәnir.

•

Hadisәlәrin sayının çoxluğu;
Әhalinin hәyat sәviyyәsi;
Öyrәnilmәsi vacib deyil.
Variasiyanın mövcudlüğu;
Dövlәtin tәlәbi;

57 Sosial hadsә vә proseslәr haqqında әldә olunmüş ilkin müşahidә mәlumatların statistik yekunlaşdırması
özündә birlәşdirir:

•

Yekunların hesablanılmasını
Qruplaşdırmanı, yekunların hesablanılmasını vә cәdvәllәrin tәrtibini;
Qruplaşdırmanı
Mәlumatların toplanılması
Mәlumatların işlәnilmәsini

58 Bunlardan hansı sosial hadisәlәrin statistika müşahidәsinin forması hesab olunur?

•

Son müşahidә
Seçmә müşahidәsi
Cari
Hesabat
Bütün bu sadalananlar statistikanın müşahidәsinin formasıdır

59 Bu hadisәlәrdәn hansı sosial statistikanın tәdqiqat obyekti kimi nәzәrdә tutulmur?

•

Xәstәlik hallarının dinamikası;
Buraxilan qәzet vә jurnalların sayı.
Cinayәtkarlıq hadisәlәrinin quruluşu;
İstehsal olunan mәhsulunun maya dәyәrinin dinamikası;
Milli Mәcilisә seçkilәr;

60 Sosial hadisәlәrin statistik öyrәnilmәsinin zәruriliyi … irәli gәlir.

•

Tәdqiqatçının şәxsi arzusundan.
Variasiyanın mövcudlüğundan;
Dövlәtin tәlәbindәn;
Hadisәlәrin sayının çoxluğundan;
Әhalinin hәyat sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsindәn;

61 Sosial hadisә әlamәtinin qiymәtlәrinin mәcmunu tәşkil edәn vahidlәrin sayından asılılığını müәyyәn
etmәk mәqsәdi ilә aparılan qruplaşdırma ... adlanır.

•

Analitik;
Quruluş;
Tipik;
Tәkrar qruplaşdırma.
Bölgü sıraları

62 Kütlәvi sosial hadisәlәrin başa çatmış statistik tәdqiqatı aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn keçmәlidir.

•

Sosial hadisә vә proseslәr haqqında kütlәvi mәlumatların toplanması, mәlumatların yekunlaşdırılması vә
qruplaşdırma vә alınan nәticәlәrin tәhlili;
Sosial hadisә haqqında mәlumatların toplanılması vә onların sistemlәşdirilmәsi;
Mәlumat toplanılması vә nәticә cıxarılmasında;
Ümumi yekunların hesablanması, qrafiklәrin qurulması vә mәlumatların cәdvәllәrdә verilmәsi;
Müşahidә, tәhlil vә nәticә;

63 Bu kütlәvi hadisә vә proseslәri tәşkil edәn mәcmulardan hansı sosial statistikanın tәdqiqat obyekti hesab
edilmir:

•

Dövlәt büdcәsinin gәlir vә xәrclәri;
Dәrc olunan mәtbuat materiallarının sayı.
İctimai asayişin qorunması hallarının quruluşu;
Ölkә parlamentinә seçkilәr;
Xәstәlәnmә hallarının;

64 Kütlәvi sosial hadisәlәrin statistik öyrәnilmәsinin zәruriliyi ... mövcudluğudur.

•

Variasiyanın;
Dinamikanın
Keyfiyyәtin;
Kәmiyyәtin;
Әlamәtin;

65 Sosial statistikada göstәricisi dedikdә ... başa düşülür?

•

Kütlәvi sosial hadisәnin keyfiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmiş хarakteristikası;
Konkret mәkan vә zamanda sosial hadisәnin kәmiyyәtcә ümumilәşdirilmiş хarakteristikası;
Sosial hadisәni tәşkil edәn mәcmu әlamәtinin ayrıayrı qiymәtlәri
Sosial hadisәnin kәmiyyәt sәviyyәsi;
Sosial hadisәnin yalnız zamana nәzәrәn dәyişkәnliyi;

66 Bunlardan hansı sosial hadisәnin kәmiyyәt әlamәti deyil?

•

Ev tәssәrüfatı büdcәsinin hәcmi;
Adambaşına istehlakın hәcmi.
Adambaşına düşәn ÜDMin hәcmi;
Әhalinin tәhsil sәviyyәsi;
Ticarәt müәssisәsinin әmtәә dövriyyәsinin hәcmi;

67 Sosial hadisә mәcmunusunun öyrәnilәn vahidlәrinin хüsusiyyәti  bu...

•

Mәcmunun dinamikası göstәricisidir;
Statistik göstәricidir;
Mәcmu әlamәtinin ayrıayrı qiymәtlәridir.
Mәcmu vahidinin әlamәtidir;
Mәcmunun quruluş göstәricisidir;

68 Öz pedmetini sosial statistika ... әsasında öyrәnir.

•

Kütlәvi mәlumatlar;
Mәhdud mәlumatlar;
Yalnız orta kәmiyyәtlәr.
Cәdvәl vә qrafiklәrdәn istifadә edәrәk;
Yalnız hadisәlәrin әlamәtlәri;

69 Bunlardan hansı sosial statistikanın metodu hesab olunur:

•

deflyasiya
Ticarәt;
Tәftiş;
Tәdqiqat;
Müşahidә;

70 Sosial statistikanın metodologiyası dedikdә ... başa düşülür.

•

Sosial hadisәlәr haqqında mәlumatların toplanılması müşahidәsi.
Hadisәlәrin hәrәkәtinin öyrәnilmәsi metodları;
Kütlәvi sosial hadisәlәrin öyrәnilmәsinin statistik metodlarının mәcmusu;
Hadisәlәrin nisbi әlaqәlәrinin öyrәnilmәsi metodları;
Statistik mәcmunun variasiyasının öyrәnilmәsi metodları;

71 Beynәlxalq normalara әsasәn insanın fiziki vә intellektual qüvvәsini bәrpa etmәyә imkan verәn xidmәt vә
nemәtlәrdәn faydalana bilmә imkanı bu hәyat sәviyyәsinin .... forması hesab edilir.

•

Bolluq;
Dilәnçilik;
Açlıq;
Yoxsulluq;
Normal ;

72 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında İnsan Potensialının Inkişaf Indeksinin tәhsil sәviyyәsi subindeksinin
kәmiyyәtini müәyyәn edin müәyyәn edin:
0,670

•

0,753
0,795
0,850
0,700

73 İnsan Potensialının İnkişaf Indeksi kәmiyyәti 0,898; doğulanda gözlәnilәn orta ömür uznluğu
subindeksi0,838; adambaşına UDM subindeksi0,900 tәşkil edәrsә tәhsil sәviyyәsi subindeksinin
kәmiyyәtini hesablayın:

•

0.597
0.635
0.956
0.759
0.579

74 İnsan Potensialının İnkişaf Indeksi kәmiyyәti 0,898; tәhsil sәviyyәsi subindeksi0,957; adambaşına
UDM subindeksi  0,900 tәşkil edәrsә doğulanda gözlәnilәn orta ömür uznluğu subindeksinin kәmiyyәtini
hesablayın:

•

0.957
0.597
0.579
0.759
0.837

75 İnsan Potensialının İnkişaf Indeksi kәmiyyәti 0,898; doğulanda gözlәnilәn orta ömür uznluğu
subindeksi0,838; tәhsil sәviyyәsi subindeksinin 0,957 tәşkil edәrsә adambaşına UDM subindeksinin
kәmiyyәtini hesablayın:

•

0.635
0.899
0.759
0.878
0.597

•

0.900
0.781
0.957
0.838
0.990

76 aa

77 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında İnsan Potensialının Inkişaf Indeksini müәyyәn edin:

•

0.760
0.940
0.850

0.800
0.670

78 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında İnsan Potensialının Inkişaf Indeksini müәyyәn edin:

•

0.670
0.940
0.477
0.833
0.700

79 cc

•

0.990
0.898
0.548
0.957
0.838

80 jj

•

0.662
0.704
0.980
0.860
0.718

81 uu

•

0.980
0.718
0.407
0.874

0.662

82 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında İnsan Potensialının Inkişaf Indeksinin tәrkibindә adambaşına düşәn ÜDM
indeksini hesablayın:

•

0.477
0.550
0.700
0.940
0.833

83 Hәr hansı bir ölkә üzrә doğulanda gözlәnilәn orta ömür uznluğu subindeksi0,838, tәhsil sәviyyәsi
subindeksinin 0,957, adambaşına UDM subindeksinin 0,735 tәşkil edәrsә İnsan Potensialının İnkişaf
sәviyyәsinә görә bu olkә hansı ölkәlәr qrupuna aid edilir:

•

Dinamik inkişaf sәviyyәli olan
Aşağı sәviyyәli inkişaf olan
Inkişaf etmәkdә olan
Yüksәk inkişaf sәviyyәli
Zәif sәviyyәli inkişaf olan

84 ll

•
85 vvv

0.620
0.940
0.700
0.833
0.477

•

0.700
0.477
0.670
0.940
0.833

86 ss

•

0.940
0.477
0.670
0.700
0.833

87 tt

•
88 ff

0.700
0.670
0.940
0.477
0.833

•

0.670
0.700
0.940
0.477
0.833

89 zz

•
90 mm

0.662
0.718
0.874
0.407
0.980

•

0.980
0.662
0.718
0.874
0.407

91 dd

•
92 hh

0.717
0.662
0.980
0.704
0.874

•

0.838
0.898
0.900
0.957
0.890

93 nn

•
94 bb

0.838
0.898
0.900
0.957
0.990

•

0.838
0.898
0.900
0.957
0.990

95 Döğulanda gözlәnilәn orta ömür uznluğu bu düsturlardan hansı ilә hesablanır:
y

b

•

a

n

96 İnsan Potensialının Inkişaf Indeksinin ünsürlәri bu düsturlardan hansı ilә hesablanır:
n

k

j

•

a

97 Bu göstәricilәrdәn hansı “Seçki sistemi vә dövlәt hakimiyyәti orqanlarına seçkilәr” bölmәsinә aiddir:

•

Irәli sürülmüş namizәdlәrin sayı vә qeydә alınmış namizәdlәrin sayı;
Müәyyәn qrupların tәlәblәrinin qәbul olunmüş vә mövcud üsullarla ödәnilmәsinin reallaşdırılma sәviyyәsi vә
әlavә imtiyazlara iddia sәviyyәsi
Vәtәndaşların müraciәti әsasında icazә verilmiş nümayiş vә mitinqlәrin sayı;
Siyası partiyaların sayı vә hәr bir partiyanın üzvlәrinin sayı;
Dövlәt idarәetmә vә yerli özünü idarә orqanlarının sayı;

98 Sosial gәrginliyin qiymәtlәndirilmәsi statistikası aşağıdakı göstәricilәrlә xarakterizә olunur:

•

Bunların hamısı.
Dövlәt qurumlarından müәyyәn qrup vә ya btün ictimayyәt üzrә tәlabatın ödәnilmәsi vә imtiyazların bölgüsünün
reallaşdırılması üsullarının dәyişdirilmәsinin tәlәb olunması sәviyyәsi
Dövlәt qurumlarının fәliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi hüququ;
Müәyyәn qrupların tәlәblәrinin qәbul olunmüş vә mövcud üsullarla ödәnilmәsinin reallaşdırılma sәviyyәsi vә
әlavә imtiyazlara iddia sәviyyәsi
Müәyyәn әhali qruplarının әsas tәlәblәrini dәrk etmәsinin qiymәtlәndirilmәsi

99 Vәtәndaşların siyasi hüququ vә şәxsiyyәtin hüququ statistikası aşağıdakı göstәricilәrlә xarakterizә olunur:

•

Bunların hamısı
Siyası repressiyaya mәruz qalan şәxslәrin sayı;
Vәtәndaşların müraciәti әsasında icazә verilmiş nümayiş vә mitinqlәrin sayı
Qeyriqanuni keçirilmiş nümayiş vә mitinqlәrin sayı;
Tәtillәrin vә tәtillәrdә iştirak edәnlәrin sayı;

100 Siyasi vә kütlәvi ictimai tәşkilatlar statistikası aşağıdakı göstәricilәrlә xarakterizә olunur:

•

Bunların hamısı.
İl әrzindә keçirilmiş nümayişlәrin vә bayramların sayı;
Partiyalar tәrәfindәn nәşr olunan qәzet vә jurnalların sayı;
Partiyaların gәlirlәrinin vә xәrclәrinin hәcmi vә tәrkibi;
Siyası partiyaların sayı vә hәr bir partiyanın üzvlәrinin sayı;

101 İctimai rәyin statistik öyәnilmәsinin Ümumxalq sәviyyәsi bunlardan hansını nәzәrdә tutur:

•

Yeni konistitutsiyanın müzakirәsi;
Әmәyin tәşkili, istirahәt, işdәn mәmnunluq mәsәlәlәri uzrә müәssisәlәrdә, idarә vә tәşkilatlarda sorğuların
aparılması;
Sosial, iqtisadi vә siyasi problemlәr üzrә gәnclәrin, tәqaüdçülәrin, qadınların sorğu olunması;
Әrazinin sosial problemlәri uzrә sorğuların keçirilmәsi
Müәyyәn maraqlar әsasında birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan şәxslәrin sorğu olunması;

102 İctimai rәyin statistik öyәnilmәsinin sosial qruplar sәviyyәsi bunlardan hansını nәzәrdә tutur:

•

Әmәyin tәşkili, istirahәt, işdәn mәmnunluq mәsәlәlәri uzrә müәssisәlәrdә, idarә vә tәşkilatlarda sorğuların
aparılması
Müәyyәn maraqlar әsasında birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan şәxslәrin sorğu olunması;
Yeni konistitutsiyanın müzakirәsi
Әrazinin sosial problemlәri uzrә sorğuların keçirilmәsi;
Sosial, iqtisadi vә siyasi problemlәr üzrә gәnclәrin, tәqaüdçülәrin, qadınların sorğu olunması

103 İctimai rәyin statistik öyәnilmәsinin ümumxalq sәviyyәsi bunlardan hansını nәzәrdә tutmur:

•

Әrazinin sosial problemlәri
Dövlәt siyasәti haqqında bәyanat
Yeni konistitutsiyanın müzakirәsi;
Prezidentә etimad mәsәlәlәri;
Dövlәt siyasәti haqqında rәy sorğu;

104 İctimai rәyi xarakterizә edәn ümumiәşdirici göstәricilәr bu ierarxik sәviyyәnin ictimai rәyini әks etdirir:

•

Sosial qruplar;
Bunların hamsının
Umumxalq;
Regional;
Peşәlәr vә maraqlar;

105 Ölkәdә seçici hüququna malik olanlar әhalinin 82% tәşkil edirsә, bu ölkәdә seçicilәrin 50%nin
seçkilәrdә iştirakı nәyi anladır:

•

Seçki prosesi baş tutmuşdur;
Seçicilәr qeyrifәaldır;
Seçkinin nәticәlәri lәğv olunmalıdır
Әhalinin 50%i seçki hüququndan mәhrumdur.
Bu qәdәr say namizәdin seçkisı üçün kifayәt deyil;

106 Bu göstәricilәrdәn hansı “Sosial gәrginliyin qiymәtlәndirilmәsi” bölmәsinә aiddir:

•

Müәyyәn qrupların tәlәblәrinin qәbul olunmüş vә mövcud üsullarla ödәnilmәsinin reallaşdırılma sәviyyәsi vә
әlavә imtiyazlara iddia sәviyyәsi;
İrәli sürülmüş namizәdlәrin sayı vә qeydә alınmış namizәdlәrin sayı;
Dövlәt idarәetmә vә yerli özünü idarә orqanlarının sayı;
Siyası partiyaların sayı vә hәr bir partiyanın üzvlәrinin sayı;
Vәtәndaşların müraciәti әsasında icazә verilmiş nümayiş vә mitinqlәrin sayı;

107 Bu göstәricilәrdәn hansı “Vәtәndaşların siyasi hüququ vә şәxsiyyәtin hüququ ” bölmәsinә aiddir:

•

Müәyyәn qrupların tәlәblәrinin qәbul olunmüş vә mövcud üsullarla ödәnilmәsinin reallaşdırılma sәviyyәsi vә
әlavә imtiyazlara iddia sәviyyәsi;
Vәtәndaşların müraciәti әsasında icazә verilmiş nümayiş vә mitinqlәrin sayı;
Siyası partiyaların sayı vә hәr bir partiyanın üzvlәrinin sayı;
Dövlәt idarәetmә vә yerli özünü idarә orqanlarının sayı;
İrәli sürülmüş namizәdlәrin sayı vә qeydә alınmış namizәdlәrin sayı;

108 Әgәr ölkәdә ÜDMin artım sürәti adambaşına ÜDMin artım sürәtini üsәlәyirsә bu o demәkdir ki:

•

Ölkәdә ÜDMin artım sürәtini әhalinin sayının artım sürәti qabaqlayır
Ölkәdә әhalinin sayının artım sürәti inflyasiyandan çoxdur
Ölkәdә әhalinin sayının artım sürәti ÜDMin artım sürәtindәn azdır
Ölkәdә әhalinin sayının artım sürәti ÜDMin artım sürәtini qabaqlayır
Ölkәdә әhalinin sayının artım sürәti inflyasiyandan aşağıdır

109 4. A ölkәsindә ÜDM 50 mlrd manat, әhalinin sayı 10 mln nәfәr, B ölkәsindә ÜDM A ölkәsindәkindәn
20% çox , әhalinin sayı isә 12 mln nәfәrdir.Adambaşına ÜDM hansı ölkәdә daha çoxdur.

•

A ölkәsindә Bdәn 20%azdır
B ölkәsindә Adan 20% çoxdur
A ölkәsindә Bdәn 20% çoxdur
A ölkәsindә Bdәki qәdәrdir
B ölkәsindә Adan 20% azdır

110 3. Statistik mәlumatlara görә adambaşına nominal ÜDM 6500 AZN, manatın alıcılıq qabiyiyyәti indeksi
isә 95% tәşkil edir.Adambaşına real ÜDMi müәyyәn edin.

•

6605.0
6325.5
6190.5
6175.0
6000.0

111 2. Statistik mәlumatlara görә adambaşın a nominal ÜDM 6500 AZN, istehlak qiymәtlәri indeksi isә
105% tәşkil edir.Adambaşına real ÜDMi müәyyәn edin.

•

6605.0
6325.5
6825.0
6190.5
6175.0

112 Ölkәdә ali tәhsilli hәkimlәrin sayı 10%, әhalinin sayı isә 2% artarsa , әhalinin hәkmlәrlә tәminatlılığı
necә dәyişilәr.

•

8% azalar
Dәyişilmәz
Azalar
Artar
12% artar

113 Әgәr hәr hansı bir ölkә üzrә Әhalinin Yoxsulluq İndeksinin kәmiyyәti 31,5 ә bәrabәrdirsә, bu onu
göstәrir ki:

•

Ölkәdә әhalinin insan şәkilindә yaşamaq hüququ yoxdur;
Ölkәdә әhalinin 68,5%i insan şәkilindә yaşamaq hüququndan mәhrumdur;
Ölkәdә әhalinin 31,5%i insan şәkilindә yaşayir;
Ölkәdә әhalinin 31,5%i insan şәkilindә yaşamaq hüququndan mәhrumdur;
Ölkәdә әhalinin 131,5%i insan şәkilindә yaşamaq hüququndan mәhrumdur

114 Ölkә üzrә yaşlı әhali arasında savadlılıq sәviyyәsi subindeksinin 0,990; 624 yaşlı әhali arasında tәhsil
alanların xüsusi çәkisi subindeksinin0,890 tәşkil etdiyini bilәrәk ümümi tәhsil sәviyyәsi indeksinin
qiymәtini müәyyәn edin:

•

0.624
0.033
0.785
0.957
1.947

115 Ölkә üzrә ümümi tәhsil sәviyyәsi indeksinin 0,957; 624 yaşlı әhali arasında tәhsil alanların xüsusi
çәkisi subindeksinin0,890 tәşkil etdiyini bilәrәk yaşlı әhali arasında savadlılıq sәviyyәsi subindeksinin
qiymәtini müәyyәn edin

•

0.067
0.033
0.785
0.990
1.947

116 Ölkә üzrә ümümi tәhsil sәviyyәsi indeksinin 0,957; yaşlı әhali arasında savadlılıq sәviyyәsi
subindeksinin 0,990 tәşkil etdiyini bilәrәk 624 yaşlı әhali arasında tәhsil alanların xüsusi çәkisi
subindeksinin qiymәtini müәyyәn edin

•

0.624
0.033
0.785
0.890
1.947

117 Adambaşına düşәn real ÜDMin hәcmi subindeksi hesablanarkәn ÜDMin maksimal hәcmi götürülür:

•

50 min $.
40 min AZN;
40 min €;
40 min $;
10 min manat;

118 Aşağı sәviyyәli inkişaf olan ölkәlәr üzrә İnsan Potensialının İnkişaf Indeksi kәmiyyәti aşağıdakı
hüdüdlarda qiymәtlәr alır:

•

1 vә daha çox.
0,50,8;
0,0 0,8;
0,5 qәdәr
1dәn 1ә qadәr;

119 Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üzrә İnsan Potensialının İnkişaf Indeksi kәmiyyәti aşağıdakı hüdüdlarda
qiymәtlәr alır:

•

1 vә daha çox.
0,0 0,8;
0,8 vә daha çox;
0,50,8;
0,51,0

120 Yüksәk inkişaf sәviyyәli ölkәlәr üzrә İnsan Potensialının İnkişaf Indeksi kәmiyyәti aşağıdakı
hüdüdlarda qiymәtlәr alır:

•

1 vә daha çox.
0,50,8;
0,0 0,8;
0,8 vә daha çox;
0,51,0

121 Savadlılıq sәviyyәsi göstәricisi hesablanarkәn 1/3 çәki ilә hansı subindeks götürülür:

•

Umümiyyәtlә tәhsil alan şәxslәrin xüsusi çәkisi
Ota mәktәb tәhsili alanların xüsusi çәkisi
15 vә yuxarı yaşda әhalnin savadlılıq indeksi;
624 yaşlı әhali arasında tәhsil alanların xüsusi çәkisi indeksi
Xaricdә tәhsil alanların xüsusi cәkisi;

122 Savadlılıq sәviyyәsi göstәricisi hesablanarkәn 2/3 çәki ilә hansı subindeks götürülür:

•

Umümiyyәtlә tәhsil alan şәxslәrin xüsusi çәkisi.
Ota mәktәb tәhsili alanların xüsusi çәkisi;
624 yaşlı әhali arasında tәhsil alanların xüsusi çәkisi indeksi;
15 vә yuxarı yaşda әhalnin savadlılıq indeksi;
Xaricdә tәhsil alanların xüsusi cәkisi;

123 Beynәlxalq tәcrübәdә hәyat sәviyyәsinin neçә forması fәrqlәndirilir:

•

beş.
Üç;
Iki;
Dörd;
Altı;

124 İnsan Potensialının Inkişaf Indeksi hansı qiymәtlәri qәbul edә bilәr:

•

0,5dәn 0,8ә dәk.
1 vә daha çox;
1ә qәdәr;
0dan 1ә qәdәr;
1dәn 1ә qәdәr;

125 Әhalinin Yoxsulluq Indeksi (ӘYİ) ümumi şәkildә әhalinin aşağıdakı hәyat elementlәrindәn mәhrüm
olunmasını xarakterizә edir:

•

Normal ömür üzunluğu, tәhsil, layiqli hәyat tәrzi;
Normal ömür üzunluğu, normal iş vaxtı, layiqli hәyat tәrzi;
Sәrbәst vaxt, tәhsil, layiqli hәyat tәrzi;
Normal ömür üzunluğu, tәhsil, normal yuxu;
Normal ömür üzunluğu, yüksәk sәviyyәli tibb xidmәtlәri, layiqli hәyat tәrzi

126 İnkişaf etmiş ölkәlәr üzrә Әhalinin Yoxsulluq Indeksi (ӘYİ2) özündә aşağıdakı göstәricilәrdәn hahsını
әks etdirmir:

•

Bir ildәn çox müddәt әrzindә işçi qüvvәsi arasında işsizlәrin xüsusi çәkisi.
әhalinin funksional savadsızlıq sәviyyәsi;
60 yaşına qәdәr yaşaya bilmәyәnlәrin xüsusi çәkisi;
Yoxsulluq hәddindәn aşağı sәviyyәdә yaşayanların xüsusi çәkisi;
İçmәli sudan istifadә imkanlarından mәhrum olan әhalinin xüsusi çәkisi;

127 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üzrә Әhalinin Yoxsulluq Indeksi (ӘYİ1) özündә aşağıdakı göstәricilәrdәn
hahsını әks etdirmir:

•

5 yaşina qәdәr uşaqlar arasında çәkisi normadan az olan üşaqların xüsusi çәkisi
İçmәli sudan istifadә imkanlarından mәhrum olan әhalinin xüsusi çәkisi;
Bir ildәn çox müddәt әrzindә işçi qüvvәsi arasında işsizlәrin xüsusi çәkisi.
• 40 yaşına qәdәr yaşaya bilmәyәnlәrin xüsusi çәkisi;
Yaşlı әhalı arasında savadsızlıq sәviyyәsi;

128 Hәyat sәviyyәsinin dilәnçilik forması bu:

•

insanın hәrtәrәfli inkişafını tәmin edәn nemәtlәrdәn faydalanması;
nemәt vә xidmәtlәrin yol verilәn minimal dәstdir ki, istehlakı yalnız insanın hәyat qabiliyyәtinin saxlanmasına
imkan verir;
insanın hәrtәrәfli inkişafını tәmin edәn nemәtlәrdәn faydalanmasına imkan vermir
iş qabiliyyәtini saxlamaq sәviyyәsindә nemәtlәrin istehlakı;
insanın fiziki vә intellektual qüvvәsini bәrpa etmәyә imkan verir;

129 Hәyat sәviyyәsinin yoxsulluq forması bu:

•

nemәt vә xidmәtlәrin yol verilәn minimal dәstdir ki, istehlakı yalnız insanın hәyat qabiliyyәtinin saxlanmasına
imkan verir;
insanın hәrtәrәfli inkişafını tәmin edәn nemәtlәrdәn faydalanması;
iş qabiliyyәtini saxlamaq sәviyyәsindә nemәtlәrin istehlakı;
insanın fiziki vә intellektual qüvvәsini bәrpa etmәyә imkan verir;
insanın hәrtәrәfli inkişafını tәmin edәn nemәtlәrdәn faydalanmasına imkan vermir.

130 Hәyat sәviyyәsinin normal forması bu:

•

insanın hәrtәrәfli inkişafını tәmin edәn nemәtlәrdәn faydalanmasına imkan vermir.
insanın hәrtәrәfli inkişafını tәmin edәn nemәtlәrdәn faydalanması;
iş qabiliyyәtini saxlamaq sәviyyәsindә nemәtlәrin istehlakı;
nemәt vә xidmәtlәrin yol verilәn minimal dәstdir ki, istehlakı yalnız insanın hәyat qabiliyyәtinin saxlanmasına
imkan verir;
insanın fiziki vә intellektual qüvvәsini bәrpa etmәyә imkan verir;

131 Hәyat sәviyyәsinin bolluq forması bu:

•

insanın әsaslandırılmış normalarla sәmәrәli istehlakıdır.
nemәt vә xidmәtlәrin yol verilәn minimal dәstdir ki, istehlakı yalnız insanın hәyat qabiliyyәtinin saxlanmasına
imkan verir;
insanın hәrtәrәfli inkişafını tәmin edәn nemәtlәrdәn faydalanması;
sainnın fiziki vә intellektual qüvvәsini bәrpa etmәyә imkan verir;
iş qabiliyyәtini saxlamaq sәviyyәsindә nemәtlәrin istehlakı;

132 Bunlardan hansı hәyat sәviyyәsinin forması deyil:

•

Bolluq;
Açlıq;
Yoxsulluq
Dilәnçilik
Normal

133 BMTnin statistika komissiyasının tövsiyәlәrinә әsasәn tәhsil sәviyyәsi subindeksi hesablanılarkәn
maksimal kәmiyyәt necә %ә bәrabәr götürülür?

•

24
0
50
16
100

134 Tәhsil sәviyyәsi subindeksi hesablanılarkәn minimal kәmiyyәt necә %ә bәrabәr götürülür?

•

50
0
100
24
16

135 Beynәlxalq qaydalara әsasәn 40 min $ hansı subindeksin hesablanması zamanı maksimal kәmiyyәt kimi
qәbul edilir?

•

Adambaşına düşәn neftin hәcmi subindeksi
Adambaşına düşәn real ÜDMin hәcmi subindeksi
Tәhsil sәviyyәsi subindeksi
Doğulanda gözlәnilәn orta ömür üzunluğu subindeksi
Adambaşına düşәn real milli gәlirin hәcmi subindeksi

136 Beynәlxalq normalara әsasәn hansı ölkә qruplarında İnsan Potensialının İnkişaf Indeksinin kәmiyyәti
050,8 aralığında olur?

•

Yüksәk inkişaf sәviyyәli ölkәlәr
Aşağı sәviyyәli inkişaf olan ölkәlәr
Qara materikin ölkәlәri
Latın amerikası ölkәlәri
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr

137 Beynәlxalq normalara әsasәn hansı ölkә qruplarında İnsan Potensialının İnkişaf Indeksinin kәmiyyәti
0,5 qәdәr olur?

•

Latın amerikası ölkәlәri
Yüksәk inkişaf sәviyyәli ölkәlәr
Aşağı sәviyyәli inkişaf olan ölkәlәr
Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
Qara materikin ölkәlәri

138 BMTnin statistika komissiyasının tövsiyәlәrinә әsasәn hәyat sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdi
ilә tәhsil sәviyyәsi indeksi hesablanılarkәn 624 yaşlı әhali arasında tәhsil alanların xüsusi çәkisi subindeksi
hansı çәki ilә götürülür?

•

2/3
1/3
3/10
3/1
3/2

139 BMTnin statistika komissiyasının tövsiyәlәrinә әsasәn hәyat sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdi
ilә tәhsil sәviyyәsi indeksi hesablanılarkәn 15 vә yuxarı yaşda әhalnin savadlılıq subindeksi hansı çәki ilә
götürülür?

•

3/10
1/3
2/3
3/2
3/1

140 Beynәlxal alәmdә qәbul edilmiş prinsiplәrә әsasәn hәyat keyfiyyәtinin ölçülmәsi üçün edilmiş İnsan
Potensialının Inkişaf Indeksi hansı qiymәtlәri qәbul edә bilmәz:

•

0,5dәn 0,8ә dәk.
0,5dәn 1ә qәdәr;
0dan 1ә qәdәr;
1 –dәn daha çox;
Sıfırdan böyük 1dәn kiçik;

141 BMTnın statistika komissiyasının tövsiyyәlәrinә әsasәn doğulanda gözlәnilәn orta ömür uznluğu
göstәricisini hesablamaq mәqsәdi ilә yaşanacaq illәrin maxsimal kәmiyyәti necәyә ilә bәrabәr götürülür ?

•

73
85
25
100
69

142 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında İnsan Potensialının Inkişaf Indeksinin kәmiyyәtini müәyyәn edin:

•

0,940
0,670
0,700
0,793
0,477

143 Hәr hansı bir ölkә üzrә doğulanda gözlәnilәn orta ömür uznluğu subindeksi0,540, tәhsil sәviyyәsi
subindeksinin 0,520, adambaşına UDM subindeksinin 0,380 tәşkil edәrsә İnsan Potensialının İnkişaf
sәviyyәsinә görә bu olkә hansı ölkәlәr qrupuna aid edilir:

•

Dinamik inkişaf sәviyyәli olan
Yüksәk inkişaf sәviyyәli
Inkişaf etmәkdә olan
Aşağı sәviyyәli inkişaf olan
Zәif sәviyyәli inkişaf olan

144 Hәr hansı bir ölkә üzrә doğulanda gözlәnilәn orta ömür uznluğu subindeksi0,540, tәhsil sәviyyәsi
subindeksinin 0,680, adambaşına UDM subindeksinin 0,420 tәşkil edәrsә İnsan Potensialının İnkişaf
sәviyyәsinә görә bu olkә hansı ölkәlәr qrupuna aid edilir:

•

Inkişaf etmәkdә olan
Yüksәk inkişaf sәviyyәli
Dinamik inkişaf sәviyyәli olan
Zәif sәviyyәli inkişaf olan
Aşağı sәviyyәli inkişaf olan

145 Hәr hansı bir ölkә üzrә doğulanda gözlәnilәn orta ömür uznluğu subindeksi0,840, tәhsil sәviyyәsi
subindeksinin 0,980, adambaşına UDM subindeksinin 0,920 tәşkil edәrsә İnsan Potensialının İnkişaf
sәviyyәsinә görә bu olkә hansı ölkәlәr qrupuna aid edilir:

•

Inkişaf etmәkdә olan
Yüksәk inkişaf sәviyyәli
Dinamik inkişaf sәviyyәli olan
Zәif sәviyyәli inkişaf olan
Aşağı sәviyyәli inkişaf olan

146 Hәr hansı bir ölkә üzrә doğulanda gözlәnilәn orta ömür uznluğu subindeksi0,838, tәhsil sәviyyәsi
subindeksinin 0,957, adambaşına UDM subindeksinin 0,735 tәşkil edәrsә İnsan Potensialının İnkişaf
sәviyyәsinә görә bu olkә hansı ölkәlәr qrupuna aid edilir:

•

Inkişaf etmәkdә olan
Aşağı sәviyyәli inkişaf olan
Zәif sәviyyәli inkişaf olan
Dinamik inkişaf sәviyyәli olan
Yüksәk inkişaf sәviyyәli

147 İnsan Potensialının İnkişaf Indeksi kәmiyyәti 0,800; tәhsil sәviyyәsi subindeksi0,92; adambaşına
UDM subindeksi  0,85 tәşkil edәrsә doğulanda gözlәnilәn orta ömür uznluğu subindeksinin kәmiyyәtini
hesablayın:

•

0,92
0,63
0,85
1,92
0,857

148 İnsan Potensialının İnkişaf Indeksi kәmiyyәti 0,72; doğulanda gözlәnilәn orta ömür uznluğu
subindeksi0,888; adambaşına UDM subindeksi0,735 tәşkil edәrsә tәhsil sәviyyәsi subindeksinin
kәmiyyәtini hesablayın:

•

0,635
0,537
1,759
0,735
0,597

149 Statistik hesablamalara әsasәn şәrti “Fil sümüyü sahılı” ölkәsindә İnsan Potensialının İnkişaf Indeksi
kәmiyyәti “0,497 “ tәşkil edir. Bu ölkә bu indeksin kәmiyyәtinә әsasәn ... ölkәlәr qrupuna aiddir.

•

Dinamik inkişaf sәviyyәli olan
Yüksәk inkişaf sәviyyәli
Inkişaf etmәkdә olan
Aşağı sәviyyәli inkişaf olan
Zәif sәviyyәli inkişaf olan

150 Statistik hesablamalara әsasәn şәrti “Osmanlı” ölkәsindә İnsan Potensialının İnkişaf Indeksi kәmiyyәti
“0,573 “ tәşkil edir. Bu ölkә bu indeksin kәmiyyәtinә әsasәn ... ölkәlәr qrupuna aiddir.

•

Dinamik inkişaf sәviyyәli olan
Yüksәk inkişaf sәviyyәli
Inkişaf etmәkdә olan
Aşağı sәviyyәli inkişaf olan
Zәif sәviyyәli inkişaf olan

151 Statistik hesablamalara әsasәn şәrti “Laplandiya” ölkәsindә İnsan Potensialının İnkişaf Indeksi
kәmiyyәti “0,838 “ tәşkil edir. Bu ölkә bu indeksin kәmiyyәtinә әsasәn ... ölkәlәr qrupuna aiddir.

•

Inkişaf etmәkdә olan
Yüksәk inkişaf sәviyyәli
Dinamik inkişaf sәviyyәli olan
Zәif sәviyyәli inkişaf olan
Aşağı sәviyyәli inkişaf olan

152 Beynәlxalq normalara әsasәn istehlakı yalnız insanın hәyat qabiliyyәtinin saxlanmasına imkan verәn
nemәt vә xidmәtlәr dәstini әldә edә bilmә imkanı hәyat sәviyyәsinin .... forması hesab edilir.

•

Dilәnçilik;
Normal ;
Yoxsulluq;
Açlıq;
Bolluq;

153 Beynәlxalq normalara әsasәn insanın iş qabiliyyәtini saxlamaq sәviyyәsindә nemәtlәrdәn istifadә imkanı
hәyat sәviyyәsinin .... forması hesab edilir.

•

Dilәnçilik;
Açlıq;
Bolluq;
Normal ;

•

Yoxsulluq;

154 Beynәlxalq normalara әsasәn insanın hәrtәrәfli inkişafını tәmin edәn nemәtlәrdәn faydalanması, bu
hәyat sәviyyәsinin .... forması hesab edilir.

•

Normal ;
Bolluq;
Dilәnçilik;
Açlıq;
Yoxsulluq;

155 Real әmәk haqqı müәyyәn edilir:

•

Nominal әmәk haqqı indeksi vürulsun istehlak qiymәtlәri indeksi;
Nominal әmәk haqqı vürulsun istehlak qiymәtlәri indeksi
Nominal әmәk haqqı bölünsün istehlak qiymәtlәri indeksi
Nominal әmәk haqqı vürulsun әmәk mәhsuldarlığı indeksi;
Nominal әmәk haqqı bölünsün manatın alıcılıq qabiliyyәti indeksi

156 Әsas iş yerindә aylıq gәliri 2500 manat olan şәxs nә qәdәr gәlir vergisi ödәmәlidir?

•

350.0
330.0
250.0
750.0
331.0

157 Ölkә әhalisinin sayının 9,1 mln. nәfәr, seçicilәrin sayının 6,8 mln nәfәr tәşkil ediyini bilәrәk 18 yaşına
çatmayanların nisbi kәmiyyәtini müәyyәn edin:

•

66.2%
25.3%
74.7%
33.8%
58.8%

•

56.8
138.5
108.5

158 x

120.1
160.1

159 g

•

163.7
11.7
145.7
150.4
103.9

160 Fiziki şәxsin sәrәncamında qalan illik nominal gәliri 20 min manat, istehlak qiymәtlәri indeksinin 125%
tәşkil etdiyini bilәrәk onun sәrәncamında qalan real gәlirini hesablayın.

•

16000.0
24000.0
20095.0
19000.0
20000.0

161 Әmәk haqının hәcminә görә müәssisәnin işcilәrinin bölgüsu haqqında mәlumatlara әsasәn median
göstәricisini müәyyәn edin

•

850
908.3
1000
809.3
925

162 Әmәk haqının hәcminә görә müәssisәnin işcilәrinin bölgüsu haqqında mәlumatlara әsasәn orta әmәk
haqqı göstәricisini müәyyәn edin.

•

925
1000
809.3
940
908.3

163 Әmәk haqının hәcminә görә müәssisәnin işcilәrinin bölgüsu haqqında mәlumatlara әsasәn moda
göstәricisini müәyyәn edin

•

850
925
1000
908.3
809.3

164 w

•

134.2
165.7
150.0
140.0

115.5

165 l

•

134.2
151.2
150.0
115.5
165.7

166 q

•
167 k

140.0
165.7
134.2
150.0
115.5

•

140.0
115.5
134.2
150.0
165.7

168 j

•
169 h

144.4
165.7
130.0
140.0
134.2

•

17.0
144.4
140.0
165.7
150.0

170 f

•

100
110
5.4
165.7
103.9

171 m

•

11.7
5.4
165.7
103.9
1.6

172 n

•

100.1
80.1
164.1
137.8
108.5

173 b

•
174 v

108.5
160.1
180.1
120.1
137.8

•

160.1
164.8
137.8
120.1
84.1

175 c

•
176 z

71.1
120.1
160.1
60.1
137.8

•

100.1
108.5
11.7
56.8
120.0

177 d

•
178 b

100
479.0
2000.0
84.1
2148.0

•

600.0
84.1
400.0
479.0
2148.0

179 a

•

10.0
5.5
4.5
479.0
2148.0

180 Verilәnlәrdәn hansı real әmәk haqqının dinamikasını göstәrәn indeks hesab edilir?
n

•

a

y

m

181 Üçüncü kvartil necә hesablanır:

•

a

n

v

b

182 Birinci kvartil hansı düsturla hesablanır:
i

•

a

m

o

183 Kvartillәr hansı düsturla hesablanır:
r

y

•

a

u

184 Yuxarı desil hansı düsturla hesablanır:

•

g

m

i

y

185 Aşağı desil hansı düsturla hesablana bilәr:

•

a

h

u

n

186 Desil göstәricisi hansı düsturla hesablanır:

•

a

u

n

h

187 Әhalının gәlirlәrinin differensasiyasının fond әmsalı hansı düsturla hesablanır: (

•

y

j

t

i

188 Gәlirlәrin differensasiyasının desil әmalı hansı düsturla hesablanır:

•

a

•
n

u

h

189 Gәlirlәrin Kvartil bölgüsü hansı düsturla hesalanır:
r

u

h

•

a

190 Gәlirlәrin Median sәviyyәsi hansı düsturla hesablanır:
i

y

•

a

b

191 Modal gәlir hansı düsturla hesablanır:
y

•

a

h

m

192 Gәlirlәrin bölgüsünün qeyribәrәbәrliyini әks etdirәn Lorens әmsalı hansı düsturla hesablanır:
b

n

s

•

a

193 Gәlirlәrin mәrkәzlәşmәsini әks etdirәn Cini әmsalı hansı düsturla hesablanır
u

•

a

b

h

194 Bu göstәricilәrdәn hansı cinayәtkarlığı xarakterizә edir:

•

Qeydә alınmış cinayәtkarlıq hallarının ümumi sayı;
Bunların hamısı;
Qeydә alınmış quldurluq hallarının sayı
Cinayәtkarlıq halları nәticәsindә qeydә alınmış ölüm vә öldürmәyә cәhd hallarının sayı;
Orta hesabla әhalinin hәr 10 min hәfәrinә qeydә alınmış cnayәtkarlıq hallarının sayı

195 Hәddibuluğa çatmayanların cinayәtkarliq sәviyyәsi әmsalı hesablanır

•

Orta hesabla әhalinin hәr 100 min nәfәrinә nәzәrәn
Orta hesabla әhalinin hәr min nәfәrinә vә 1417 yaşda yeniyetmәlәrin hәr min nәfәrinә nәzәrәn ;
Orta hesabla әhalinin hәr nәfәrinә vә 1417 yaşda yeniyetmәlәrin hәr nәfәrinә nәzәrәn ;
Orta hesabla 1417 yaşda yeniyetmәlәrin hәr 100 min nәfәrinә nәzәrәn;
Orta hesabla әhalinin hәr 100 min nәfәrinә vә 1417 yaşda yeniyetmәlәrin hәr 100 min nәfәrinә nәzәrәn

196 Dövlәt idarәetmә vә yerli özünü idarә statistikası aşağıdakı göstәricilәrlә xarakterizә olunur:

•

Bunların hamısı
Komissiyaların sayı vә siyahı tәrkibi;
Nazirlik vә şöbәlәrin sayı;
Dövlәt idarәetmә vә yerli özünü idarә orqanlarının tәrkibi

Dövlәt idarәetmә vә yerli özünü idarә orqanlarının sayı

197 Seçki sistemi vә dövlәt hakimiyyәti orqanlarına seçkilәr statistikası aşğıdakı göstәricilәrlә xarakterizә
olunur:

•

Bunların hamısı.
Tәkrar seçki tәyin olunmuş seçki darәlәlәrinin sayı;
Müvafiq hakimiyyәt orqanına seçilmişlәrin sayı vә tәrkibı;
Sәsvermәdә iştirak etmiş namizәdlәrin sayı vә ehtibarsiz sayılan bületenlәrin
İrәli sürülmüş namizәdlәrin sayı vә qeydә alınmış namizәdlәrin sayı;

198 Ölkә әhalisinin sayının 9,1 mln. nәfәr, 18 yaşına çatmayanların sayının 2,9 mln nәfәr tәşkil ediyini
bilәrәk seçici hüquna malik olanların nisbi kәmiyyәtini müәyyәn edin:

•

138.1%
68.1%
168.1%
33.85
66.2%

199 Ölkә üzrә seçicilәrin sayı 6,8 mln nәfәr tәşkil edir.Secki prosesindә mәlum olmuşdur ki, seçkidә iştirak
edәn 4,5 mln. nәfәrdәn 2,8 mln. nәfәri respublikaçılar partiyasının namizәdinә sәs vermişdir. Respublikaçılar
partiyasının namizәdinin әleyhinә sәs vermişdir:

•

62.2%
37.8%
58.8%
41.0
66.2%

200 Ölkә üzrә seçicilәrin sayı 6,8 mln nәfәr tәşkil edir.Secki prosesindә mәlum olmuşdur ki, seçkidә iştirak
edәn 4,5 mln. nәfәrdәn 2,8 mln. nәfәri respublikaçılar partiyasının namizәdinә sәs vermişdir.Bütün
seçicilәrin hansı hissәsinin respublikaçılar partiyasının namizәdinә sәs verdiyini müәyyәn edin:

•

66.2%
41.2%
62.2%
37.8%
58.8%

201 Ölkә üzrә seçicilәrin sayı 6,8 mln nәfәr tәşkil edir.Secki prosesindә mәlum olmuşdur ki, seçkidә iştirak
edәn 4,5 mln. nәfәrdәn 2,8 mln. nәfәri respublikaçılar partiyasının namizәdinә sәs vermişdir.Seçici
aktivliyinin sәviyyәsini müәyyәn edin:

•

62.2%
58.8%
41.2%
37.8%
66.2%

202 Ölkә üzrә seçicilәrin sayı 6,8 mln nәfәr tәşkil edir.Secki prosesindә mәlum olmuşdur ki, seçkidә iştirak
edәn 4,5 mln. nәfәrdәn 2,24 mln. nәfәri iqtidar partiyasının namizәdinә sәs vermişdir.Bu odemәkdir ki:

•

Namizәdlәrin hamısı mәyus olmuşdur.
Namizәdlәrdәn biri birinci turda qalib gәlmәmişdir
Namizәdlәrdәn heç biri birinci turda qalib gәlmәmişdir;
Namizәdlәrdәn biri birinci turda qalib gәlmişdir;
Namizәdlәrdәn biri birinci turda kifayәt qәdәr sәs toplamamışdır

203 Ölkә üzrә seçicilәrin sayı 6,8 mln nәfәr tәşkil edir.Secki prosesindә mәlum olmuşdur ki, seçkidә iştirak
edәn 4,5 mln. nәfәrdәn 2,26 mln. nәfәri iqtidar partiyasının namizәdinә sәs vermişdir.Bu odemәkdir ki:

•

Namizәdlәrin hamısı mәyus olmuşdur
Namizәdlәrdәn biri birinci turda qalib gәlmişdir
Namizәdlәrdәn heç biri birinci turda qalib gәlmәmişdir
Namizәdlәrdәn heç biri birinci turda kifayәt qәdәr sәs toplamamışdır
Namizәdlәrdәn heç biri birinci turda kifayәt qәdәr sәs toplamamışdır

204 Yaşayış mәntәqәsindә 1500 nәfәr yaşayır ki, onlardanda da 990 nәfәrini seçici hüququna malik olan
şәxslәr tәşkil edir.Yaşayış mәtәqәsindә 18 yaşa çatmayanların xüsusi çәkisini müәyyәn edin:

•

0.66
0.34
0.18
5.1
1.34

205 Yaşayış mәntәqәsindә 18 yaşa çatmayanların sayı 140 nәfәrdir ki, bu da әhalinin 20%ni tәşkil
edir.Yaşayış mәtәqәsindә әhalinin sayını müәyyәn edin:

•

448.0
700.0
560.0
80.0
70.0

206 Yaşayış mәntәqәsindә seçici hüquna malik olan 560 nәfәr yaşayır ki, bu da әhalinin 80% tәşkil
edir.Yaşayış mәtәqәsindә 18 yaşa çatmayanların sayını müәyyәn edin:

•

448.0
140.0
700.0
80.0
70.0

207 Fiziki şәxsin sәrәncamında qalan illik nominal gәliri 20 min manat, istehlak qiymәtlәri indeksinin 25%
yüksәldiyini bilәrәk onun sәrәncamında qalan real gәlirini hesablayın

•

20000.0
16000.0
19000.0
20095.0
24000.0

208 Fiziki şәxsin sәrәncamında qalan illik nominal gәliri 20 min manat, manatın alıcıliq qabiliyyәtinin 5%
aşağı düşdüyünu bilәrәk onun sәrәncamında qalan real gәlirini hesablayın.

•

20000.95
19000.0
21052.6
20095.0
2005.0

209 Fiziki şәxsin sәrәncamında qalan illik nominal gәliri 20 min manat, manatın alıcıliq qabiliyyәti
indeksinin 95% tәşkil etdiyini bilәrәk onun sәrәncamında qalan real gәlirini hesablayın

•

20000.95
19000.0

21052.6
20095.0
2005.0

210 Istehlak sәbәtinin dәyәri hesabat dövründә 300 manat, baza dövründә 250 manat tәşkil edәrsә istehlak
qiymәtlәri indeksini hesablayın.

•

0.25
1.2
0.833
0.167
0.2

211 Istehlak sәbәtinin dәyәri hesabat dövründә 300 manat, baza dövründә 250 manat tәşkil edәrsә manatın
alıcılıq qabiliyyәti indeksini hesablayın

•

0.167
0.833
0.25
0.2
1.2

212 Istehlak sәbәtinin dәyәri hesabat dövründә 250 manat, baza dövründә 240 manat tәşkil edәrsә manatın
alıcılıq qabiliyyәti indeksini hesablayın

•

1.042
1.05
1.04
1.96
0.96

213 Istehlak sәbәtinin dәyәri hesabat dövründә 250 manat, baza dövründә 240 manat tәşkil edәrsә istehlak
qiymәtlәri indeksini hesablayın.

•

1.96
1.04
1.042
0.96
1.05

214 Fiziki şәxsin әsas iş yerindә illik gәliri 12min manat, onun sәrәncamında ilik faiz dәrәcәsi 6%, nominal
dәyәri 10 min manat olan dövlәt qiymәtli kağızı var.Bu şәxsin mәcmu nominal gәlirini hesablayın.

•

22000.0
12600.0
11400.0
2000.0
13320.0

215 17. Qeyrisahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşqul fiziki şәxsin illik gәlirlәrinin hәcmi 25000 manat olarsa, gәlir
vergisi ödәnişindәn sonra onun sәrәncamda qalan nominal gәliri nә qәdәr tәşkil edәr

•

500.0
21728.0
3660.0
21500.0
22500.0

216 Qeyrisahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşqul fiziki şәxsin illik gәlirlәrinin hәcmi 25000 manat olarsa, o nә
qәdәr vergi ödәmәlidir

•

3500.0
500.0
2500.0
7500.0
3272.0

217 Qeyrisahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşqul fiziki şәxsin illik gәlirlәrinin hәcmi 25000 manat olarsa, o nә
qәdәr vergi ödәmәlidir

•

5000.0
2500.0
3272.0
3500.0
7500.0

218 Әgәr inflyasiyanın aylıq sәviyyәsi 5% tәşkil edәrsә, әsas iş yerindә aylıq gәliri 2500 manat olan şәxsin
gәlir vergisi ödәdikdәn sonra sәrәncamında qalan real gәliri müәyyәn edin.

•

2150.0
2065.7
2380,,95
1950.95
2250.0

219 Әsas iş yerindә aylıq gәliri 2500 manat olan şәxsin gәlir vergisi ödәdikdәn sonra sәrәncamında qalan
nominal gәliri müәyyәn edin.

•

1750.0
2169.0
2150.0
2250.0
2500.0

220 Qeyrisahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşqul fiziki şәxsin illik gәlirlәrinin hәcmi 25000 manat olarsa, o nә
qәdәr vergi ödәmәlidir.

•

5000.0
3272.0
3500.0
7500.0
2500.0

221 Әgәr manatın alıcıliq qabiliyyәti 20% aşağı enәrsә illik gәliri 12min manat olan ev tәsәrrüfatının real
mәcmu gәliri onun nominal gәlirinin necә faizini tәşkil edәr.

•

13.0
80.0
75.0
125.0
120.0

222 Әgәr inflyasiyanın sәviyyәsi 25% tәşkil edәrsә illik gәliri 12min manat olan ev tәsәrrüfatının real
mәcmu gәliri onun nominal gәlirinin necә faizini tәşkil edәr.

•

13.0
80.0

75.0
125.0
120.0

223 Әgәr manatın alıcıliq qabiliyyәti 20% aşağı enәrsә illik gәliri 12min manat olan ev tәsәrrüfatının real
mәcmu gәliri nә qәdәr tәşkil edәr.

•

9800.0
12000.0
15000.0
9600.0
9000.0

224 Әgәr inflyasiyanın sәviyyәsi 25% tәşkil edәrsә illik gәliri 12min manat olan ev tәsәrrüfatının real
mәcmu gәliri nә qәdәr tәşkil edәr.

•

9800.0
12000.0
15000.0
9600.0
9000.0

225 2005ci illә müqayisәdә 2010cu ildә orta aylıq әmәk haqqının 1% nisbi dәyişmәsinin mütlәq kәmiyyәti
1,15 manat tәşkil etmişdir.2005ci ildә orta aylıq әmәk haqqı nә qәdәr olmuşdur.

•

116.0
1150.0
11.5
115.0
101.5

226 Birinci rublә müqayisәdә әhalinin real gәlirlәri ikinci rübdә 5% azalmış, ikinci rüblә müqayisәdә üçüncü
rübdә daha 3% azalmış, üçüncu rüblә müqayisәdә dördüncü rübdә 2% artmışdır. Birinci rublә müqayisәdә
dördüncü rübdә әhalinin real gәlirlәri necә dәyişilmişdir?

•

5% azalmış
4,5% artmış
15% azalmış
6 % azalmış
4,5% azalmış

227 Birinci rublә müqayisәdә әhalinin real gәlirlәri ikinci rübdә 5% artmış, ikinci rüblә müqayisәdә üçüncü
rübdә 3% azalmış, üçüncu rüblә müqayisәdә dördüncü rübdә 2% artmışdır. Birinci rublә müqayisәdә
dördüncü rübdә әhalinin real gәlirlәri necә dәyişilmişdir?

•

3,5% azalmış
15% azalmış
6 % artmış
3,9 % artmış
4% azalmış

228 Birinci rublә müqayisәdә әhalinin real gәlirlәri ikinci rübdә 3% artmış, ikinci rüblә müqayisәdә üçüncü
rübdә 5% artmış, üçüncu rüblә müqayisәdә dördüncü rübdә 2% azalmışdır. Birinci rublә müqayisәdә
dördüncü rübdә әhalinin real gәlirlәri necә dәyişilmişdir?

•

5% azalmış
4,5% artmış
15% azalmış
6 % artmış

•
4,5% azalmış

229 Әhalinin nominal gәlirlәri 2010cu illә müqayisәdә 2011ci ildә 1,1 dәfә, 2012ci ildә 2010ci illә
müqayisәdә 15% artmışdir. 2011ci illә müqayisәdә 2012ci ildә nominal gәlirlәr necә dәyişilmışdir?.

•

5% azalmış
15% azalmış
5% artmış
4,5% artmış
4,5% azalmış

230 Әhalinin nominal gәlirlәri 2010cu illә müqayisәdә 2011ci ildә 1,1 dәfә artmış, 2012ci ildә 2011ci illә
müqayisәdә 5% azalmışdır. 2010cu illә müqayisәdә 2012ci ildә nominal gәlirlәr necә dәyişilmışdir.

•

5% azalmış
15% azalmış
5% artmış
4,5% artmış
4,5% azalmış

231 Әhalinin nominal gәlirlәri 2010cu illә müqayisәdә 2011ci ildә 1,1 dәfә, 2012ci ildә 2011ci illә
müqayisәdә 5% artmışdir. 2010cu illә müqayisәdә 2012ci ildә nominal gәlirlәr necә dәyişilmışdir.

•

5% artmış
15% azalmış
15% artmış
15,5% artmış
15,5% azalmış

232 Nominal әmәk haqqı indeksinin 1.05¸ real әmәk haqqı indeksinin 1.45 olduğunu bilәrәk pulun alıcılıq
qabliyyәti indeksini hesablayın:

•

0.72
1.52
0.38
1.38
2.5

233 Real әmәk haqqı indeksinin 1.35¸ qiymәt indeksinin 0.98 olduğunu bilәrәk nominal әmәk haqqı
indeksini hesablayın:

•

1.377
1.511
0.726
1.323
2.321

234 Real әmәk haqqı indeksinin 0.85¸ nominal әmәk haqqı indeksinin 1.25 olduğunu bilәrәk qiymәt
indeksini hesablayın

•

0.68
1.25
0.47
1.47
1.06

235 Ötәn illә müqayisәdә ölkәdә nominal әmәk haqqı 15% artmışdır.Bu dövrdә istehlak qiymәtlәri orta
hesabla 25% artmışdır.Pulun alıcılıq qabiliyyәtinin necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

15% artmışdır
25% azalmışdır;
20% artmışdır
20% azalmışdır;
25% artmışdır;

236 Ötәn illә müqayisәdә ölkәdә nominal әmәk haqqı 10% artmışdır.Bu dövrdә manatın alıcılıq qabiliyyәti
20% aşağı enmişdir.İstehlak qiymәtlәrinin orta hesabla necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

25% azalmışdır
20% artmışdır;
20% azalmışdır;
25% artmışdır;
10% artmışdır.

237 Region üzrә işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı hesabat dövründә 350 manat tәşkil etmişdir.Bu dövrdә
istehlak qiymәtlәri 20% yüksәlmişdir.Pulun alıcılıq qabiliyyәti indeksini müәyyәn edin:

•

183,3%;
330%;
120%;
83,3%;
0.2

238 Region üzrә işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı hesabat dövründә 350 manat tәşkil etmişdir.Bu dövrdә
istehlak qiymәtlәri 20% yüksәlmişdir.Real әmәk haqqını müәyyәn edin:

•

120.0
370.0
420.0
291.7
330.0

239 Region üzrә işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı hesabat dövründә 245 manat, әsas dövrdә isә 228 manat
tәşkil etmişdir.Bu dövrdә istehlak qiymәtlәri 1,2 dәfә artmışdır.Hesabat dövründә real әmәk haqqını
müәyyәn edin

•

17.0
228.0
245.0
204,2
473.0

240 Region üzrә işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı hesabat dövründә 245 manat, әsas dövrdә isә 228 manat
tәşkil etmişdir.Bu dövrdә istehlak qiymәtlәri 1,2 dәfә artmışdır.Real әmәk haqqı indeksini müәyyәn edin:

•

0.075
1.2
1.075
0.895
0.105

241 Region üzrә işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı hesabat dövründә 245 manat, әsas dövrdә isә 228 manat
tәşkil etmişdir.Bu dövrdә istehlak qiymәtlәri 1,2 dәfә artmışdır.Nominal әmәk haqqı indeksini müәyyәn edin:

•

0.075
1.075
0.895
1.2

0.105

242 Әhalinin sәrәncamda qalan real gәlirlәri aşağıdakı kimi müәyyәn edilir:

•

әhalinin sәrәncamda qalan nomnal gәlirlәri bölünsün istehlak qiymәtlәri indeksi;
әhalinin sәrәncamda qalan nomnal gәlirlәri vürulsun istehlak qiymәtlәri indeksi;
әhalinin sәrәncamda qalan nomnal gәlirlәri bölünsün pulun alıcılıq qabiliyyәti indeksi;
әhalinin sәrәncamda qalan nomnal gәlirlәri bölünsün fiziki hәcm indeksi
әhalinin sәrәncamda qalan nomnal gәlirlәri bölünsün gәlir indeksi

243 Әhalinin sәrәncamda qalan şәxsi gәlirlәr aşağıdakı kimi müәyyәn edilir:

•

Әhalinin sәrәncamda qalan gәlirlәri çıxılsın vergilәr, üstәgәl transfertlәr
Әhalinin sәrәncamda qalan gәlirlәri üstәgәl vergilәr vә digәr mәcburi ödәnilşlәr;
Әhalinin sәrәncamda qalan gәlirlәri çıxılsın transfert vә digәr mәcburi ödәnilşlәr
Әhalinin sәrәncamda qalan gәlirlәri çıxılsın kommunal ödәnilşlәr;
Әhalinin sәrәncamda qalan gәlirlәri çıxılsın vergilәr vә digәr mәcburi ödәnilşlәr;

244 Yuxarı desil nәyi xarakterizә edir:

•

10% әn varlı tәminatlı әhali tәbәqәsinin orta gәlirlәrinin sәviyyәsini;
10% әn aşağı tәminatlı әhali tәbәqәsinin minimum gәlirlәrinin sәviyyәsini
10% әn varlı әhali tәbәqәsinin minimum gәlirlәrinin sәviyyәsini
10% әn yaxşı tәminatlı әhali tәbәqәsinin maksimum gәlirlәrinin sәviyyәsini
10% әn yüksәk tәminatlı әhali tәbәqәsinin maksimum gәlirlәrinin sәviyyәsini;

245 Nominal әmәk haqqı indeksinin pulun alıcılıq qabliyyәti indeksinә hasili nәyi anladır?

•

Nominal әmәk haqqının dinamikasını
Real әmәk haqqının dinamikasını;
Әmәk haqqının mütlıq dәyişmәsi
Fiziki hәcm indeksi;
Qiymәt indeksini;

246 Yuxarı kvartil nәyi müәyyәn edir:

•

Әhalinin әn yüksәk orta adambaşına gәlir düşәn 75% tәbәqәsini;
Әhalinin әn yüksәk orta adambaşına gәlir düşәn 10% tәbәqәsini;
Әhalinin әn yüksәk orta adambaşına gәlir düşәn 50% tәbәqәsini;
Әhalinin әn aşağı orta adambaşına gәlir düşәn 25% tәbәqәsini;
Әhalinin әn yüksәk orta adambaşına gәlir düşәn 25% tәbәqәsini;

247 Birinci kvartil müәyyәn edir:

•

Әhalinin ümumi sayında 25% әn aşağı adambaşına gәlirlәri olan tәbәqәni;
Әhalinin ümumi sayında 25% әn çox adambaşına gәlirlәri olan tәbәqәni;
Әhalinin ümumi sayında 75% әn aşağı adambaşına gәlirlәri olan tәbәqәni
Әhalinin ümumi sayında 50% әn aşağı adambaşına gәlirlәri olan tәbәqәni;
Әhalinin ümumi sayında 75% әn yuxarı adambaşına gәlirlәri olan tәbәqәni;

248 Kvartil bölgü nәyi xarakterizә edir:

•

Gәlirlәrin sәviyyәsinә görә mәcmünu dörd bәrabәr hissәyә ayırir
Gәlirlәrin sәviyyәsinә görә mәcmünu dörd qeyribәrabәr hissәyә ayırir;
Gәlirlәrin sәviyyәsinә görә mәcmünu iki bәrabәr hissәyә ayırir;
Gәlirlәrin sәviyyәsinә görә mәcmünu on bәrabәr hissәyә ayırir;
Gәlirlәrin sәviyyәsinә görә mәcmünu üçdә bir bәrabәr hissәyә ayırir;

249 Aşağı desil nәyi xarakterizә edir:

•

10% әn aşağı tәminatlı әhali tәbәqәsinin orta gәlirlәrinin sәviyyәsini;
10% әn yaxşı tәminatlı әhali tәbәqәsinin maksimum gәlirlәrinin sәviyyәsini
10% әn yüksәk tәminatlı әhali tәbәqәsinin maksimum gәlirlәrinin sәviyyәsini
10% әn aşağı tәminatlı әhali tәbәqәsinin minimum gәlirlәrinin sәviyyәsini
10% әn aşağı tәminatlı әhali tәbәqәsinin maksimum gәlirlәrinin

250 Minimal gәlir bu:

•

İnsanın hәyat fәaliyyәtini vә sağlamlığını saxlamaq üçün zәruri olan gәlirlәrin minimal dәstinin әldә edilmәsini
tәmin edәn xidmәt sәviyyәsidir;
İnsanın hәyat fәaliyyәtini vә sağlamlığını saxlamaq üçün zәruri olan nemәt vә xidmәtlәrin minimal dәstinin әldә
edilmәsini tәmin edәn gәlir sәviyyәsidir;
İnsanın hәyat fәaliyyәtini vә sağlamlığını saxlamaq üçün zәruri olan nemәt vә xidmәtlәrin cәminin әldә
edilmәsini tәmin edәn maksimal gәlir sәviyyәsidir
İnsanın hәyat fәaliyyәtini vә sağlamlığını saxlamaq üçün zәruri olan nemәt vә xidmәtlәrin maksimal dәstinin әldә
edilmәsini tәmin edәn gәlir sәviyyәsidir;
İnsanın hәyat fәaliyyәtini vә sağlamlığını saxlamaq üçün zәruri olan nemәt vә xidmәtlәrin orta dәstinin әldә
edilmәsini tәmin edәn gәlir sәviyyәsidir

251 Әhalının gәlirlәrinin differensasiyasının fond әmsalı nәyi xarakterizә edir

•

Beşinci vә sonuncu desil qrupların maksimum gәlirlәrinin nisbәtinin әks etdirir
Onuncu vә birinci desil qrupların orta gәlirlәrinin nisbәtini әks etdirir;
Beşinci vә sonuncu desil qrupların orta gәlirlәrinin nisbәtinin әks etdirir;
Onuncu vә birinci desil qrupların maksimum gәlirlәrinin nisbәtini әks etdirir;
Onuncu vә birinci desil qrupların minimum gәlirlәrinin nisbәtini әks etdirir;

252 Gәlirlәrin differensasiyasının desil әmalı nәyi göstәrir:

•

Әhalınin әn varlı 10% tәbәqәsinin minimal gәlirlәrinin әn az tәminatlı 10% tәbәqәsinin minimal gәlirlәrindәn
neçә dәfә fәrqli olquğunu göstәrir
Әhalınin әn varlı 10% tәbәqәsinin minimal gәlirlәrinin әn az tәminatlı 10% tәbәqәsinin maksimal gәlirlәrindәn
neçә dәfә fәrqli olquğunu göstәrir
Әhalınin әn varlı 10% tәbәqәsinin maksimal gәlirlәrinin әn az tәminatlı 10% tәbәqәsinin minimal gәlirlәrindәn
neçә dәfә fәrqli olquğunu göstәrir;
Әhalınin әn varlı 10% tәbәqәsinin orta gәlirlәrinin әn az tәminatlı 10% tәbәqәsinin orta gәlirlәrindәn neçә dәfә
fәrqli olquğunu göstәrir;
Әhalınin әn kasıb 10% tәbәqәsinin minimal gәlirlәrinin әn az tәminatlı 10% tәbәqәsinin maksimal gәlirlәrindәn
neçә dәfә fәrqli olquğunu göstәrir;

253 İşçinin öz nominal әmәk haqqına faktiki nә qәdәr istehlak malları ala bilәcәyini vә xidmәtlәr edilәcәyini
xarakterizә edәn göstәriciyә statistikada nә ad verirlәr?

•

Real әmәk haqqı;
Nominal әmәk haqqı
Umumi mәnfәәt
Ümumi gәlir;
Ümumi gәlir;

254 Mal vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin dәyişmәsindәn asılı olmayan әmәk haqqı sәviyyәsini xarakterizә edәn
göstәrici necә adlanır?

•

Nominal әmәk haqqı
Ümumi gәlir;
Xalis mәsrәf;
Real әmәk haqqı;
Umumi mәnfәәt

255 Nominal gәlir müәyyәn edilә biәr:
Real gәlir vurulsun orta gәlir indeksi;

•

Real gәlir bölünsün orta gәlir indeksi;
Real gәlir bölünsün istehlak qiymәtlәri indeksi;
Real gәlir bölünsün manatın alıcılıq qabiliyyәti indeksi;
Real gәlir vürulsun manatın alıcılıq qabiliyyәti indeksi

256 Region üzrә müzdla işlәyәnlәrin orta aylıq әmәk haqqı hesabat dövründә 800 manat, әsas dövrdә isә 500
manat tәşkil etmişdir.Müqayisә olunan dövrdә istehlak qiymәtlәri 25% artmışdır.Nominal әmәk haqqı
indeksini müәyyәn edin:

•

1,6
16
1,25
160
25

257 Gәlirlәrin bölgüsünü qiymәtlәndirmәk üçün istifadә olunan “Cini” әmsalının kәmiyyәtinin 0a
yaxınlaşması nәyi anladır?

•

Inflyasiya templәri zәiflәyir
Gәlirlәrin bölgüsündәki fәrqlilik güclәnir
Gәlirlәrin bölgüsündәki fәrqlilik zәiflәyir
Gәlirlәrin dinamikası zәiflәyir
Nominal gәlirlәr real gәlirlәrdәn daha sürәtlә artır

258 Gәlirlәrin bölgüsünü qiymәtlәndirmәk üçün istifadә olunan “Cini” әmsalının kәmiyyәtinin 1ә
yaxınlaşması nәyi anladır?

•

Inflyasiya templәri zәiflәyir
Nominal gәlirlәr real gәlirlәrdәn daha sürәtlә artır
Gәlirlәrin bölgüsündәki fәrqlilik güclәnir
Gәlirlәr әhali kütlәsi arasında bәrabәr bölünür
Gәlirlәrin dinamikası zәiflәyir

259 Hәr hansı bir dövrdә әhalinin sәrәncamında qalan şәxsi gәlirlәrinin hәcminin artması ...

•

vergı gәlirlәrinә mәnfi tәsir göstәrir
әhalinin mal vә xidmәtlәr istehlakının hәcmini artırır
inflyasiyanın sәviyyәsinә müsbәt tәsir göstәrir
real gәlirlәri dәfәlәrlә artırır
dövriyyәdә olan pul kütlәsinin hәcmini artırır

260 Әvvәlki dövrlәrlә müqayisәdә hesabat dövründә milli valyutanın alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı enmәsi ...

•

Sığorta haqlarına mәnfi tәsir göstәrir
Müzdla işlәyәnlәrin real gәlirlәrini azaldır
Nominal gәlirlәrinә müsbәt tәsir göstәrir
Dövlәt büdcәsinin gәlirlәrini artırır
Vergi dәrәcәlәrini artırir

261 Gәlir vergisinin dәrәcәsinin artırılması nәticәsindә ...

•

muzdla işlәyәnlәrin sayı azalır
әhalinin sәrәncamında qalan gәlirlәri artır
әhalinin sәrәncamında qalan gәlirlәri azalır
nominal gәlirlәrin dinamikasında mәnfi dәyişmәlәr olur
dövlәtin sosial xәrclәri azalır

262 Ötәn dövrlәrlә müqayisәdә manatın alıcılıq qabiliyyәti indeksinın sәviyyәsinin yüksәlmәsi nәticәsindә
...

•

nominal әmәk haqqı real әmәk haqqından iki dәfә çox olur
әhalinin sәrәncamda qalan gәlirlәri azalır
müәyyәn әhali kütlәsi işsiz qalır
әhalinin real gәlirlәri artır
әhalinin maddi rifah halı pislәşir

263 Hәr hansı bir dövrdә real әmәk haqqının hәcmi hansı halda nominal әmәk haqqının hәcmindәn böyük
olur?

•

Nominal әmәk haqqı indeksi istehlak qiymәtlәri indeksinә bәrabәr olduqda;
İnflyasiyanın sәviyyәsi sıfıra bәrabәr olduqda;
İnflyasiyanın sәviyyәsi sıfırdan böyük olduqda;
İnflyasiyanın sәviyyәsi sıfırdan kiçik olduqda;
Manatın alıcılq qabiliyyәti nominal әmәk haqqına bәrabәr olduqda;

264 Hәr hansı bir dövrdә Nominal әmәk haqqının hәcmi Real әmәk haqqının hәcmindәn hansı halda böyük
olur?

•

Nominal әmәk haqqı indeksi istehlak qiymәtlәri indeksinә bәrabәr olduqda;
Manatın alıcılq qabiliyyәti nominal әmәk haqqına bәrabәr olduqda;
İnflyasiyanın sәviyyәsi sıfıra bәrabәr olduqda;
İnflyasiyanın sәviyyәsi sıfırdan böyük olduqda;
İnflyasiyanın sәviyyәsi sıfırdan kiçik olduqda;

265 Hәr hansı bir dövrdә real әmәk haqqı nominal әmәk haqqına bәrabәrdir.Bu o demәkdir ki...

•

Nominal әmәk haqqı indeksi istehlak qiymәtlәri indeksinә bәrabәrdir;
İnflyasiyanın sәviyyәsi sıfıra bәrabәrir;
İnflyasiyanın sәviyyәsi sıfırdan böyükdür;
İnflyasiyanın sәviyyәsi sıfırdan kiçikdir;
Manatın alıcılq qabiliyyәti nominal әmәk haqqına bәrabәrdir;

266 Minimum miqdarda pensiya alanların sayı – bu …

•

dövlәt tәrәfindәn pensiya qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә müәyyәnlәşdirilmiş butun pensiya almaq
hüququ olan şәxslәrin sayıdır.
dövlәt tәrәfindәn pensiya qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә müәyyәnlәşdirilmiş pensiyaçıların sayıdır.
dövlәt tәrәfindәn әmәk qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә müәyyәnlәşdirilmiş pensiyaçıların sayıdır.
müәssisә tәrәfindәn pensiya qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә müәyyәnlәşdirilmiş pensiyaçıların
sayıdır.
pensiya qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә müәyyәnlәşdirilmiş butün pensiya tәyin olunmuş
pensiyaçıların sayıdır

267 Sosial pensiyalar – bu…

•

uşaqlıqdan ailәsini itirmiş, әmәk pensiyası almaq hüququ olmayan әlillәrә vә qocalara verilәn ödәnişlәrdir.
әmәk fәaliyyәti dövründә әlillik qazananlara, әmәk pensiyası almaq hüququ olmayan әlillәrә vә qocalara verilәn
ödәnişlәrdir.
uşaqlıqdan aztәminatlı olanlara, әmәk pensiyası almaq hüququ olan әlillәrә vә qocalara verilәn ödәnişlәrdir.
uşaqlıqdan әlil olanlara, әmәk pensiyası almaq hüququ olmayan әlillәrә vә qocalara verilәn ödәnişlәrdir.
uşaqlıqdan yetim olanlara, әmәk pensiyası almaq hüququ olmayan әlillәrә vә qocalara verilәn ödәnişlәrdir.

268 Tәyin olunmuş pensiyalara … daxildir.

•

yalnız әmәk, iqtisadi, hәrbi qulluqçular vә onların ailәlәri üçün olan pensiyalar
yalnız әmәk, sosial, hәrbi qulluqçular vә onların ailәlәri üçün olan pensiyalar
yalnız әmәk, dövlәt vә hәrbi qulluqçular vә onların ailәlәri üçün olan pensiyalar
yalnız әmәk, sosial, dövlәt qulluqçuları vә onların ailәlәri üçün olan pensiyalar
yalnız sosial, iqtisadi, hәrbi qulluqçular vә onların ailәlәri üçün olan pensiyalar

269 Ev tәsәrrüfatı dedikdә … başa düşülür

•

ümumi büdcәyә malik olan vә bir yerdә yaşayan ailә üzvlәri hesab olunan şәxslәr qrupu vә ya şәxs
qohumluq әlaqәsidә olub ümumi büdcәyә malik olan vә bir yerdә yaşayan şәxslәr qrupu
qohumluq әlaqәsi olubolmamasından asılı olmayaraq, ümumi büdcәyә malik olan vә bir yerdә yaşayan şәxslәr
qrupu vә ya şәxs
qohumluq әlaqәsi olubolmamasından asılı olmayaraq, bir yerdә yaşayan şәxslәr qrupu vә ya şәxs
qohumluq әlaqәsi olmayıb, ümumi büdcәyә malik olan vә bir yerdә yaşayan şәxslәr qrupu vә ya şәxs

270 Tәdqiq olunan ev tәsәrrüfatlarının sayı – bu…

•

baş mәcmuya düşәn vә cari büdcә tәdqiqatında iştirak edәn tәsәrrüfatların sayıdır.
seçmә mәcmuya düşәn vә cari büdcә tәdqiqatında iştirak edәn ev tәsәrrüfatlarının sayıdır.
seçmә mәcmuda xüsusi çәkiyә malik olan vә cari büdcә tәdqiqatında iştirak edәn ev tәsәrrüfatlarının sayıdır.
Bütövlükdә mәcmunu tәşkil edәn vә cari büdcә tәdqiqatında iştirak edәn ev tәsәrrüfatlarının sayıdır.
seçmә mәcmuda nәzәrdә tutulan vә cari büdcә tәdqiqatında iştirak edәn subyektlәrin sayıdır.

271 Nominal әmәk haqqı indeksinin 125%¸ real әmәk haqqı indeksinin 105% tәşkil etdiyini bilәrәk manatın
alıcılıq qabliyyәti indeksini hesablayın:

•

119%;
96%.
130%;
120%;
84%;

272 Real әmәk haqqı indeksinin 1,2, qiymәt indeksinin 125% olduğunu bilәrәk nominal әmәk haqqı
indeksini hesablayın:

•

96%.
150%;
145%;
104,2%;
105%;

273 Real әmәk haqqı indeksinin 0.75¸ nominal әmәk haqqı indeksinin 1.2 olduğunu bilәrәk istehlak
qiymәtlәrinin necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

32,5% azalmışdır.
60% artmışdır;
10% azalmışdır;
45% azalmışdır;
60 % azalmışdır;

274 Ötәn illә müqayisәdә real әmәk haqqı 10% artmışdır.Bu dövrdә istehlak qiymәtlәri orta hesabla 20%
artmışdır.Nominal ifadәdә әmәk haqqı necә dәyişilmişdir?

•

32% azalmışdır;
10% azalmışdır;
32% artmışdır;
30% artmışdır;
20% artmışdır.

275 Ötәn illә müqayisәdә ölkәdә nominal әmәk haqqı 20% artmışdır.Bu dövrdә manatın alıcılıq qabiliyyәti
20% aşağı enmişdir.Real әmәk haqqının necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

4% azalmışdır;
4% artmışdır;
40% artmışdır.

44% artmışdır;
dәyişilmәmişdir;

276 Region üzrә işçilәrin orta aylıq real әmәk haqqı hesabat dövründә 400 manat tәşkil etmişdir.Bu dövrdә
istehlak qiymәtlәri 20% yüksәlmişdir.Hesabat dövründә nominal әmәk haqqını müәyyәn edin:

•

480;
401;
450;
400;
333,33;

277 Region üzrә işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı hesabat dövründә 500 manat tәşkil etmişdir.Bu dövrdә
manatın alıcılıq qabiliyyәti 20% aşağı düşmüşdür.Real әmәk haqqını müәyyәn edin:

•

500;
416,67;
480;
600;
400;

278 Region üzrә işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı hesabat dövründә 500 manat, әsas dövrdә isә 400 manat
tәşkil etmişdir.Bu dövrdә istehlak qiymәtlәri 10% azalmışdır. Hesabat dövründә real әmәk haqqını müәyyәn
edin:

•

555,56
550
450,1
440
444,44

279 Region üzrә işçilәrin orta aylıq әmәk haqqı hesabat dövründә 500 manat, әsas dövrdә isә 400 manat
tәşkil etmişdir.Bu dövrdә istehlak qiymәtlәri 1,2 dәfә artmışdır.Real әmәk haqqı indeksini müәyyәn edin:

•

104,2%
125%
150%
96 %
80%

280 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhalinin gәlirlәrinin kvartil әmsalı göstәricisini hesablayın:

•

1392,9
1,96

•

2,5
5,0
710,5

281 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhalinin gәlirlәrinin yuxarı kvartil göstәricisini hesablayın:

•

1632,5
710,5
1392,9
620,1
1300,1

282 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhalinin gәlirlәrinin aşağı kvartil göstәricisini hesablayın:

•

160,1
710,5
137,8
620,1
600,1

283 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhalinin gәlirlәrinin moda göstәricisini hesablayın:

•

383,76
11,7
256,35
700
676,67

284 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhalinin gәlirlәrinin median göstәricisini hesablayın:

•

256,35
11,7
383,76
450
350

285 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhalinin gәlirlәrinin yuxarı desilinin kәmiyyәtini müәyyәn edin:

•

100
1666,7
2200
1835,7
1800

286 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhalinin gәlirlәrinin aşağı desil göstәricisini hesablayın:

•

300
100
200
20
10

287 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhalinin gәlirlәrinin desil әmsalını hesablayın:

•

4,0
5,5
16,7
166,7
5,0

288 Mal vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin dәyişmәsindәn asılı olaraq dәyişәn әmәk haqqı sәviyyәsini xarakterizә
edәn göstәrici necә adlanır?

•

Xalis mәsrәf;
Real әmәk haqqı;
Nominal әmәk haqqı;
Umumi mәnfәәt.
Ümumi gәlir;

289 İstehlak qiymәtlәri indeksinin sәviyyәsinin artması ...

•

Real gәlirlәrin alıcılıq qabiliyyәtini artırır;
Real gәlirlәrin alıcılıq qabiliyyәtini aşağı salır;
Nominal gәlirlәrin alıcılıq qabiliyyәtini aşağı salır;
Defilyasiyanın yaranmasına sәbәb olur.
Nominal gәlirlәrin alıcılıq qabiliyyәtini artırır;

290 Real әmәk haqqı müәyyәn edilir:

•

Nominal әmәk haqqının alıcılıq qabiliyyәtini;
Real әmәk haqqının normallaşdırılmasını;
Nominal әmәk haqqının inflyasiyasını;
Әmәk haqqının defilyasiyasını;
Nominal әmәk haqqının artımını;

291 Fәrdi istehlak sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәriciyә statistikada nә ad verilir:

•

Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn istehlak;
Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn UDM
Ümumi gәlir;
Әmәk haqqı
Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn ümumi gәlir;

292 Bu mәlumatlar әsasında xidmәtlәrin ümumi tarif indeksini müәyyәn edin:

•

1.063
1.15
1.332
0.641
1.48

293 Bu mәlumatlar әsasında xidmәtlәrin ümumi fiziki hәcm indeksini müәyyәn edin:

•

1.063
1.48
1.657
0.81
1.15

294 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında pulun alicılıq qabiliyyәtinin necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

10,4% azalmış
5 % azalmış
2,6 % azalmış
13,4% artmış
4,9% artmış

295 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında iş gününün müddәtinin dәyişilmәsini nәzәrә almadan real әmәk haqqının
necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

5 % azalmış
4,9% artmış
10,4% azalmış
4,9% azalmis
13,4% artmış

296 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında iş gününün müddәtinin dәyişilmәsini nәzәrә alaraq real әmәk haqqının
necә dәyişildiyini müәyyәn edin

•

4,9% artmış
5% azalmış
13,4% artmış
10,4% artmış
7,7% artmış

297 Bu mәlumatlar әsasında xidmәtlәrin ümumi fiziki indeksini müәyyәn edin:

•

1.12
1.012
1.077
0.92
1.09

298 Bu mәlumatlar әsasında xidmәtlәrin ümumi tarif indeksini müәyyәn edin:

•

1.077
1.12
0.92
1.09
1.012

299 Bu mәlumatlar әsasında xidmәtlәrin ümumi dәyәr indeksini müәyyәn edin:

•

0.92
1.09
1.012
1.077
1.12

300 Bu mәlumatlar әsasında xidmәtlәrin dәyәr indeksini müәyyәn edin:

•

1.48
1.063
1.657
0.641
1.15

301 p

•

0.872
0.11

1.61
0.905
1.147

302 o

•

0.7
0.4
1.67
0.68
0.6

303 i

•

98.6%
105.9%
114.9%
113.3%
108.6%

304 u

•
305 y

155,0;140,7;14,3%
55,0;40,7;4,3%
55,0;4,3%;40,7%
4,3;55,0;40,7 %
40,7;4,3;55,0%

•

418
159
203
215
220.5

306 t

•

98,6%
108,6%
105,9%
113,3%
97,5%

307 İstehlakın ödәnilmәsi әmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır:

•

a

b

j

y

308 Hәr hası bir İ әmtәәsi üzrә әhalinin istehlakının ödәnilmәsi әmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır:
g

a

•

b

h

309 Adambaşına düşәn ümumi istehlak indeksi aşağıdakı kimi hesablanır:
b

n

t

•

a

310 Yaşayış minimumu hansı düsturla hesablana bilәr

v

•

a

b

n

311 e

•

Adambaşına orta istehlak indeksini
Әhalinin istehlak tәminatlılığı әmsalını
Hәr hansı bir әmtәә ilә tәminatlıq әmsalını
Istehlakın fәrdi indeksini;
İstehlakın gәlirdәn aslılığının elastikliyini

312 Әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә uzunmüddәtli istehlak әşyalarının qiymәti 40% , onların
alınmasına çәkilәn xәrclәr 50% artmışdır.İstehlakın qiymәtdәn aslılığının elastiklik әmsalını hesablayın.

•

10.0
0.8
0.75
0.5
1.25

313 Әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә uzunmüddәtli istehlak әşyalarının qiymәti 20% , onların
alınmasına çәkilәn xәrclәr 15% artmışdır.İstehlakın qiymәtdәn aslılığının elastiklik әmsalını hesablayın

•

35.0
0.35
0.73
0.33
1.33

314 Avqust –dekabr ayları üzrә kartof istehlakının 1% nisbi artımının mütlәq kәmiyyәti 0,03 kq tәşkil
etmişdir.Avqust ayında kartof istehlakının hәcmi nә qәdәr olmuşdur.

•

30kq
3kq

•

300kq
0,03kq
0,3kq

315 Yanvar ayı ilә müqayisәdә iyulda әt istehlaki 5% azalmış, dekabrda 10% artmışdır. İyulla ayı ilә
müqayisәdә dekabrda әt istehlakı necә dәyişilmışdir.

•

3,5% azalmış
15,8% azalmış
15,8% artmış
4,5% artmış
5% artmış

316 Yanvar ayı ilә müqayisәdә iyulda әt istehlaki 5% azalmış, iyulla müqayisәdә dekabrda 10% artmışdır.
Yanvar ayı ilә müqayisәdә dekabrda әt istehlakı necә dәyişilmışdir.

•

5% artmış
3,5 % artmış
5% azalmış
3,5% azalmış
4,5% artmış

317 Yanvar ayı ilә müqayisәdә iyulda әt istehlaki 10% azalmış, iyulla müqayisәdә dekabrda 15% artmışdır.
Yanvar ayı ilә müqayisәdә dekabrda әt istehlakı necә dәyişilmışdir.

•

4,5% artmış
5% artmış
3,5 % artmış
5% azalmış
3,5% azalmış

318 Ev tәsәttüfatlarının büddcәlәrinin tәdqiqatı zamanı müәyyәn edilmışdir ki, ötәn dövr әrzindә süd
mәhsullarının istehlakı 3 % , gәlirlәr isә 10% artmışdır.İstehlakın gәlirlәrdәn aslılığının elastiklik әmsalını

•

0.0
0.3
0.1
13.0
10.0

319 Ev tәsәttüfatlarının büddcәlәrinin tәdqiqatı zamanı müәyyәn edilmışdir ki, ötәn dövr әrzindә tәrәvәz
mәhsullarının istehlakı 2,2%, gәlirlәr isә 8% artmışdır. İstehlakın gәlirlәrdәn aslılığının elastiklik әmsalını

•

10.2
0.275
3.636
1.202
1.08

320 Әsas dövrlә müqayisәdә hesabat uzunmüddәtli istifadә әşyalarının qiymәti 60%, onlarin әldә edilmәsinә
çәkilәn xәrclәr isә 50% artmışdır.İstehlakın qiymәtdәn aslılığının elastiklik әmsalını müәyyәn edin:

•

0.1
0.5
0.6
0.83
1.1

321 Ötәn dövr әrzindә uzunmüddәtli istifadә әşyalarının alınması xәrclәrinin dinamikası 111,5 %,
adambaşına düşәn gәlirlәrin artımı isә 105,75% tәşkil etmişdir.Üzunmüddәtli istifadә әşyalarınin istehakının
gәlirlәrin dәyişilmәsindәn aslılığının elastikliyini müәyyәn edin:

•

1.0
1.05
0.5
2.0
0.95

322 İl üzrә aşaıdakı mәlumatlar verilir: 1ci rübdә әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәti ötәn dövrlә
müqayisәdә13%, 2ci rübdә 17%, 3cü rübdә 7%, 4cü rübdә 10% artmışdır.Bu dövrdә nominal әmәk
haqqının hәcmi ikiqat artmışdir. Pulun alıcılıq qabiliyyәtinin necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

55,6% azalmış.
35,7% artmış;
64,3 % azalmış;
35,7% azalmış;
64,3% dәyişilmiş;

323 İl üzrә aşaıdakı mәlumatlar verilir: 1ci rübdә әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәti ötәn dövrlә
müqayisәdә13%, 2ci rübdә 17%, 3cü rübdә 7%, 4cü rübdә 10% artmışdır.Bu dövrdә nominal әmәk
haqqının hәcmi ikiqat artmışdir. Real әmәk haqınn necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

55,6% azalmış
28,5% azalmış;
128,5% azalmış;
28,5% artmış;
128,5% artmış

324 İl üzrә aşaıdakı mәlumatlar verilir: 1ci rübdә әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәti ötәn dövrlә
müqayisәdә13%, 2ci rübdә 17%, 3cü rübdә 7%, 4cü rübdә 10% artmışdır.Bu dövrdә nominal әmәk
haqqının hәcmi ikiqat artmışdir. Bütünlükdә il әrzindә qiymәtlәrin orta hesabla necә dәyişildiyini müәyyәn
edin:

•

200% dәyişilsin
47% artmışdır
55,6% azalmışdır
55,6% artmışdır
47% azalmışdır;

325 Әğәr әsas dövrlә müqayisәdә istehlak qiymәtlәri indeksi 145% tәşkil edәrsә, mahatın alıcılıq qabiliyyәti
indeksi nәyә bәrabәrdir:

•

0.7%
0.55
0.45
0.69
1.2

326 Hәr hansı dövrdә әhalinin yumurta istehlakının artımı 5,8 %, әhalinin orta illik nisbi artımı isә 1,5 %
tәşkil etmişdir. Hәr nәfәrә düşәn yumurta istehlakının necә dәyişildiyini müәyyәn edin.

•

25% dәyişilәr;
1,5 dәfә artar;
4,2% azalar;
4,2% artar;
5,8 dәfә azalar

327 Nominal әmәk haqqı 35% artmış, malların vә xidmәtlәrin qiymәti 10% bahalaşmışdır.Real әmәk
haqqının dinamikasını müәyyәn

•

25% dәyişilәr;
10 dәfә artar;
22,7% azalar;
22,7% artar;
19 % azalar;

328 İstehlakın fiziki hәcm indeksinin 0.95¸ әhalinin orta sayı indeksinin 1.06 olduğunu bilәrәk orta istehlak
indeksini hesablayın:

•

1.116
0.899
0.896
1.007
0.996

329 İl әrzindә şәkәr istehlakının 8 mlrd kq¸ әhalinin sayının 200 mln. nәfәr olduğunu bilәrәk hәr nәfәrә
düşәn şәkәr istehlakının orta hәcmini hesablayın:

•

192 kq
45 kq
30 kq
40 kq
208 kq

330 I rübdә süd vә süd mәhsullarının istehlakının 68 kq¸ II rübdә 88 kq olduğunu bilәrәk istehlakın fiziki
hәcm indeksini hesablayın:

•

1.565
1.485
1.394
1.294
0.773

331 13. Әt mәhsulları üzrә fәrdi istehlak sәviyyәsinin 46 kq¸ fizioloji istehlak normasının 58 kq olduğunu
bilәrәk bu mәhsul üzrә istehlakın ödәnmә әmsalını hesablayın:

•

1.04
1.26
0.893
0.793
1.793

332 2008ci illә müqayisәdә 2009cu ildә mal vә xidmәtlәrin qiymәtinin 2% aşağı düşdüyünü bilәrәk pulun
alıcılıq qabliyyәtini hesablayın:

•

0.37
0.98
0.02
1.02
2.32

333 I rübә nisbәtәn II rübdә mal vә xidmәtlәrin qiymәtinin 5 % artdığını bilәrәk pulun alıcılıq qabliyyәti
indeksini hesablayın:
0.05
1.06

•

0.98
0.95
105.0

334 Yaşayış minimumu bunlardan hansını özündә birlәşdirmir:

•

Hәr hansı bir cinsyaş qurupu üzrә verği xәrclәri;
Hәr hansı bir cinsyaş qurupu üzrә minimal istehlak sәbәtinә daxil olan qeyriәrzaq mәhsullarının dәyәri;
Hәr hansı bir cinsyaş qurupu üzrә minimal istehlak sәbәtinә daxil olan әrzaq dәstinin dәyәri
Hәr hansı bir cinsyaş qurupu üzrә minimal istehlak sәbәtinә daxil olan yaşam dәstinin dәyәri
Hәr hansı bir cinsyaş qurupu üzrә minimal istehlak sәbәtinә daxil olan pullu xidmәtlәrin dәyәri;

335 Süd mәhsullarının gәlirlәrdәn aslılığının elastikliyi әmsalı 0,3 tәşkil edir.Bu o demәkdir ki:

•

Gәlirlәrin 1% artması zәminindә mәhsulun istehlakı 0,97% artır
Gәlirlәrin 1% artması zәminindә mәhsulun istehlakı 0,3% azalır;
Istehlakın 1% artması zәminindә gәlirlәr orta hesabla 0,3% artır;
Gәlirlәrin 1% artması zәminindә mәhsulun istehlakı 0,3% artır;
Gәlirlәrin 0,3% artması zәminindә mәhsulun istehlakı 1% artır;

336 İstehlak edilmiş mәhsulların hәcminin әhalinin orta illik sayına bölünmәsindәn alınan göstәrici nәyi
anladır?

•

İstehlakın dinamikasını;
Hәr nәfәrә düşәn istehlakın mütlәq artımını;
maddi tәminat
Hәr nәfәrә düşәn istehlakın orta hәcmini;
Yaxınlaşma әmsalını;

337 Statistikada ayrıayrı mәhsullar üzrә istehlakın dinamikasını öyrәnmәk üçün hansı göstәricidәn istifadә
olunur?

•

Dәyişmә tempindәn
Mütlәq artım әmsalından
istehlakın ümumi indeksindәn;
istehlakın fәrdi indeksindәn;
Nisbi dәyişmә әmsalından;

338 Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn faktiki istehlak sәviyyәsinin fizioloji istehlak normasına nisbәtindәn alınan
göstәrici necә adlanır?

•

Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn UDM;
Fondverimi әmsalı;
İstehlakın artım әmsalı
İstehlakın ödәnilmә әmsalı
Әmәk haqqı;

339 Әgәr elastiklik әmsalının kәmiyyәti vahiddәn böyükdürsә:

•

Gәlir vә istehlak arasında әlaqә yoxdur .
Gәlir vә istehlak arasında proporsional aslılıq mövcuddur;
İstehlak gәlirdәn zәif sürәtlә artır
İstehlak gәlirdәn daha sürәtlә artır;
Gәlir xәrcdәn daha sürәtlә çoxalır;

340 Bunlardan hansı son istehlak xәrclәrinә aid deyil:
şәxsi mәnzildә yaşayış xidmәtlәrinin ödәnilmәsi
İstehlak mallarının ödәnilmәsinә xәrclәr;

•

Şәxsi büdcә hesabına istehlak mallarına çәkilәn xәrclәr;
Transfert ödәnişlәri;
mәhsulların natural formada istehlakı;

341 Minimal istehlak sәbәti nәzәrdә tutur:

•

İnsanın sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini yüksәk sәviyyәdә saxlamağa imkan verәn әrzaq, qeyriәrzaq malları vә
xidmәtlәrin dәsti;
İnsanın sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini saxlamağa imkan verәn әrzaq, qeyriәrzaq malları vә xidmәtlәrin dәsti;
Orta hesabla әhali vә onun ayrıayrı sosialdemoqrafik qruplarının faktiki istehlak etdiyi әmtәә vә xidmәtlәrin
dәstidir
Әhali vә onun ayrıayrı sosialdemoqrafik qruplarının faktiki istehlak etdiyi әmtәә vә xidmәtlәrin dәstidir;
Elmi cәhәtdәn әsalandırılmış sәmәrәli normalar әsasında insanin sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini saxlamağa
imkan verәn әrzaq, qeyriәrzaq malları vә xidmәtlәrin dәsti;

342 Tәdqiqatın obyekt vә vәzifәlәrindәn asılı olaraq tәcrübәdә istehlak sәbәtinin aşağıdakı növlәri
fәrqlәndirilir:

•

Median, sәmәrәli vә minimal;
Modal, sәmәrәli vә maksimal;
Maksimal, sәmәrәli vә faktiki
Minimal, sәmәrәli vә faktiki;
Minimal, orta vә faktiki;

343 İstehlak sәbәti bu

•

Әhali vә onun ayrıayrı qrupları tәrәfindәn istehlak olunmaq üçün nәzәrdә tutulan әrzaq mallarının vә xidmәtlәrin
dәstidir;
Әhali vә onun ayrıayrı qrupları tәrәfindәn satılması nәzәrdә tutulan әrzaq, qeyriәrzaq mallarının vә xidmәtlәrin
dәstidir;• Әhali vә onun ayrıayrı qrupları tәrәfindәn satılması nәzәrdә tutulan әrzaq, qeyriәrzaq mallarının vә
xidmәtlәrin dәstidir;
Әhali vә onun ayrıayrı qrupları tәrәfindәn istehsal olunmaq üçün nәzәrdә tutulan әrzaq, qeyriәrzaq mallarının vә
xidmәtlәrin dәstidir;
Әhali vә onun ayrıayrı qrupları tәrәfindәn istehlak olunmaq üçün nәzәrdә tutulan әrzaq, qeyriәrzaq mallarının vә
xidmәtlәrin dәstidir
Әhali vә onun ayrıayrı qrupları tәrәfindәn istehlak olunmaq üçün nәzәrdә tutulan qeyriәrzaq mallarının vә
xidmәtlәrin dәstidir;

344 Faktiki istehlak sәbәti dedikdә başa düşülür:

•

Orta hesabla әhali vә onun ayrıayrı sosialdemoqrafik qruplarının faktiki istehlak etdiyi әmtәә vә xidmәtlәrin
dәstidir;
Elmi cәhәtdәn әsalandırılmış sәmәrәli normalar әsasında işlәnib hazırlanmış vә insanin istehlakının daha yüksәk
sәviyyәdә tәmin olunmasına imkan verәn әrzaq, qeyriәrzaq malları vә xidmәtlәrin dәsti;
İnsanın sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini saxlamağa imkan verәn әrzaq, qeyriәrzaq malları vә xidmәtlәrin dәsti;
Әhali vә onun ayrıayrı sosialdemoqrafik qruplarının faktiki istehlak etdiyi әmtәә vә xidmәtlәrin dәstidir;
İnsanın sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini yüksәk sәviyyәdә saxlamağa imkan verәn әrzaq, qeyriәrzaq malları vә
xidmәtlәrin dәsti;

345 Sәmәrәli istehlak sәbәti dedikdә nәzәrdә tutulur:

•

Orta hesabla әhali vә onun ayrıayrı sosialdemoqrafik qruplarının faktiki istehlak etdiyi әmtәә vә xidmәtlәrin
dәstidir
Elmi cәhәtdәn әsalandırılmış sәmәrәli normalar әsasında işlәnib hazırlanmış vә insanin istehlakının daha yüksәk
sәviyyәdә tәmin olunmasına imkan verәn әrzaq, qeyriәrzaq malları vә xidmәtlәrin dәsti;
İnsanın sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini saxlamağa imkan verәn әrzaq, qeyriәrzaq malları vә xidmәtlәrin dәsti;
İnsanın sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini yüksәk sәviyyәdә saxlamağa imkan verәn әrzaq, qeyriәrzaq malları vә
xidmәtlәrin dәsti
Әhali vә onun ayrıayrı sosialdemoqrafik qruplarının faktiki istehlak etdiyi әmtәә vә xidmәtlәrin dәstidir;

346 Ev tәsәrrüfatlarının faktiki son istehlak xәrclәrinә aid deyil:

•

Qeyrikommersiya tәşkilatlarının әvәzsiz sosial transfertlәri.
Dövlәt idarәetmә orqanlarının sosial müdafiә xәrclәri
Әmtәәlәrin alınması xәrclәri;
Xidmәtlәrin әldә edilmәsi xәrclәri;
Dövlәt idarәetmә orqanlarından әldә edilәn transfertlәr;

347 Әhalinin ümumi istehlakının tәrkibi aşağıdakı әmtәә vә xidmәtlәr qrupundan ibarәtdir:

•

Kommunal xәrclәr, tәhsil xidmәtlәri, әrzaq malları, qeyriәrzaq malları,
Әrzaq malları, qeyriәrzaq malları, xidmәtlәr;
Әrzaq vә qeyriәrzaq, sәnaye, kommunal xidmәtlәr;
Xidmәtlәr, qeyriәrzaq vә yeyinti mәhsulları;
Pullu xidmәtlәr, qida xәrclәri vә rabitә xәrclәri;

348 Әhalinin ümumi istehlakının tәrkibi aşağıdakı әmtәә vә xidmәtlәr qrupundan ibarәtdir:

•

Iki;
Üç;
Dörd.
Doqquz;
Beş;

349 Bunlardan hansı әhalinin xәrclәrinә aid deyil:

•

Әmtәә vә xidmәtlәrin alınması xәrclәri
Sosial müdafiә xәrclәri
Mәcburi ödәnişlәrә xәrclәr;
Xarici valyutanın alınması xәrclәri;
Daşınmaz әmlakın alınması xәrclәri;

350 a

•

0.4;
0.2;
0.8;
1.25;
1.67 ;

351 I rübә nisbәtәn II rübdә mal vә xidmәtlәrin qiymәtinin 125 % tәşkil etdiyini bilәrәk pulun alıcılıq
qabliyyәtinin indeksini hesablayın:

•

1,25;
0,8;
12,5;
25;
0,75;

352 Әgәr istehlakçıların sayı 10% artarsa vә ümumi istehlakın sәviyyәsi 25% azalarsa adambaşına istehlakın
sәviyyәsi...

•

31,8% azalar
Dәyişilmәz
15% azalar.

68, 2% artar
10% azalar

353 Әt mәhsullarının gәlirlәrdәn aslılığının elastikliyi әmsalı 0,68 tәşkil edir.Bu o demәkdir ki:

•

Gәlirlәrin 0,68 % artması zәminindә mәhsulun istehlakı 1% artır;
Gәlirlәrin 1% artması zәminindә mәhsulun istehlakı 0,68% artır;
Gәlirlәrin 1% artması zәminindә mәhsulun istehlakı 0,68% artır
Gәlirlәrin 1% artması zәminindә mәhsulun istehlakı 0,32 % azalır;
Istehlakın 1% artması zәminindә gәlirlәr orta hesabla 0,68 % artır;

354 Müqayisә olunan dövrlәrin sayı ikidәn çox olduqda istehlakın hәcminin dinamikasını tәhlil etmәk üçün
istifadә olunur:

•

Hәm nominal, hәm dә real istehlak indekslәrindәn
Hәm әsas, hәm dә silsilә qaydası indekslәrindәn
Yalnız silsilә qaydası indekslәrindәn
Hәm sadә, hәm dә mürәkkәb qayda indekslәrindәn
Yalnız әsas qayda indekslәrindәn

355 Hәr hansı bir әmtәә vә xidmәt növü üzrә adambaşına düşәn istehlakın hәcminin dinamikası asılıdır ...

•

Yalnız istehlakçıların sayının dәyişilmәsindәn
Yalnız әhalinin gәlirlәrinin hәcminin dәyişilmәsindәn
Yalnız istehlakçıların sayının artmasından, hәm dә istehlakın hәcminin azalmasından
Hәm istehlakçıların sayının, hәm dә istehlakın hәcminin dәyişilmәsindәn
Yalnız istehlakın hәcminin dәyişilmәsindәn

356 Qәbul edilmiş Beynәlxalq qaydalara әsasәn stehlak qiymәtlәri qindeksi hansı indeksә әsasәn hesablanır:

•

Paaşenin ümumi qimәt indeksinә
Laspeyresin ümumi qimәt indeksinә
Laspeyresin ümumi fiziki hәcm indeksinә
Ecvortun ümumi qimәt indeksinә
Fişerin ümumi qimәt indeksinә

357 İstehlakın gәlirdәn aslılığının elastikliyininin әmsalı 0,83% tәşkil edirsә bu o demәkdir ki,...

•

Gәlirin hәcminin 0,83% azalması şәrtindә istehlakın hәcmi 0,83% artır
Gәlirin hәcminin 1% artması şәrtindә istehlakın hәcmi 0,83% artır
Gәlirin hәcminin 1% artması şәrtindә istehlakın hәcmi 0,83% azalır
Gәlirin hәcminin 0,83% artması şәrtindә istehlakın hәcmi 1% artır
Gәlirin hәcminin 1% azalması şәrtindә istehlakın hәcmi 0,83% artır

358 Әğәr istehlakın gәlirdәn aslılığı C=400+0,65Y düsturü ilә ifadә olunursa, son hәdd istelak meyilliyi...

•

0,65
400
260
0,56
0,55

359 İnflyasiyanın qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә olunan istehlak qiymәtlәri indeksi .... kimi hesablanır.

•

Cari dövrün qiymәtlәrindә cari dövrün istehlak sәbәtinin dәyәri vurulsun әsas dövrün qiymәtlәrindә әsas dövrün
istehlak sәbәtinin dәyәri;
Cari dövrün qiymәtlәrindә әsas dövrün istehlak sәbәtinin dәyәri bölünsün әsas dövrün qiymәtlәrindә әsas dövrün
istehlak sәbәtinin dәyәri;
Cari dövrün qiymәtlәrindә cari dövrün istehlak sәbәtinin dәyәri bölünsün әsas dövrün qiymәtlәrindә әsas dövrün
istehlak sәbәtinin dәyәri;

Cari dövrün qiymәtlәrindә cari dövrün istehlak sәbәtinin dәyәri bölünsün әsas dövrün qiymәtlәrindә cari dövrün
istehlak sәbәtinin dәyәri;
Cari dövrün qiymәtlәrindә әsas dövrün istehlak sәbәtinin dәyәri bölünsün әsas dövrün qiymәtlәrindә carı dövrün
istehlak sәbәtinin dәyәri;

360 Verilәnlәr әsasında xidmәtlәrin ümumi fiziki hәcm indeksini hesablayın:

•

0,874
1,079
1,105
1,265
1,145

361 Verilәnlәr әsasında xidmәtlәrin ümumi tarif indeksini hesablayın:

•

0,927
1,079
1,105
1,265
1,145

362 Verilәn mәlumatlar әsasında xidmәtlәrin dәyәr indeksini hesablayın:

•

1,15
0,927
1,657
1,079
1,48

363 Әğәr әsas dövrlә müqayisәdә istehlak qiymәtlәri indeksi 125% tәşkil edәrsә, milli valyutanın alıcılıq
qabiliyyәti indeksi nәyә bәrabәrdir:

•

0,125%
69%
25%
80%
1,25%

364 Hәr hansı dövrdә әhalinin kartof istehlakının artımı 8 %, әhalinin orta illik nisbi artımı isә 5 % tәşkil
etmişdir. Hәr nәfәrә düşәn kartof istehlakının necә dәyişildiyini müәyyәn edin.

•

13% dәyişilәr;
3 dәfә artar;
2,9% azalar;
2,9% artar;
3 dәfә azalar;

365 Nominal әmәk haqqı 20% artmış, milli valyutanın alıcılıq qabiliyyәti 25% aşağı düşmüşdür.Real әmәk
haqqının dinamikasını müәyyәn edin.

•

dәyişmәz;
5% artar;
10% azalar;
10% artar;
45% azalar;

366 Real әmәk haqqı 20% artmış, әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәti 12% yüksәlmişdir.Nominal әmәk haqqının
dinamikasını müәyyәn edin.

•

dәyişmәz;
32% artar;
8% azalar;
34,4 % artar;
24% azalar;

367 Nominal әmәk haqqı 20% artmış, әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәti 20% ucuzlaşmışdır.Real әmәk haqqının
dinamikasını müәyyәn edin.

•

dәyişmәz;
40% artar;
50% azalar;
50% artar;
40% azalar;

368 İstehlakın fiziki hәcm indeksinin 1,25¸ әhalinin orta sayı indeksinin 1,20 olduğunu bilәrәk orta istehlak
indeksini hesablayın:

•

96;
1,96;
0,96;
1,042;
104,2 ;

369 I rübdә süd mәhsullarının istehlakının 75 kq¸ II rübdә 60 kq olduğunu bilәrәk istehlakın fiziki hәcm
indeksini hesablayın:
12,5%.
1,25%;

•

125%;
80%;
0,80%;

370 2014cü illә müqayisәdә 2015ci ildә әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәtinin 8% aşağı düşdüyünü bilәrәk
inflyasiyanın sәviyyәsini müәyyәn edin:

•

1,08%
108%;
+8%;
– 8%;
92%;

371 Әvvәlki aya nisbәtәn sonrakı ayda mal vә xidmәtlәrin qiymәtinin 25 % artdığını bilәrәk manatın alıcılıq
qabliyyәti indeksini hesablayın:

•

0.25.
1.25;
0.75;
0.80;
1,025;

372 Adambaşına düşәn ümumi istehlak indeksi aşağıdakı kimi hesablanır:

•

әhalinin orta sayı indeksi vurulsun faktiki ümumi istehlak indeksi
faktiki ümumi istehlak indeksi vurulsun әhalinin orta sayı indeksi
faktiki ümumi istehlak indeksi çıxılsın әhalinin orta sayı indeksi
faktiki ümumi istehlak indeksi bölünsün әhalinin orta sayı indeksi
әhalinin orta sayı indeksi bölünsün faktiki ümumi istehlak indeksi

373 İstehlakın ödәnilmә әmsalı belә hesablanır

•

Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn faktiki istehlak sәviyyәsinin ÜDMin hәcminә nisbәti kimi
Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn faktiki istehlak sәviyyәsinin fizioloji istehlak normasına hasili kimi
Fizioloji istehlak normasının әhalinin hәr nәfәrinә düşәn faktiki istehlak sәviyyәsinә nisbәti kimi
Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn faktiki istehlak sәviyyәsinin fizioloji istehlak normasına nisbәti kimi
Fizioloji istehlak normasının әhalinin hәr nәfәrinә düşәn faktiki istehlak sәviyyәsinә hasili kimi

374 Elastiklik әmsalının kәmiyyәtinin vahiddәn çox olması ... ğöstәrir.

•

Gәlir vә istehlak arasında әlaqә yoxluğunu
İstehlakın gәlirdәn daha sürәtlә artdığını
Gәlir vә istehlakın arasında proporsional aslılığın mövcudluğunu
İstehlakın gәlirdәn zәif sürәtlә artdığını
Gәlirin xәrcdәn daha sürәtlә çoxaldığını

375 Bunlardan hansı minimal istehlak sәbәtinin mahiyyәtinә tam uyğundur:

•

Müәyyәn prinsiplәrә әsasәn әsalandırılmış sәmәrәli normalara müvafiq şәxsin sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini
saxlamağa imkan verәn nemәt vә xidmәtlәrin dәsti;
İnsanın sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini yüksәk sәviyyәdә tәmin edәn nemәt vә xidmәtlәrin dәsti;
Әhalinin ayrıayrı sosialdemoqrafik qruplarının faktiki istehlak etdiyi nemәt vә xidmәtlәrin dәsti;
Әhali vә onun ayrıayrı sosialdemoqrafik qruplarının faktiki istehsal etdiyi әmtәә vә xidmәtlәrin dәstidir;
Şәxsin sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini tәmin etmәyә imkan verәn nemәt vә xidmәtlәrin dәsti;

376 Bunlardan hansı faktiki istehlak sәbәti anlamına tam uyğun gәlir:
sәmәrәli normalar әsasında işlәnib hazırlanmış, elmi cәhәtdәn әsalandırılmış vә şәxsin istehlakının daha yüksәk
sәviyyәdә tәmin olunmasına imkan nemәt vә xidmәtlәrin dәsti;
Hәr hansı bir şәxsin sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini tәmin etmәyә imkan verәn nemәt vә xidmәtlәrin toplusu;

•

Әhali vә onun ayrıayrı sosialdemoqrafik qruplarının faktiki istehlak etdiyi әn maksimal nemәt vә xidmәtlәrin
dәsti;
Әhali vә onun ayrıayrı sosialdemoqrafik qruplarının faktiki istehlak etdiyi nemәt vә xidmәtlәrin dәsti;
Adamın sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini yüksәk sәviyyәdә tәmin etmәyә imkan verәn nemәt vә xidmәtlәrin
dәsti;

377 Bunlardan hansı sәmәrәli istehlak sәbәti anlamına tam uyğundur:

•

Elmi cәhәtdәn әsalandırılmış vә şәxsin istehlakının daha yüksәk sәviyyәdә tәmin olunmasına imkan verәn nemәt
vә xidmәtlәrin dәsti;
Şәxsin sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini qorumağa imkan verәn nemәtlәrin dәsti;
Әhali vә onun ayrıayrı sosialdemoqrafik qruplarının orta hesabla faktiki istehlak etdiyi nemәt vә xidmәtlәrin
dәstidir;
Bütövlükdә әhali vә onun ayrıayrı sosialdemoqrafik qruplarının faktiki istehlak etdiyi әmtәә vә xidmәtlәrin
dәstidir;
Şәxsin sağlamlığını vә hәyat fәaliyyәtini yüksәk sәviyyәdә tәminetmәyә imkan verәn nemәt vә xidmәtlәrin dәsti;

378 Sadalananlardan hansı ev tәsәrrüfatlarının faktiki son istehlak xәrclәrinә aid deyil:

•

Әrzaq malllarının alınması xәrclәri;
Yerli özünüidarәetmә orqanlarının әhalinin sosial müdafiәsinә xәrclәri;
Qeyrikommersiya tәşkilatlarının әvәzsiz sosial transfertlәri.
Dövlәt idarәetmә orqanlarından әldә edilәn transfertlәr;
Xidmәtlәrin әldә edilmәsi xәrclәri;

379 Bunlardan hansı әhalinin xәrclәrinә aiddir:

•

Әhalinin әmtәә vә xidmәtlәrin alınması xәrclәri;
Әhalinin sosial müdafiә xәrclәri;
Әhalinin asudә vaxtının tәmin edilmәsi xәrclәri;
Dövlәt büdcәsindәn müdafiә vә mühafizә xәrclәri;
Dövlәt büdcәsinin aztәminatlı ailәlәrә yardım xәrclәri;

380 0,954 ehtimalı ilә seçmә xәtasının 0,5 m2 vә orta kvadratik uzaqlaşmasının 10 olması şәrti ilә bir ev
tәsәrrüfatına düşәn umumi yaşayış sahәsinin orta hәcmini müәyyәn etmәk üçün şәhәrin 10 min ev
tәsәrrüfatından neçәsi tәsadüfiqeyri tәkrar qayda ilә seçilib müayinә olunmalıdır.

•

1379
954
384
100
2500

381 Orta hesabla adambaşına gedişlәrin sayı 10% artarsa, orta hesabla bir gediş mәsafәsi 10% azalarsa vә
orta hesabla bir kilometrin dәyәri 20% bahalaşarsa vә nәqliyyәt xidmәtinin hәcmi 18,8% bahalaşarsa
әhalinin sayı necә dәyişilәr?

•

18,8% artar
15,8% artar
20% azalar
18,8% azalar
20% artar

382 Әhalinin sayı sabit qalıb, orta hesabla adambaşına gedişlәrin sayı 10% artarsa, orta hesabla bir
kilometrin dәyәri 20% bahalaşarsa vә nәqliyyәt xidmәtinin hәcmi 18,8% artarsa, orta hesabla bir gediş
mәsafәsi necә dәyişilәr?

•

20% artar
Dәyişilmәz qalar
14,2% artar

18,8% azalar
18,8% artar

383 Әhalinin sayı 5% artıb, orta hesabla adambaşına gedişlәrin sayı 5% artarsa, orta hesabla bir gediş
mәsafәsi 10% azalarsa, orta hesabla bir kilometrin dәyәri 30% bahalaşarsa nәqliyyәt xidmәtinin hәcmi necә
dәyişilәr?

•

29% artar
18,8% artar
Dәyişilmәz qalar
29% azalar
18,8% azalar

384 0,954 ehtimalı ilә seçmә xәtasının 0,5 m2 vә orta kvadratik uzaqlaşmasının 5 olması şәrti ilә bir ev
tәsәrrüfatına düşәn umumi yaşayış sahәsinin orta hәcmini müәyyәn etmәk üçün şәhәrin 10 min ev
tәsәrrüfatından neçәsi tәsadüfiqeyri tәkrar qayda ilә seçilib müayinә olunmalıdır.

•

15.0
500.0
385.0
3600.0
7500.0

385 Әhalinin orta illik sayının dәyişilmәsi hesabına әhaliyә göstәrilәn nәqliyyat xidmәtlәrinin dinamikasını
müәyyәn edin:

•

1.779
1.143
0.96
1.799
1.138

386 Orta hesabla bir kilometr gedişin dәyәrinin dәyişilmәsı hesabına әhaliyә göstәrilәn nәqliyyat
xidmәtlәrinin dinamikasını müәyyәn edin:

1.138
1.423

•

1.143
1.779
0.96

387 Orta hesabla bir gediş mәsafәsinin dәyişilmәsi hesabına әhaliyә göstәrilәn nәqliyyat xidmәtlәrinin
dinamikasını müәyyәn edin:

•

0.96
1.423
1.138
1.143
1.779

388 Orta hesabla adambaşına gedişlәrin sayının dәyişilmәsi hesabına әhaliyә göstәrilәn nәqliyyat
xidmәtlәrinin dinamikasını müәyyәn edin:

•

1.138
1.423
1.779
0.96
1.223

389 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhaliyә göstәrilәn nәqliyyat xidmәtlәrinin dinamikasını müәyyәn edin:

•

1.779
1.965

0.96
1.138
1.143

390 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhaliyә göstәrilәn nәqliyyat xidmәtlәrinin orta hesabla bir kilometrin
dәyәrinin dәyişilmәsi hesabına dinamikasını müәyyәn edin:

•

0.96
1.965
1.138
1.143
1.779

391 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhaliyә göstәrilәn nәqliyyat xidmәtlәrinin orta hesabla bir gediş
mәsafәsinin dәyişilmәsi hesabına dinamikasını müәyyәn edin:

•

0.96
1.138
1.779
1.143
1.965

392 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhaliyә göstәrilәn nәqliyyat xidmәtlәrinin orta hesabla әhalinin hәr
nәfәrinә gedişlәrin sayının dәyişilmәsi hesabına dinamikasını müәyyәn edin:

1.143

•

•

1.423
0.96
1.138
1.779

393 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhaliyә göstәrilәn nәqliyyat xidmәtlәrinin әhalinin sayının dәyişilmәsi
hesabına dinamikasını müәyyәn edin:

•

1.965
0.96
1.138
1.143
1.779

394 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhaliyә göstәrilәn nәqliyyat xidmәtlәrinin dinamikasını müәyyәn edin:

•

1.965
1.779
1.143
1.138
0.96

395 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında mәişәt xidmәtlәrinin dәyәrinin real hәcminin necә dәyişildiyini müәyyәn
edin:

94,1% artmış

•

•

76,5% artmış
76,5% azalmış
94% azalmış
99% azalmış

396 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında mәişәt xidmәtlәriinin hәcminin nominal ifadәdә necә dәyişildiyini
müәyyәn edin:

•

76,5% azalmış
94,1% artmış
99% azalmış
94% azalmış
76,5% artmış

397 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn orta hesabla bir müәssisәyә düşәn xidmәtin hәcminin dәyişilmәsi
hesabına mәişәt xidmәtlәrinin dәyәrinin dinamikasını müәyyәn edin:

•

1.991
0.838
1.059
1.938
0.919

398 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn әhalinin sayının dәyişilmәsi hesabına mәişәt xidmәtlәrinin dәyәrinin
dinamikasını müәyyәn edin:

•

•

1.059
0.838
1.938
1.991
0.919

399 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn әhalinin hәr 10 min nәfәrinә düşәn müәssisәlәrin orta sayının dәyişilmәsi
hesabına mәişәt xidmәtlәrinin dәyәrinin dinamikasını müәyyәn edin:

•

0.838
0.919
1.938
1.059
1.991

400 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn mәişәt xidmәtlәrinin dәyәrinin dinamikasını müәyyәn edin:

•

1.991
1.059
1.938
0.919
0.838

401 Aşağıdakı mәlumatlar orta hesabla bir müәssisәyә düşәn mәişәt xidmәtinin hәcminin dinamikasını
müәyyәn edin:

•

6%
199%
194%
94%
99%

402 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhalinin hәr 10 min nәfәrinә düşәn mәişәt xidmәti müәssisәlәrinin
sayının dinamikasını müәyyәn edin:

•

8%
92%
97.6
108%
192%

403 0,954 ehtimalı ilә seçmә xәtasının 0,5 m2 vә orta kvadratik uzaqlaşmasının 15 olması şәrti ilә bir ev
tәsәrrüfatına düşәn umumi yaşayış sahәsinin orta hәcmini müәyyәn etmәk üçün şәhәrin 50 min ev
tәsәrrüfatından neçәsi tәsadüfi tәkrar qayda ilә seçilib müayinә olunmalıdır:

•

7500.0
384.0
500.0
3600.0
15.0

404 Әhalidә uzun müddәt istifadә edilәn malların mövcud olması hansı mәlumatlara әsasәn müәyyәn olunur:

•

uzun müddәt istifadә edilәn malların texniki xarakteristikasına görә.
uzun müddәt istifadә edilәn malların satışına vә onların xidmәt müddәtinә dair mәlumatlara әsasәn;
onların fiziki vә mәnәvi köhnәlmәsinә görә;
uzun müddәt istifadә edilәn malların xidmәt müddәtinә görә
uzun müddәt istifadә edilәn malların satışına vә onların fiziki vә mәnәvi köhnәlmәsinә görә

405 Әhalinin uzun müddәt istifadә edilәn mallarla tәminatı hansı mәlumatlara әsasәn hesablanır:

•

Daimi әhalinin vә istehlak mallarının sayına әsasәn
uzunmuddәtli istifadә mallarının xidmәt müddәtinә dair mәlumatlara;
әhalidә uzun müddәt istifadә edilәn malların mövcudluğu vә bu malların istehlakçısı sayılan ailәlәrin sayı barәdә
mәlumatlara
uzunmuddәtli istifadә mallarının xidmәt müddәtinә dair mәlumatlara
әhalidә uzun müddәt istifadә edilәn malların mövcudluğu vә bu malların istehlakçısı sayılan şәxslәrin sayı barәdә
mәlumatlara;

406 Mәişәt xidmәtlәrinә daxil edilir:

•

vәtәndaşların haqqı ödәnilmiş vә vergi uçotundan yayınmış xidmәtlәr;
vәtәndaşların fәrdi sifarişi ilә yerinә yetirilmiş vә haqqı ödәnilmiş
vәtәndaşların fәrdi sifarişi ilә yerinә yetirilmiş vә haqqı ödәnilmәmiş xidmәtlәr ;

vәtәndaşlara әvәzsiz yerinә yetirilmiş vә haqqı ödәnilmiş xidmәtlәr ;
vәtәndaşların özlәri tәrәfindәn yerinә yetirilmiş vә haqqı ödәnilmiş xidmәtlәr

407 Әhaliyә mәişәt xidmәti göstәrәn müәssisәlәrin sayının uçotu necә aparılır:

•

ildә 1 dәfә, 31 fevrala olan vәziyyәtә görә uçota alınır.
ildә 1 dәfә, yanvarın 1nә olan vәziyyәtә görә uçota alınır
beş ildә 1 dәfә, yanvarın 1nә olan vәziyyәtә görә uçota alınır
hәr rübdә 1 dәfә, yayın 1nә olan vәziyyәtә görә uçota alınır.
ildә 1 dәfә, ayın 1nә olan vәziyyәtә görә uçota alınır.

408 İkin mәnzil bazarı bu:

•

Özәllәşmiş, fәaliyyәtdә olan lakin satış üçün nәzәrdә tutulmayan mәnzillәrin mәcmusudur;
Özәllәşmiş, fәaliyyәtdә olan satış üçün nәzәrdә tutulmuş mәnzillәrin mәcmusudur;
Yeni istifadәyә verilmış vә satış üçün nәzәrdә tutulmuş mәzillәrin mәcmusudur;
Yeni istifadәyә verilmış, lakin özәllәşmәmiş mәzillәrin mәcmusudur
Yalnız cari dövrdә satılmış mәnzilәrin cәmidir.

409 Yaşayış evlәrinin ümumi sahәsi, bu:

•

Otaqların sahәlәri cәmidir;
Yalnız yaşayiş sahәlәrinin cәmidir;
İstirahәt vә yataq otaqlarının sahәlәri cәmidir.
Mәnzillәrin yaşayış vә kömәkçi sahәlәrinin cәmidir
Mәnzillәrin yaşayış vә kömәkçi sahәlәrinin fәrqidir;

410 Mәnzil fondu dedikdә nә başa düşülür:

•

Mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq bütün yaşayış binalarının mәcmusu;
Mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq yaşayış üçün yararlı olan bütün yaşayış yerlәrinin mәcmusu
Mülkiyyәt formasından asılı olaraq yaşayış üçün yararlı olan bütün yaşayış yerlәrinin mәcmusu;
Mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq yaşayış üçün yararlı olmayan bütün yaşayış yerlәrinin mәcmusu;
Yalnız xüsusi mülkiyyәt formasında asılı olan yaşayış üçün yararlı olan bütün yaşayış yerlәrinin mәcmusu;

411 Hәr 100 ev tәsәrrüfatına düşәn kompyuter göstәricisı necә hesablanır

•

ev tәsәrrüfatlarında cәmi kompyuter sayının 100ә vurulması yolu ilә;
ev tәsәrrüfatlarında cәmi kompyuter sayının ev tәsәrrüfatlarının ümumi sayına әlavә etmәk vә alınmış nәticәnin
100ә vurulmaqla
ev tәsәrrüfatlarında cәmi kompyuter sayının ev tәsәrrüfatlarının ümumi sayına bölünmәsi vә alınmış nәticәnin
100ә vurulmaqla;
ev tәsәrrüfatlarında cәmi kompyuter sayının ev tәsәrrüfatlarının ümumi sayına vurulması vә alınmış nәticәnin 100
ә bölünmәklә;
ev tәsәrrüfatlarında cәmi kompyuter sayının ev tәsәrrüfatlarının ümumi sayından çıxılması vә alınmış nәticәnin
100ә vurulmaqla

412 Orta hesabla hәr 100 ev tәsәrrüfatlına düşәn mobil telefonların sayı necә hesablanır:

•

ev tәsәrrüfatlarında cәmi mobil telefonların sayının 100ә vurulması yolu ilә hesablanır.
ev tәsәrrüfatlarında cәmi mobil telefonların sayının ev tәsәrrüfatlarının ümumi sayına bölünmәsi vә alınmış
nәticәnin 100ә vurulması yolu ilә hesablanır.
ev tәsәrrüfatlarında cәmi mobil telefonların sayının ev tәsәrrüfatlarının ümumi sayına vurulması vә alınmış
nәticәnin 100ә bölınmәsi yolu ilә hesablanır
ev tәsәrrüfatlarında cәmi mobil telefonların sayının ev tәsәrrüfatlarının ümumi sayından çıxmaq vә alınmış
nәticәnin 100ә vurulması yolu ilә hesablanır.
ev tәsәrrüfatlarında cәmi mobil telefonların sayının ev tәsәrrüfatlarının ümumi sayına әlavә etmәk vә alınmış
nәticәnin 100ә vurulması yolu ilә hesablanır.

413 Әsas telefon aparatları dedikә nә başa düşülür:

•

Yalnız kәnd telefon şәbәkәsi ATSlәrinә fәrdi nömrә ilә qoşulmuş aparatların sayı;
Şәhәr vә kәnd telefon şәbәkәsi ATSlәrinә fәrdi nömrә ilә qoşulmuş aparatların sayı;
Yalnız şәhәr telefon şәbәkәsi ATSlәrinә fәrdi nömrә ilә qoşulmuş aparatların sayı;
Şәhәr vә kәnd telefon şәbәkәsi ATSlәrinә ümumi nömrә ilә qoşulmuş aparatların sayı;
Şәhәr vә kәnd telefon şәbәkәsi ATSlәrindәn әhalinin mәnzillәrinә fәrdi nömrә ilә qoşulmuş aparatların sayıdır.

414 Avtomobil nәqliyyatı ilә yük dövriyyәsi necә hesablanır:

•

Avtomobil nәqliyyatı vasitәsinin hәr birinin bir reysindә daşınmış yükün miqdarını onun daşıdığı mәsafәnin
uzunluğuna әlavә etmәklә;
Avtomobil nәqliyyatı vasitәsinin hәr birinin bir reysindә daşınmış yükün miqdarının onun dәyәrinә vurulmaqla;
Avtomobil nәqliyyatı vasitәsinin hәr birinin bir reysindә daşınmış yükün miqdarının onun daşıdığı mәsafәnin
uzunluğuna vurulmaqla;
Avtomobil nәqliyyatı vasitәsinin hәr birinin bir reysindә daşınmış yükün miqdarının onun daşıdığı mәsafәnin
uzunluğuna bölmәklә
Avtomobil nәqliyyatı vasitәsinin hәr birinin bir reysindә daşınmış yükün miqdarından onun daşıdığı mәsafәnin
uzunluğuna çıxmaqla;

415 Minik taksilәrindә sәrnişin dövriyyәsi aşağıdakı kımı hesablanır:

•

avtomobilin sәrnişinlә yüklü orta daşınma mәsafәsini bir reys üzrә orta hesabla daşınmış sәrnişinlәrin sayına
bölmәklә;
avtomobilin sәrnişinlә yüklü orta daşınma mәsafәsini bir reys üzrә orta hesabla daşınmış sәrnişinlәrin sayına
vurulmaqla;
avtomobilin sәrnişinlә yüklü minimum daşınma mәsafәsini bir reys üzrә orta hesabla daşınmış sәrnişinlәrin sayına
bölmәklә;
avtomobilin sәrnişinlә yüklü orta daşınma mәsafәsini bir reys üzrә maksimum daşınmış sәrnişinlәrin sayına
vurulmaqla
avtomobilin sәrnişinsiz yüklü orta daşınma mәsafәsini bir reys üzrә orta hesabla daşınmış sәrnişinlәrin sayına
vurulmaqla

416 Avtomobil nәqliyyatı ilә sәrnişin dövriyyәsi necә müәyyәn edilir:

•

Daxili vә beynәlxalq xәtlәrdә daşınmış sәrnişinlәrin sayını onların daşınma mәsafәsinә bölmәklә;
Daxili vә beynәlxalq xәtlәrdә daşınmış sәrnişinlәrin sayını onların daşınma mәsafәsinә vurmaqla
Daxili vә beynәlxalq xәtlәrdә daşınmış sәrnişinlәrin minimal sayını onların daşınma maksimal mәsafәsinin
vurmaqla hesablanır.
Daxili vә beynәlxalq xәtlәrdә daşınma mәsafәsindәn daşınmış sәrnişinlәrin sayını çıxmaqla.
Daxili vә beynәlxalq xәtlәrdә daşınmış sәrnişinlәrin sayından onların daşınma mәsafәsini çıxmaqla;

417 Bir sәrnişinin orta daşınma mәsafәsi bu:

•

Sәrnişinlәrin sayından asılı mәsafәsidir;
Sәrnişinlәrin bir gediş mәsafәsidir;
Sәrnişinlәrin bütün gediş mәsafәsidir;
Sәrnişinlәrin qәt etdiyi mәsafәsidir;
Sәrnişinlәrin bir gediş vә qyıdış mәsafәsidir;

418 Hava nәqliyyatının sәrnişin dövriyyәsi necә müәyyәn edilir:

•

Hesabat dövründә ölkәnin aviasiya nәqliyyatı ilә daşınmış sәrnişinlәrin sayının hәmin sәrnişinlәrin daşınma
mәsafәsinә vurulması yolu ilә;
Hesabat dövründә ölkәnin aviasiya nәqliyyatının daşınmış sәrnişinlәrin sayından digәr sәrnişinlәrin daşınma
mәsafәsini çıxmaq yolu ilә;
Hesabat dövründә ölkәnin aviasiya nәqliyyatının daşınmış sәrnişinlәrin sayının üzәrinә sәrnişinlәrin daşınma
mәsafәsinә әlavә etmәk yolu ilә;
Hesabat dövründә ölkәnin aviasiya nәqliyyatı ilә daşınmış sәrnişinlәrin sayının sәrnişinlәrin daşınma mәsafәsinә
bolünmәsi yolu ilә
Hesabat dövründә ölkәnin aviasiya nәqliyyatı ilә daşınmış sәrnişinlәrin sayınıdan sәrnişinlәrin daşınma
mәsafәsini çıxmaq yolu ilә;

419 Dәmir yolu nәqliyyatı ilә sәrnişin dövriyyәsinin hәcmi necә hesablanır:

•

•

Daşınmış sәrnişinlәrin sayını sәrnişin daşınmasının tarif mәsafәsinә vurmaqla;
Daşınmış sәrnişinlәrin sayına sәrnişin daşınmasının tarif mәsafәsini әlavә etmәklә;
Daşınmış sәrnişinlәrin sayından daşınmasının tarif mәsafәsini çıxmaqla
Daşınmış sәrnişinlәrin sayını sәrnişin daşınmasının tarif mәsafәsinә bölmәk yolu ilә;
Daşınmasının tarif mәsafәsini daşinmiş sәrnişinlәrin sayına bölmәk yolu ilә;

420 Dәmir yolu vasitәsi ilә sәrnişin daşınması necә müәyyәn edilir:

•

Bütün stansiyalardan şәhәrәtrafı xәtlәr üzrә әn uzaq mәsafәyә yola salınmış sәrnişinlәrin cәmi kimi;
Bütün stansiyalardan uzaq mәsafәlәrә yola salınmış sәrnişinlәrin cәmi kimi;
Bütün stansiyalardan uzaq mәsafәlәrә vә şәhәrәtrafı xәtlәr üzrә yola salınmış sәrnişinlәrin cәmi kimi;
Bütün stansiyalardan әn yaxın mәsafәlәrә yola salınmış sәrnişinlәrin cәmi
Bütün stansiyalardan şәhәrәtrafı xәtlәr üzrә yola salınmış sәrnişinlәrin cәmi kimi;

421 Dәmir yolu nәqliyyatı ilә yük dövriyyәsi necә hesablanır:

•

Daşınmış yükün tonla miqdarını hәr bir yol hәddindә yükdaşımaların әn qısa mәsafәsinә bölünmәsi yolu ilә;
Daşınmış yükün tonla miqdarını hәr bir yol hәddindә yükdaşımaların әn qısa mәsafәsinә vurulması yolu ilә;
Daşınmış yükün tonla miqdarının üzәrinә hәr bir yol hәddindә yükdaşımaların әn qısa mәsafәsini әlavә yolu ilә;
Daşınmış yükün manatla miqdarını hәr bir yol hәddindә yükdaşımaların әn uzun mәsafәsinә vurulması yolu ilә;
Daşınmış yükün tonla miqdarınından hәr bir yol hәddindә yükdaşımaların әn qısa mәsafәsini çıxmaq yolu ilә;

422 Bunlardan hansı Nәqliyyat fәaliyyәti növlәrinә aiddir:

•

bunlarin hamısı;
metro, tramvay vә trolleybus nәqliyyatı ilә şәhәrdaxili әlaqәdә sәrnişin daşınması;
taksi fәaliyyәti, yük avtomobili nәqliyyatı, boru kәmәri ilә nәql.
avtobus nәqliyyatı ilә şәhәrdaxili, şәhәrәtrafı vә şәhәrlәrarası әlaqәdә sәrnişin daşınması;
dәmir yolu vasitәsilә şәhәrlәrarası әlaqәdә sәrnişin vә yük daşınması

423 Bunlardan hansı nәqliyyat vasitәsi hesab edilir:

•

magistral boru kәmәrlәri.
sadalananlarin hamısı;
dәmir yolu, avtomobil, dәniz, daxili su, hava nәqliyyatı;
şәhәr vә şәhәrәtrafı elektrik xәtlәri;
metropolitan;

424 Verilәnlәrdәn hansı rabitә xidmәti statistikasının göstәricilәrinә aid edilir?

•

Bir rabitә müәssisәsinin xidmәt etdiyi әhalinin orta sayı
Sadalanların hamısı;
Әhalinin 100 min nәfәrinә düşәn poçt göndәrmәlәrinin sayı vә telefonla tәmin olunmuş mәnzillәrin sayı;
Әhalinin hәr 1000 nәfәrinә düşәn telefon aparatlarının sayı¸
Texniki boşdayanma (fasilә) hadisәlәrinin sayı vә boşdayanmalarını

425 Mәişәt xidmәtinin ümumi hәcminin әhalinin orta illik sayına bölünmәsindәn alınan göstәrici nәyi
anladır?

•

Әhalinin mәnzillәrinin abadlığını;
Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn mәişәt xidmәtinin orta hәcmini
Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn istehlakın hәcmini;
Mәişәt xidmәtinin ümumi hәcmini;
Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn mәnzil sahәsinin hәcmini;

426 Verilәnlәrdәn hansı әhalinin mәnzillә tәmin olunması sәviyyәsini xarakterizә edәn göstәricilәrә aid
edilir?
Yalnız mәskunlaşmanin sıxlığı

•

Әhalinin qeyriyaşayış fondu;
Kәnarlaşma әmsalı;
Mәskunlaşmanın sıxlığı vә mәnzillәrin tәcrid olunma dәrәcәsi
Yalnız mәnzillәrin tәcrid olunma dәrәcәsi;

427 Mәnzil fondunun әhalinin sayına bölünmәsindәn alınan göstәrici nәyi göstәrir?

•

Әhalinin qeyriyaşayış fondunu;
Mәskunluğun mütlәq artımını;
Mәskunluğun orta sıxlığını;
Әhalinin mәnzillәrinin abadlığını;
Әhalinin mәnzillә tәmin olunması dәrәcәsini

428 Mәnzil xidmәti statistikasında orta hesabla bir nәfәrin ümumi yararlı sahә ilә tәminatını xarakterizә
etmәk üçün hansı göstәricidәn istifadә edilir?

•

Әhalinin qeyriyaşayış fondunu;
Mәskunluğun mütlәq artımından;
Mәskunluğun orta sıxlığından;
Kәnarlaşma әmsalından;
Әhalinin mәnzillәrinin abadlığını

429 Әhalinin sayı sabit qalıb, orta hesabla adambaşına gedişlәrin sayı 10% artarsa, orta hesabla bir gediş
mәsafәsi 10% azalarsa, orta hesabla bir kilometrin dәyәri 20% bahalaşarsa Nәqliyyәt xidmәtinin hәcmi necә
dәyişilәr?

•

18,8% artar
Dәyişilmәz qalar
20% azalar
18,8% azalar
20% artar

430 Mәişәt xidmәtinin hәcmi 5,5% azalarsa, әhalinin sayı 5% artarsa, vә orta hesabla bir müәssisәyә düşәn
xidmәtin hәcmi 25% azalarsa, orta hesabla hәr 10 min nәfәrә düşәn mәişәt xidmәtlәrinin sayı necә dәyişilәr?

•

5,5% azalar
94,5% azalar
20% artar
5% artar
25% azalar

431 Mәişәt xidmәtinin hәcmi 5,5% azalarsa, әhalinin sayı 5% artarsa, orta hesabla hәr 10 min nәfәrә düşәn
mәişәt xidmәtlәrinin sayı 20% artarsa vә orta hesabla bir müәssisәyә düşәn xidmәtin hәcmi necә dәyişilәr?

•

25% azalar
94,5% azalar
50% artar
5% artar
5,5% azalar

432 Әğәr әhalinin sayı 5% artarsa, orta hesabla hәr 10 min nәfәrә düşәn mәişәt xidmәtlәrinin sayı 20%
artarsa vә orta hesabla bir müәssisәyә düşәn xidmәtin hәcmi 25% azalarsa mәişәt xidmәtinin hәcmi necә
dәyişilәr?

•

Dәyişilmәz
5,5% azalar
94,5% azalar
50% artar
5% artar

433 0,683 ehtimalı ilә seçmә xәtasının 0,5 m2 vә orta kvadratik uzaqlaşmasının 15 olması şәrti ilә bir ev
tәsәrrüfatına düşәn umumi yaşayış sahәsinin orta hәcmini müәyyәn etmәk üçün şәhәrin 50 min ev
tәsәrrüfatından neçәsi tәsadüfi tәkrar qayda ilә seçilib müayinә olunmalıdır:

•

15
500
900
7500
384

434 Göstәrilmiş rabitә xidmәtlәrinin hәcmi –bu..

•

Rabitә müәssisәsinin әsas fәaliyyәtindәn әldә olunan mәcmu xәrclәri ilә gәlirlәrinin ümumi hәcmidir
Rabitә müәssisәsinin әsas fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrin ümumi hәcmidir.
Rabitә müәssisәsinin әsas vә investisiya fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrin ümumi hәcmidir
Rabitә müәssisәsinin әmәliyyat vә maliyyә fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrin ümumi hәcmidir
Rabitә müәssisәsinin maliyyә vә investisiya fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrin ümumi hәcmidir

435 İnternetdәn istifadә etmiş әhali – bu...

•

carı 12 ay әrzindә istifadә yerindәn asılı olmayaraq internet vasitәsilә xüsusi mәqsәd üçün internetdәn istifadә
etmiş şәxslәrdir
son 12 ay әrzindә istifadә yerindәn asılı olmayaraq internet vasitәsilә hәr hansı mәqsәd üçün internetdәn istifadә
etmiş şәxslәrdir
son 24 ay әrzindә istifadә yerindәn asılı olmayaraq internet vasitәsilә hәr hansı mәqsәd üçün internetdәn istifadә
etmiş şәxslәrdir
qarşıda duran 12 ay әrzindә istifadә yerindәn asılı olmayaraq internet vasitәsilә hәr hansı mәqsәd üçün internetdәn
istifadә etmiş şәxslәrdir
son bir necә ay әrzindә istifadә yerindәn asılı olmayaraq internet vasitәsilә hәr hansı mәqsәd üçün internetdәn
istifadә etmiş şәxslәrdir

436 İaşә dövriyyәsi – bu...

•

әhaliyә istәnilәn formada verilmiş şәxsi kulinariya mәhsullarının vә hәmçinin tәlәbatı ödәmәk üçün kulinariya
işlәri aparılmadan yerindә satılmış әmtәәlәrin. dәyәrini әks etdirir
әhaliyә haqqı ödәnilmәdәn verilmiş şәxsi kulinariya mәhsullarının vә hәmçinin tәlәbatı ödәmәk üçün kulinariya
işlәri aparılmadan yerindә satılmış әmtәәlәrin. dәyәrini әks etdirir
әhaliyә satılmış şәxsi kulinariya mәhsullarının vә hәmçinin tәklifi ödәmәk üçün kulinariya işlәri aparılmadan
bazarda satılmış әmtәәlәrin. dәyәrini әks etdirir
әhaliyә satılmaq üçün nәzәrdә tutulmuş şәxsi kulinariya mәhsullarının vә hәmçinin tәlәbatı ödәmәk üçün
kulinariya işlәri aparılmadan yerindә satılmış әmtәәlәrin. dәyәrini әks etdirir
әhaliyә satılmış şәxsi kulinariya mәhsullarının vә hәmçinin tәlәbatı ödәmәk üçün kulinariya işlәri aparılmadan
yerindә satılmış әmtәәlәrin. dәyәrini әks etdirir

437 Mәişәt xidmәtlәrinә … daxil edilir

•

әhalinin ictimai sifarişi ilә yerinә istehsal edilmiş vә istehlak olunmamış xidmәtlәr
vәtәndaşların umumi sifarişi ilә yerinә yetirilmiş pulsuz xidmәtlәr
vәtәndaşların fәrdi sifarişi ilә yerinә yetirilmiş , lakin haqqı dövlәt tәrәfindәn ödәnilmiş xidmәtlәr
vәtәndaşların fәrdi sifarişi ilә yerinә yetirilmiş vә haqqı ödәnilmiş xidmәtlәr
cәmiyyәtin ümumi tәlәbatına ilә yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulan vә haqqı ödәnilmiş xidmәtlәr

438 Әğәr internet xidmәtlәrinin qiymәti 20% artarsa vә inflyasiyanın sәviyyәsi 10% olarsa real ifadәdә
xidmәtin qiymәti necә dәyişilәr?

•

1,5% azalar
9% artar
30% azalar
10% azalar

439 Әğәr ötәn dövrlә müqayisәdә mәhzil fonunun hәcmi 20%, әhalinin sayı isә 5% artarsa әhalinin mәnzillә
tәminatlılığı necә dәyişilib?

•

14,3% yüksәlib
21% artar
22,5% azalar
25% azalar
15% yüksәlәr

440 Mәnzil şәraitini yaxşılaşdırmış ailәlәrin sayı – bu…

•

mәnzil almış vә mәnzil şәraitini yaxşılaşdırmamış uçotda olmayan ailәlәrin sayıdır.
mәnzil almış vә mәnzil şәraitini yaxşılaşdırmış uçotda olan ailәlәrin sayıdır.
yalnız mәnzil şәraitini yaxşılaşdırmış uçotda olan vә olmayan ailәlәrin sayıdır.
yalnız mәnzil almamış, lakin şәraitini yaxşılaşdırmış uçotda olan vә olmayan ailәlәrin sayıdır.
mәnzil almış vә mәnzil şәraitini yaxşılaşdırmış uçotda olan vә olmayan ailәlәrin sayıdır.

441 Mәskunlaşmalı sahә  bu…

•

hәm mәnzil növbәsindә olan, evi olmayan ailәlәrin mәskunlaşması üçün bölüşdürülmüş mәnzil sahәsidir
cari ildә mәnzil növbәsindә olan, lakin mәnzil almayan ailәlәrin mәskunlaşması üçün bölüşdürülmüş mәnzil
sahәsidir
yalnız mәnzil növbәsindә olan, lakin evi olmayan ailәlәrin mәskunlaşması üçün bölüşdürülmüş mәnzil sahәsidir
hәm mәnzil növbәsindә olan, hәm dә olmayan ailәlәrin mәskunlaşması üçün bölüşdürülmüş mәnzil sahәsidir.
yalnız mәnzil növbәsindә olan vә evi olmayan ailәlәrin mәskunlaşması üçün bölüşdürülmüş mәnzil sahәsidir

442 Orta hesabla bir nәfәrә düşәn yaşayış sahәsi – bu…

•

ümumi yaşayış sahәsinin ilin әvvәlinә yaşayanların sayına nisbәti ilә müәyyәn olunur ümumi yaşayış sahәsinin
ilin әvvәlinә yaşayanların sayına nisbәti ilә müәyyәn olunur
ümumi yaşayış sahәsinin ilin әvvәlinә nisbәti ilә müәyyәn olunur
ümumi yaşayış sahәsinin ilin ortasins yaşayanların sayına nisbәti ilә müәyyәn olunur
ümumi yaşayış sahәsinin ilin sonuna yaşayanların sayına nisbәti ilә müәyyәn olunur
ümumi yaşayış sahәsinin ilin әvvәlinә yaşayanların sayına nisbәti ilә müәyyәn olunur

443 Әhalinin ümumi mәnzil (yaşayış) sahәsi ilә tәminatı bu…

•

ümumi mәnzil (yaşayış) sahәsinin daimi әhalinin orta sayına nisbәti ilә müәyyәn olunur.
ümumi mәnzil (yaşayış) sahәsinin sabit әhalinin ilin әvvәlinә olan sayına nisbәti ilә müәyyәn olunur.
ümumi mәnzil (yaşayış) sahәsinin müvәqqәti әhalinin ilin әvvәlinә olan sayına nisbәti ilә müәyyәn olunur.
ümumi mәnzil (yaşayış) sahәsinin daimi әhalinin ilin sonuna olan sayına nisbәti ilә müәyyәn olunur.
ümumi mәnzil (yaşayış) sahәsinin daimi әhalinin ilin әvvәlinә olan sayına nisbәti ilә müәyyәn olunur

444 Yaşayış mәnzillәrinin sayı  bu…

•

yaşayış sahәsi sayı göstәrilmәklә mәnzilәrin ümumi sayıdır.
ümumi yaşayanların sayı göstәrilmәklә mәnzilәrin ümumi sayıdır.
ümumi vә yaşayış sahәsi, habelә bunlarda yaşayanların sayı göstәrilmәklә mәnzilәrin ümumi sayıdır.
yalnız yaşayış sahәsi, habelә bunlarda yaşayanların sayı göstәrilmәklә mәnzilәrin ümumi sayıdır.
ümumi vә yaşayış sahәsi, göstәrilmәklә mәnzilәrin ümumi sayıdır.

445 Mәnzil fondunun ümumi (yaşayış) sahәsi – bu …

•

Yalnız yaşayış otaqların sahәsidir.
yaşayış vә yardımçı otaqların sahәsidir.
yaşayış , yardımçı vә әsas otaqların sahәsidir.
Yaşayış, yardımçı vә zirzәmi otaqların sahәsidir.
Yaşayış, qeyriyaşayış vә yardımçı otaqların sahәsidir.

446 Milli valyutanın devalvasiyası nәticәsindә mәnzil kirayәsi haqları dollar ifadәsindә iki dәfә
azalmışdır.Araşdırılan dövrdә istehlak qiymәtlәri indeksi 25% artmışdır.Real ifadәdә kirayә haqları necә
dәyişilmışdir?

•

Ev kirayәsi devalvasiyadan asılı deyil
20% azalmışdır
25% artmışdır
5% azalmışdır
Ev kirayәsi milli valyutadan asılı deyil

447 Hesabat dövründә әsas dövürlә müqayisәdә әhaliyә göstәrilәn rabitә ximәtlәrinin dәyәri 25 %
artmışdır.Bü dövrdә iştelak qiymәtlәri indeksi 120% tәşkil etmişdir.Real ifadәdә әhaliyә göstәrilәn rabitә
xidmәtlәrinin dәyәrinin necә dәyişildiyini müәyyәn edin.

•

19% artmış
dәyişilmәmiş
4,2 % artmış
10% azalmış
10% artmışdır

448 Hesabat dövründә әsas dövürlә müqayisәdә әhaliyә göstәrilәn mәişәt ximәtlәrinin dәyәri 19 %
azalmışdır.Bü dövrdә iştelak qiymәtlәri indeksi 90% tәşkil etmişdir.Real ifadәdә әhaliyә göstәrilәn mәişәt
xidmәtlәrinin dәyәrinin necә dәyişildiyini müәyyәn edin.

•

10% artmışdır
10% azalmış
dәyişilmәmiş
9 % artmış
19% artmış

449 Hesabat dövründә әsas dövürlә müqayisәdә әhaliyә göstәrilәn nәqliyyat xidmәtlәrinin dәyәri 20 %
armışdır.Bü dövrdә pul vahidinin alıcılıq qabiliyyәti 20% aşağı düşmüşdür.Real ifadәdә әhaliyә göstәrilәn
nәqliyyat xidmәtlәrinın dәyәrinin necә dәyişildiyini müәyyәn edin.

•

8% azalmışdır
4% azalmış
dәyişilmәmiş
40 % artmış
4% artmış

450 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhaliyә göstәrilәn nәqliyyat xidmәtlәrinin dinamikasını müәyyәn edin:

•

1,2
1,85
1,5
0,96
1,04

451 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında mәişәt xidmәtlәriinin hәcminin real ifadәdә necә dәyişildiyini müәyyәn
edin:

•

5,5 % artmış
4% artmış
5,5 % azalmış
94,5 % azalmış
94,5% artmış

452 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında mәişәt xidmәtlәriinin hәcminin nominal ifadәdә necә dәyişildiyini
müәyyәn edin:

•

4% artmış
5,5 % artmis
94,5% artmış
94,5 % azalmış
5,5 % azalmış

453 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn mәişәt xidmәtlәrinin dәyәrinin dinamikasını müәyyәn edin:

•

80 %
97,6%
108%
1,04%
104%

454 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әhalinin hәr 10 min nәfәrinә düşәn mәişәt xidmәti müәssisәlәrinin
sayının dinamikasını müәyyәn edin:

•

97,6%
80%
192%

8%
108%

455 0,683 ehtimalı ilә seçmә xәtasının 0,5 m2 vә orta kvadratik uzaqlaşmasının 5 olması şәrti ilә bir ev
tәsәrrüfatına düşәn umumi yaşayış sahәsinin orta hәcmini müәyyәn etmәk üçün şәhәrin 10 min ev
tәsәrrüfatından neçәsi tәsadüfiqeyri tәkrar qayda ilә seçilib müayinә olunmalıdır.

•

683
99
100
25
0,25

456 0,997 ehtimalı ilә seçmә xәtasının 0,5 m2 vә orta kvadratik uzaqlaşmasının 5 olması şәrti ilә bir ev
tәsәrrüfatına düşәn umumi yaşayış sahәsinin orta hәcmini müәyyәn etmәk üçün şәhәrin 10 min ev
tәsәrrüfatından neçәsi tәsadüfiqeyri tәkrar qayda ilә seçilib müayinә olunmalıdır.

•

826
384
997
5000
2500

457 Ev tәsәrrüfatlarında mövcud olan cәmi kompyuter sayının ev tәsәrrüfatlarının ümumi sayına bölünmәsi
vә alınmış nәticәnin 100ә vurulmaqla … hesablanır.

•

Hәr 1000 nәfәrә düşәn kompyuter göstәricisı;
Hәr nәfәrә düşәn kompyuter göstәricisı;
Hәr 100 ev tәsәrrüfatına düşәn kompyuter göstәricisı;
Hәr 100 nәfәrә düşәn kompyuter göstәricisı;
Hәr 100 sakinә düşәn kompyuter göstәricisı;

458 Avtomobil nәqliyyatı vasitәsinin hәr birinin bir reysindә daşınmış yükünün miqdarının onun daşıdığı
mәsafәnin uzunluğuna vurulmaqla … hesablanır.

•

Avtomobil nәqliyyatı ilә yükun dәyәrinin hәcmi;
Bir avtomobil vasitәsinә düşәn yük dövriyyәsi;
Bir avtomobil vasitәsindә sәrnişinә düşәn yük dövriyyәsi;
Avtomobil nәqliyyatı ilә yük dövriyyәsinin dәyәrinin hәcmi;
Avtomobil nәqliyyatı ilә yük dövriyyәsi;

459 Dәmir yolu nәqliyyatı ilә daşınmış sәrnişinlәrin sayını sәrnişin daşınmasının tarif mәsafәsinә vurmaqla
... hesablanır.

•

Dәmir yolu nәqliyyatı ilә sәrnişin dövriyyәsinin hәcmi ;
Dәmir yolu nәqliyyatında yük dövriyyәsinin hәcmi;
Dәmir yolu nәqliyyatında tariflәrin hәcmi;
Dәmir yolu nәqliyyatı ilә daşınan sәrnişin xәrclәrinin hәcmi;
Dәmir yolu nәqliyyatı ilә daşınan sәrnişin sayı;

460 Bütün stansiyalardan uzaq mәsafәlәrә vә şәhәrәtrafı xәtlәr üzrә yola salınmış sәrnişinlәrin cәmi kimi ...
müәyyәn edilir.

•

Şәhәrәtrafı xәtlәr üzrә yola salınmış sәrnişinlәrin sayı.
Dәmir yolu vasitәsi ilә sәrnişin daşınması;
Dәmir yolu vasitәsi ilә sәrnişinlәrin sayı;
Dәmir yolu vasitәsi ilә sәrnişin daşınmasından әldә olunan pul vәsaiti;
Dәmir yolu vasitәsi ilә sәrnişinlәrin getdiyi mәsafә;

461 Dәmir yolu nәqliyyatı daşınmış yükün tonla miqdarını hәr bir yol hәddindә yükdaşımaların әn qısa
mәsafәsinә vurulması yolu ... hesablanır:

•

Daşınmış yükün tonla miqdarınının hәcmi;
Hәr növ nәqliyyat vasitәsilә ilә yük dövriyyәsinin hәcmi;
Dәmir yolu nәqliyyatı ilә sәrnişin dövriyyәsi;
Hәr bir yol hәddindә yükdaşımaların әn qısa mәsafәsi;
Dәmir yolu nәqliyyatı ilә yük dövriyyәsi;

462 Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn mәişәt xidmәtinin orta hәcmi hesablanır…

•

Әhalinin orta illik sayının mәişәt xidmәtinin ümumi hәcminә bölünmәsi kimi;
Mәişәt xidmәtinin ümumi hәcminin әhalinin orta illik sayına bölünmәsi kimi;
Әhalinin orta illik sayının mәişәt xidmәtinin keyfiyyәtinә vürülması kimi;
Mәişәt xidmәtinin ümumi hәcminidәn әhalinin orta illik sayının çıxılması kimi;
Әhalinin orta illik sayının mәişәt xidmәtinin ümumi hәcminә vürülması kimi;

463 Әhalinin mәnzillә tәmin olunması dәrәcәsini necә müәyyәn edilir?

•

Mәnzil fondunun sahәsinin әhalinin sayına bölünmәsi yolu ilә.
Әhalinin sayının mәnzillәrin sayına bölünmәsi yolu ilә.
Yeni tikilәn evlәrin yeni doğulan şәxslәri sayına bölünmәsi yolu ilә.
Mәnzillәrin sayının әhalinin sayına bölünmәsi yolu ilә.
Әhalinin sayının mәnzil fondunun sahәsinә bölünmәsi yolu ilә.

464 Mәskunluğun orta sıxlığı göstәricisindәn ... istifadә olunur.

•

orta hesabla bütövlükdә әhalinin ümumi yararlı sahә ilә tәminatını xarakterizә etmәk üçün;
orta hesabla bir nәfәrin ümumi yararlı sahә ilә tәminatını xarakterizә etmәk üçün;
ümumilikdә hәr nәfәrin ümumi yararlı sahә ilә tәminatını xarakterizә etmәk üçün;
ayrıayrılıqda hәr nәfәrin ümumi mәnzil sahә ilә tәminatını xarakterizә etmәk üçün;
orta hesabla bir nәfәrin qeyriyaşayış sahә ilә tәminatını xarakterizә etmәk üçün;

465 Aşağıdakı şәrti mәlumat әsasında әhalinin xәstәxana çarpayıları ilә tәminatlılığını müәyyәn edin:

•

1.176
117.6
1176
0.118
11.76

466 Aşağıdakı şәrti mәlumat әsasında әhalinin orta tibb işçilәri ilә tәminatlılığını müәyyәn edin:

•

1176
1.17
11.8
0.117
117.6

467 Aşağıdakı şәrti mәlumat әsasında әhalinin hәkmlәrlә tәminatlılığını müәyyәn edin:

•

264
26.4
2.64
0.264
0.0026

468 Aşağıdakı şәrti mәlumat әsasında әhalinin tibb kadırları ilә tәminatlılığını müәyyәn edin:

•

117.6
13.6
23.4
26.4
113.9

469 Bunlardan hansı körpә ölümü әmsalıdır:

•

a

m

n

b

470 İdmanla mәşğul olanların sayının 15 min nәfәr¸ dәrәcәli idmançıların idmanla mәşğul olanların sayında
xüsusi çәkisinin 15% olduğunu bilәrәk onların sayını hesablayın:

•

115%.
2,25 min nәfәr;
22,5 min nәfәr
2250 nәfәr;
850 nәfәr

471 İdmanla mәşğul olanların sayının 1500 min nәfәr¸ әhalinin saynın 7500 min nәfәr olduğunu bilәrәk
idmanla mәşğul olanların xüsusi çәkisini

•

1.2
0.25
0.3
0.2
1.05

472 Verilәnlәrdәn hansı әhalinin tibbi müәssisәlәri vә hәkimlәrlә tәminatını sәciyyәlәndirәn göstәricilәrә aid
edilir?

•

Yalnız әhalinin hәr nәfәrinә düşәn orta tibbi işçilәrinin sayı;
Tibb işçilәrinin orta ayliq әmәk haqqı;
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә düşәn orta tibbi işçilәrinin sayı;
Әhalinin hәr 10000 nәfәrinә düşәn xәstәxana çarpayılarının
Yalniz әhalinin hәr 10 nәfәrinә düşәn hәkimlәrin sayı;

473 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn xәstәlәnmәnin orta müddәtini hesablayın: 1.İşçilәrin orta siyahı sayı¸
nәfәr  800; 2.Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini itirmә hallarının sayı600;
3.Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini itirmә günlәrinin say4800;

•

75 gün;
12 gün
9 gün;
8 gün;
6 gün

474 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn hәr işçiyә düşәn әmәk qabliyyәtini itirmә günlәrinin sayını
hesablayın: 1.İşçilәrin orta siyahı sayı¸ nәfәr  800; 2.Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini
itirmә hallarının sayı600; 3.Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini itirmә günlәrinin sayı4800;

•

80 gün;
8 gün;
7 gün;
6 gün
75gün;

475 Әgәr xәstәxana çarpayısının orta mәşğulluq müddәti 312 gün, çarpayı dövriyyәsi isә 28 nәfәr tәşkil
edәrsә xәstәxana çarpayısının orta boşdayanma müddәtini müәyyәn edin:

•

1.2
13.0
11.1
1.9
88.0

476 İlin axırında “A” rayonunda bütün ixtisaslardan olan hәkimlәrin sayı 760 nәfәr, әhalinin sayının 160 min
nәfәr olduğunu bilәrәk әhalinin hәkimlәrlә tәminatlığını müәyyәn edin:

•

0.76
0.457
457.0
47.5
4.57

477 İlin axırında “A” rayonunda xәstәxana çarpayılarının sayı 2580, әhalinin sayi isә 260 min nәfәr tәşkil
etmişdir.Әhalinin xәstәxana çarpayıları ilә tәminatliq sәviyyәsini müәyyәn edin:

•

2.58
9.92
0.992
99.2
992.3

478 Әhalinin әlillik sәviyyәsi göstәricisi necә ifadә olunur:

•

moda.
promil;
persentil;
Prodesimil;
әmsal;

479 İlk dәfә әlillik qazanmış şәxslәrin sayının әhalinin orta illik sayına bölünmәsindәn hansı göstәrici alınır:
Әlillәrin mütlәq sayı.
Bir әlilә düşәn әhalinin sayı;

•

әlillәrin orta sayı;
Әhalinin әlillik sәviyyәsi;
әlilliyin ödәnmәsi әmsalı;

480 Çarpayının boş dayanma günlәrinin ümumi sayının çarpayı dövriyyәsinә bölünmәsindәn hansı göstәrici
alınır:

•

Çarpayının orta sayı.
Çarpayı ilә tәminatlıq;
Çarpayı boşdayanma әmsalı;
Çarpayının orta boşdayanma vaxtı
Çarpayı ilә ödәmә әmsalı;

481 Çarpayının mәşğul olduğu günlәrin orta sayının bir xәstәnin çarpayıda keçirdiyi günlәrin orta sayına
bölünmәsindәn hansı göstәrici alınır

•

Çarpayının orta sayı.
Çarpayı ilә tәminatlıq;
Çarpayı әmsalı;
Çarpayı dövriyyәsi;
Çarpayı ödәmәsi;

482 Il әrzindә ilk dәfә xәstәlik diaqnozu ilә uçota alınmış xәstәlәrin sayını әhalinin orta illik sayına bölsәk
hansı göstәricini alaraıq:

•

Xәstәlәrin orta sayı göstәricisi.
xәstәlәnmәnin ağırlığı göstәricisi;
Xәstәlәrin sayına düşәn әhali göstәricisi
Әhalinin xәstәlәnmә sәviyyәsi göstәricisi;
Әhalinin xәstәlәnmәsinin tezliyi göstәricisi

483 Әhalinin xәstәlәnmә sәviyyәsi göstәricisi ora hesabla nәyi xarakterizә edir:

•

Orta hesabla әhalinin hәr min nәfәrinә nәzәrәn il әrzindә birinci dәfә xәstәlik diaqnozu ilә uçota alınmış xәstәlәrin
sayını;
Orta hesabla әhalinin hәr 100 nәfәrinә nәzәrәn il әrzindә birinci dәfә xәstәlik diaqnozu ilә uçota alınmış xәstәlәrin
sayını;
Orta hesabla әhalinin hәr nәfәrinә nәzәrәn il әrzindә birinci dәfә xәstәlik diaqnozu ilә uçota alınmış xәstәlәrin
sayını;
Orta hesabla әhalinin hәr 100 min nәfәrinә nәzәrәn il әrzindә birinci dәfә xәstәlik diaqnozu ilә uçota alınmış
xәstәlәrin sayını
Orta hesabla әhalinin hәr 10 min nәfәrinә nәzәrәn il әrzindә birinci dәfә xәstәlik diaqnozu ilә uçota alınmış
xәstәlәrin sayını;

484 Xәstәxanalarda hәkimlәrin sayı nәyi göstәrir:

•

xәstәxana müәssisәlәrindә vә digәr müәssisәlәrdә çalışan ali tibb tәhsilli hәkimlәrin ümumi sayıdır;
xәstәxana müәssisәlәrindә çalışan tibb tәhsilli hәkimlәrin ümumi sayıdır;
xәstәxana müәssisәlәrindә çalışan butün tibb tәhsilli hәkimlәrin ümumi sayıdır
xәstәxana müәssisәlәrindә çalışan ali tibb tәhsilli hәkimlәrin
xәstәxana müәssisәlәrindә çalışan ali tibb heyyәtinin ümumi

485 Xәstәxanalarda tibb xidmәti anlayışı nәyi bildirir:

•

stasionar şәraitdә xәstәlәrin baxışını hәyata keçirәn xәstәxana müәssisәlәrinin xidmәtlәrini әhatә edir;
stasionar şәraitdә xәstәlәrin müalicәsini hәyata keçirәn xәstәxana müәssisәlәrinin xidmәtlәrini әhatә edir;
stasionar vә qeristaionar şәraitdә xәstәlәrin müalicәsini hәyata keçirәn xәstәxana müәssisәlәrinin xidmәtlәrini
әhatә edir;
stasionar şәraitdә xәstәlәrin müalicәsini hәyata keçirәn xәstәxana müәssisәlәrindәn kәnarda xidmәtlәri әhatә edir;
stasionar şәraitdә xәstәlәrin müalicәsini hәyata keçirәn xәstәxana müәssisәlәrindәn kәnarda xidmәtlәri әhatә edir;

486 İstehsalatda travma ilә әlaqәdar olaraq qeyriiş qabiliyyәtli günlәrin sayı, bu:

•

ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq, xәstәlik vә zәdәlәri tibb müәssisәlәrinin arayışları ilә
rәsmilәşdirilmәmiş әmәk fәaliyyәtli dövrlәrdәki işçi günlәrin sayıdır;
ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq, xәstәlik vә zәdәlәri tibb müәssisәlәrinin arayışları ilә
rәsmilәşdirilmәmiş qeyriәmәk fәaliyyәtli dövrlәrdәki işçi günlәrin sayıdır;
ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq, xәstәlik vә zәdәlәri tibb müәssisәlәrinin arayışları ilә rәsmilәşdirilmiş
qeyriәmәk fәaliyyәtli dövrlәrdәki işçi günlәrin sayıdır;
ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq, xәstәlik vә zәdәlәri tibb müәssisәlәrinin arayışları ilә rәsmilәşdirilmiş
әmәk fәaliyyәtli dövrlәrdәki işçi günlәrin sayıdır;
ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olaraq, xәstәlik vә zәdәlәri tibb müәssisәlәrinin arayışları ilә rәsmilәşdirilmiş
qeyriәmәk fәaliyyәtli dövrlәrdәki işçi günlәrin sayıdır;

487 Hәkimlәrin sayı göstәricisinә nә daxil edilir:

•

İşә çıxan hәkimlәr.
Hәkim fiziki şәxslәr;
Hәkimlәrin tutduğu vәzifәlәr
Bütün tibb heyyәti
Yalnız işlәyәn hәkimlәr;

488 Ambulatoriyapoliklinika müәssisәlәrinin gücü hansı göstәrici ilә sәciyyәlәndirilir:

•

Әhalinin hәr xәstә nәfәrinә ambulatoriyapoliklinika müәssisәlәrinin gücü”;
Әhalinin hәr 10000 nәfәrinә ambulatoriyapoliklinika müәssisәlәrinin gücü”;
Әhalinin orta illik sayına nәzәrәn ambulatoriyapoliklinika müәssisәlәrinin gücü”;
Әhalinin hәr 100 nәfәrinә ambulatoriyapoliklinika müәssisәlәrinin gücü”;
Әhalinin hәr nәfәrinә ambulatoriyapoliklinika müәssisәlәrinin gücü”;

489 Ambulatoriyapoliklinika müәssisәlәrinin gücü nәyә әsasәn müәyyәn edilir

•

növbә әrzindә evә yazılanların sayı;
növbә әrzindә müalicә olunanların sayı;
növbә әrzindә gәlәnlәrin sayı;
növbә әrzindә xәstә yatanların sayı;
növbә әrzindә doğulanların sayı;

490 Әhalinin orta tibb heyәti ilә tәminatı xarakterizә etmәk üçün hansı göstәriclәr hesablanır:

•

Hәr 10000 nәfәrә düşәn bütün hәkimlәr vә orta tibb heyәti hәkimlәrin sayı”
Hәr nәfәrә düşәn hәkimlәrin sayı” vә ya “Bir hәkimә düşәn әhalinin sayı”;
Hәr nәfәrә düşәn orta tibb işçilәrinin orta illik sayı” vә ya “Bir hәkimә düşәn orta tibb heyyәtinin sayı”;
Hәr 10000 nәfәrә orta tibb heyyәtinin sayı” vә ya “Bir orta tibb heyyәtinә düşәn әhalinin sayı”;
Hәr nәfәrә düşәn orta tibb heyyәtinin sayı” vә ya “Hәr 10000 orta tibb heyәtinә hәkimә düşәn әhalinin sayı”;

491 Әhalinin hәkim yardımı ilә tәminatını göstәricisi hansı dövrә müәyyәn edilir:

•

hәr ayin әvvәlindә vә sonunda әhalinin sayına görә
ilin axırına әhalinin sayına görә;
ilin әvvәlinә әhalinin sayına görә;
ilin ortasına әhalinin sayına görә;
ilin birinci rübün әvvәlinә әhalinin sayına görә;

492 Әhalinin hәkim yardımı ilә tәminatını müәyyәn etmәk üçün hansı göstәricilәr heablanır:

•

Hәr nәfәrә düşәn hәkimlәrin orta illik sayı” vә ya “Bir hәkimә düşәn әhalinin
Hәr nәfәrә düşәn hәkimlәrin sayı” vә ya “Hәr bir 10000 hәkimә düşәn әhalinin sayı”;
Hәr 10000 nәfәrә düşәn hәkimlәrin sayı” vә ya “Bir hәkimә düşәn әhalinin sayı”;
Hәr nәfәrә düşәn hәkimlәrin sayı” vә ya “Bir hәkimә düşәn әhalinin sayı”;
Hәr 10000 nәfәrә düşәn bütün hәkimlәr vә orta tibb heyәti hәkimlәrin sayı”

493 Tibb kadrlarının sayında kimlәr uçota alınır:

•

ixtisaslara görә bütün kadrlar, hәkimlәr vә orta tibb heyәti ;
ixtisaslara görә bütün hәkimlәr vә orta tibb heyәti ;
ixtisaslara görә yalnız bütün hәkimlәr;
yalnız tibb heyyәti;
tibb müәssisәlәrinda çalışan bütün şәxslәr;

494 Xәstәlik göstәricisi nәyi sәciyyәlәndirir:

•

xәstәliyin başa çatmasını sәciyyәlәndirir;
xәstәliyin yayılmasını sәciyyәlәndirir;
xәstәliyin sağalmasını sәciyyәlәndirir;
xәstәliyin dәrәcәsini sәciyyәlәndirir;
xәstәliyin tәhlükәsini sәciyyәlәndirir;

495 Müalicәprofilaktika müәssisәlәrinin qeydiyyatında olan xәstәlәrin sayı nәyi sәciyyәlәndirir:

•

Müalicәprofilaktika müәssisәlәrinin işlәmәsini.
xәstәlik göstәricisini;
xәstәlәrin davamiyyәtini;
Müalicәprofilaktika müәssisәlәrinin gücünü;
Hәkimlәrin mәşğulluğunu;

496 Ilin axırına xәstәlik göstәricisi necә müәyyәn olunur:

•

ilinin axırına tibb müәssisәlәrinin uçotunda olan hәmin xәstәliyә tutulanların sayının cәminin әhalinin
sayınandan cıxılmasının prodesimillә ifadәsi kimi;
ilinin axırına tibb müәssisәlәrinin uçotunda olamayan hәmin xәstәliyә tutulmayananların sayının cәminin
әhalinin sayına nisbәtinin prodesimillә ifadәsi
ilinin әvvәlinә tibb müәssisәlәrinin uçotunda olan hәmin xәstәliyә tutulanların sayının cәminin әhalinin sayına
nisbәtinin kimi;
ilinin axırına tibb müәssisәlәrinin uçotunda olan hәmin xәstәliyә tutulanların sayının cәminin әhalinin sayına
nisbәtinin prodesimillә ifadәsi kimi;
ilinin axırına tibb müәssisәlәrinin uçotunda olan hәmin xәstәliyә tutulanların sayının cәminin әhalinin sayına
hasilinin prodesimillә ifadәsi kimi;

497 Әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi hansı göstәricilәrlә sәciyyәlәndirilir:

•

hәr 100 işlәyәnә görә itirilmiş iş günlәrinin sayının xәstәlәnmә hallarının sayına hasili;
hәr 100 işlәyәnә görә itirilmiş iş günlәrinin sayı vә xәstәlәnmә hallarının sayı;
hәr işlәyәnә görә itirilmiş iş günlәrinin sayı vә xәstәlәnmә hallarının sayı;
hәr 100 işlәyәnә görә itirilmiş iş günlәrinin sayı vә xәstәlәnmә illәrinin sayı;
hәr işlәyәnә görә itirilmiş iş günlәrinin sayı vә hәr 100 xәstәlәnmә hallarının

498 Xәstәlәnmә hallarının sayı göstәricisi necә müәyyәn edilir:

•

Il әrzindә ilk dәfә diaqnoz qoyulmuş xәstәlәrin sayının daimi әhalinin orta illik sayına nisbәti kimi;
Il әrzindә ilk dәfә diaqnoz qoyulmuş xәstәlәrin sayının daimi әhalinin orta illik sayına hasılinin prodesimillә
ifadәsi kimi;
Il әrzindә ilk dәfә diaqnoz qoyulmuş xәstәlәrin sayının daimi әhalinin orta illik sayına nisbәtinin prodesimillә
ifadәsi kimi;
Il әrzindә xәstәlәnmiş bütün şәxslәrin sayının daimi әhalinin orta illik sayına nisbәtinin prodesimillә ifadәsi kimi;
Il әrzindә xәstәlәnmiş bütün şәxslәrin sayının daimi әhalinin orta illik sayına hasilinin prodesimillә ifadәsi kimi;

499 Әhalinin sәhiyyә tibbi kadırlarla tәminatlılığı sәviyyәsi nisbi kәmiyyәtin hansı formasında ifadә olunur:

•

moda.
Prodesimil
Desimil;
Faiz;

әmsal;

500 Әhalinin sәhiyyә müәssisәlәri ilә tәminatlılığı sәviyyәsi nisbi kәmiyyәtin hansı formasında ifadә olunur:

•

Desimil;
Prodesimil;
moda.
әmsal;
Faiz;

501 Hәkimlәrin vә ya orta tibb heyyәtinin sayının ilin sonunda әhalinin sayına bölünmәsindәn hansı
göstәrici alnınır:

•

tibb kadırlarının bölgüsü;
әhalinin tibb kadırları ilә tәminatlılığı
әhalinin tibbi kadırlara olan tәlәbatını.
әhalinin tәrkibindә tibb heyyәtinin xüsusi çәkisini;
hәr tibb kadırına düşәn әhalinin orta sayını;

502 Xәstәnin xәstәxanada olmasının orta davamlılığı göstәricisi necә hesablanır:

•

il әrzindә xәstәxanalarda keçirilmiş adamgünlәrin ümumi sayının xәstәxanalara yerlәşdirilmiş çarpayıların orta
illik sayına bölünmәsi ilә;
il әrzindә xәstәxanalarda keçirilmiş çarpayıgünlәrin ümumi sayının il әrzindә xәstәxanalara yerlәşdirilmiş
xәstәlәrin orta sayına bölünmәsi ilә;
il әrzindә xәstәxanalarda keçirilmiş adamgünlәrin ümumi sayının il әrzindә xәstәxanalarda doğulmuş xәstәlәrin
orta sayına bölünmәsi ilә;
il әrzindә xәstәxanalarda keçirilmiş çarpayıgünlәrin ümumi sayının il әrzindә xәstәxanalara gәlmiş xәstәlәrin orta
sayına bölünmәsi ilә;
il әrzindә xәstәxanalarda keçirilmiş adamgünlәrin ümumi sayının il әrzindә xәstәxanalara yerlәşdirilmiş
xәstәlәrin orta sayına bölünmәsi ilә;

503 Xәstәxana çarpayılarının orta mәşğullu necә hesablanır:

•

xәstәxanalarda keçirilmiş çarpayıgünlәrin sayından xәstәxanalarda yerlәşdirilmiş faktiki çarpayıların orta illik
sayını çixmaq yolu ilә;
xәstәxanalarda keçirilmiş çarpayıgünlәrin sayının xәstәxanalarda yerlәşdirilmiş faktiki çarpayıların orta illik
sayına bölünmәsi yolu ilә;
xәstәxanalarda keçirilmiş çarpayıgünlәrin sayının xәstәxanalarda yerlәşdirilmiş faktiki çarpayıların orta illik
sayına vurulması yolu ilә;
xәstәxanalarda keçirilmiş çarpayıgünlәrin sayının xәstәxanalarda yerlәşdirilmiş faktiki xәstәlәrin orta illik sayına
bölünmәsi yolu ilә;
xәstәxanalarda yerlәşdirilmiş faktiki çarpayıların sayının xәstәxanalarda keçirilmiş çarpayıgünlәrin orta illik
sayına bölünmәsi yolu ilә;

504 Xәstәxanalara yerlәşmәlәrin sayı, bu:

•

il әrzindә xәstәxanalara doğulanların sayıdır;
il әrzindә xәstәxanalara yerlәşdirilәnlәrin sayıdır
il әrzindә xәstәxanalara gәlәnlәrin sayıdır;
il әrzindә xәstәxanalara tibbi yardım alanların sayıdır;
il әrzindә xәstәxanalara yerlәşdirilәn vә müayinә olunanların sayıdır

505 Çarpayıgünlәrin sayı, bu:

•

xәstәlәrin xәstәxanalara gәldiyi günlәrin sayıdır
xәstәlәrin xәstәxanalarda keçirdiyi günlәrin sayıdır
xәstәlәrin xәstәxanalarda müayinә olunduqları günlәrin sayıdır
xәstәlәrin xәstәxanalarda vә sanatoriyalarda keçirdiyi günlәrin sayıdır
xәstәlәrin xәstәxanalarda qeydiyyatda olduğu günlәrin sayıdır.

506 Xәstәxana çarpayılarının sayı göstәricisı, bu:

•

müvәqqәti olaraq boş olmayan zәruri alәtlәrlә tәmin olunmuş vә xәstәlәri qәbul etmәyә hazır olan xәstәxana tipli
müәssisәlәrdә faktiki yerlәşdirilmiş çarpayıların sayıdır;li müәssisәlәrdә faktiki yerlәşdirilmiş çarpayıların sayıdır;
xәstәlәrlә tutulu, zәruri alәtlәrlә tәmin olunmuş vә xәstәlәri qәbul etmәyә hazır olan xәstәxana tipli müәssisәlәrdә
faktiki yerlәşdirilmiş çarpayıların sayıdır;
xәstәlәrlә tutulduğundan asılı olaraq, zәruri alәtlәrlә tәmin olunmuş vә xәstәlәri qәbul etmәyә hazır olan
xәstәxana tipli müәssisәlәrdә faktiki yerlәşdirilmiş çarpayıların sayıdır;
xәstәlәrlә tutulduğundan vә ya müvәqqәti olaraq boş olmasından asılı olmayaraq, zәruri alәtlәrlә tәmin olunmuş
vә xәstәlәri qәbul etmәyә hazır olan xәstәxana tipli müәssisәlәrdә faktiki yerlәşdirilmiş çarpayıların sayıdır;
yalnız xәstәlәrlә tutulduğundan asılı olaraq, zәruri alәtlәrlә tәmin olunmuş vә xәstәlәri qәbul etmәyә hazır olan
xәstәxana tipli müәssisәlәrdә faktiki yerlәşdirilmiş çarpayıların sayıdır;

507 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn hәr 100 işçiyә düşәn әmәk qabliyyәtini itirmә hallarının sayını
hesablayın: 1.İşçilәrin orta siyahı sayı¸ nәfәr 800; 2.Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini
itirmә hallarının sayı600; 3.Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini itirmә günlәrinin sayı 4800

•

85.0
80.0
60.0
46.0
75.0

508 Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini itirәnlәrin tәqvim günlәrinin sayının bu hadisәlәrin ümumi sayına nisbәti
nәyi anladır?

•

xәstәlәn¬mәnin indeksini
Xәstә¬lәnmәnin dinamikasıni
Xәstәlәnmәnin orta müddәtini
Xәstәlәnmәnin nisbi artımını;
xәstәlәn¬mәnin artmasını

509 Müvәqqәti әmәk qabliyyәtin itirәnlәrin tәqvim günlәrinin sayının işçilәrin orta siyahı sayına nisbәtinin
100ә vurulmasından alınan göstәriciyә statistikada nә ad verirlәr?

•

xәstәlәn¬mәnin indeksini
Hәr 100 işçiyә düşәn әmәk qabliyyәtini itirmә günlәrinin sayı;
Hәr 100 işçiyә düşәn әmәk qabliyyәtini itirmә günlәri¬nin mütlәq artımı
xәstәlәnmәnin quruluşunu
Xәstә¬lәnmәnin dinamikasıni;

510 Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini itirmә hadisәlәrinin sayının işçilәrin orta siyahı sayına nisbәtinin 1000ә
hasili nәyi anladır?

•

Hәr 100 işçiyә düşәn xәstәlәnmәnin orta müddәtini;
Hәr 1000 işçiyә düşәn әmәk qabliyәtini itirmә halarının sayını
xәstәlәn¬mәnin indeksini;
Xәstә¬lәnmәnin dinamikasıni
Xәstәlәnmәnin orta artımını

511 Ayrıayrı xәstәliklәrin sayının xәstәlәnmәlәrin ümumi sayına nisbәtindәn alınan göstәrici nәyi
xarakterizә edir?

•

xәstәlәn¬mәnin indeksini;
Xәstәlәnmәnin quruluşunu;
Xәstә¬lәnmәnin azalmasını;
xәstәlәn¬mәnin artmasını;
Xәstә¬lәnmәnin dinamikasıni;

512 Sәhiyyә sahәsindә baş verәn proseslәri sosial statistikanın hansı bölmәsi öyrәnir?

•

Körpә ölümü statistikası;
Sәhiyyә statistikası;
әhali statistikası
İncәsәnәt vә sәhiyyә statistikası
Tibbi muhafizә statistikası

513 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcminin dinamiksıni müәyyәn edin:
Orta hesabla bir müәllimә düşәn şağirdlәrin sayı 5% artmış, orta hesabla bir şağirdә düşәn gәnclәrin sayı
10 % azalmış, müvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr 15% artmışdır;

•

20% artmışdır
8,7% artmışdır
10% artmışdır
10% azalmışdır
8,7 %azalmışdır

514 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn hәr 100 işçiyә düşәn әmәk qabliyyәtini itirmә hallarının sayını
hesablayın: 1.İşçilәrin orta siyahı sayı¸ nәfәr  200; 2.Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini
itirmә hallarının sayı32500; 3.Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini itirmә günlәrinin sayı 2800;

•

16,25;
162,5;
14;
4;
11,6;

515 İlin axırında “A” rayonunda bütün ixtisaslardan olan hәkimlәrin sayı 2520 nәfәr, әhalinin sayının 2600
min nәfәr olduğunu bilәrәk әhalinin hәkimlәrlә tәminatlığını müәyyәn edin:

•

•103,1
9,69
0,969
96,9
0,00969

516 Әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә xәstәxanalarda keçirilmiş çarpayıgünlәrin ümumi sayı 25 %
artmış, xәstәxәnalarda yerlәşdirilmiş xәstәlәrin orta sayı göstәricisi isә 10% azalmışdır. Xәstәnin
xәstәxanada olmasının orta davamlılığı göstәricisi necә dәyişilmişdir?

•

138,9% artmışdır
38,9% artmışdır
35% azalmışdır
Dәyişilmәmişdir
15% artmışdır

517 Әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә xәstәxanalarda keçirilmiş çarpayıgunlәin sayı 25% artmış,
xәstәxanalarda yerlәşdirilmiş çarpayıların orta illik sayı isә 7% çoxalmışdır.Xәstәxana çarpayılarının orta
mәşğulluq göstәricisi necә dәyişilmiıdir?

•

32% azalmışdır
116,8% azalmışdır
16,8% artmışdır
18% artmışdır
18% dәyişilmişdir

518 Hansı hallarda vә kimlәrә tibbi yardım vәtәndaşın vә ya onun nümayәndәsinin razılığı olmadan
göstәrilir
Bәdbәxt hadisәlәr zamanı, zәdәlәrdә, zәhәrlәnmәdә

•

Azyaşlı uşaqlara
Ağır formada psixoloji pozuntusu olan vә әtrafdakılara tәhlukә yarada bilәcәk xәstәlikdәn әziyyәt çәkәnlәrә
Maddәlәr mübadilәsinin pozulmasından әziyyәt çәkәnlәrә
Onkoloji xәstәlikdәn әziyyәt çәkәnlәrә

519 Әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi haqqında arayışı müәlicә hәkimi hansı müddәtә qәdәr artıra
bilәr?

•

İki aya qәdәr
5 günә qәdәr
30 günә qәdәr
45 günә qәdr
İstәnilәn müddәtә

520 Әhalinin tәbii hәrәkәtinin әsas göstәricilәri hesab olunur:

•

әllik vә doğum
ölüm vә döğum әmsalları
ölüm vә xәstәlәnmә әmsalları
әllik vә ölüm әmsalları
dögum vә travmatizm әmsalları

521 Әhalinin sağlamlığı haqqında statistik informasiya mәnbәyi hesab edilmir:

•

sığorta kompaniyalarının mәlumatları
әhalinin ölümü haqqında rәsmi mәlumat
bәdbәxt hadisәlәrin, xәstәlәnmә hallarının vә xәsarәtin registlәri
әtraf mühit vә sağlamlığın monitorinqi
epidemiyalar haqqında mәlumat

522 Sәhiyyә statistikası haqqında informasiya özündә birlәşdirir :

•

Müalicә profilaktika müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin tәhlili
әhalininin tibbi çarpayılarla tәminatlılığı
tibb müәssisәlәrinin gücu
sadalananların hamısı
әhalinin tibbi kadırlarla tәminatlılığı

523 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcminin dinamiksıni müәyyәn edin:
Orta hesabla bir müәllimә düşәn şağirdlәrin sayı 5% artmış, orta hesabla bir şağirdә düşәn gәnclәrin sayı
10 % azalmış, müvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr 15% artmışdır;

•

10% artmışdır
8,7% artmışdır
20% artmışdır
8,7 %azalmışdır
10% azalmışdır

524 Aşağıdakı şәrti mәlumatlara әsasәn hәr 100 işçiyә düşәn әmәk qabliyyәtini itirmә hallarının sayını
hesablayın: 1.İşçilәrin orta siyahı sayı¸ nәfәr  400; 2.Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini
itirmә hallarının sayı700; 3.Müvәqqәti әmәk qabliyyәtini itirmә günlәrinin sayı 4800;

•

1,75;
175;
12;
4;
7;

525 İlin axırında “A” rayonunda bütün ixtisaslardan olan hәkimlәrin sayı 1520 nәfәr, әhalinin sayının 1600
min nәfәr olduğunu bilәrәk әhalinin hәkimlәrlә tәminatlığını müәyyәn edin:

•

0,00095
0,95
9,5
95
0,76

526 Әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә xәstәxanalarda keçirilmiş çarpayıgünlәrin ümumi sayı 10%
artmış, xәstәxәnalarda yerlәşdirilmiş xәstәlәrin orta sayı göstәricisi isә 10% azalmışdır. Xәstәnin
xәstәxanada olmasının orta davamlılığı göstәricisi necә dәyişilmişdir?

•

105 azalmışdır
22,2% artmışdır
22,2% azalmışdır
20% artmışdır
Dәyişilmәmişdir

527 Әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә xәstәxanalarda keçirilmiş çarpayıgunlәin sayı 20% artmış,
xәstәxanalarda yerlәşdirilmiş çarpayıların orta illik sayı isә 5% çoxalmışdır.Xәstәxana çarpayılarının orta
mәşğulluq göstәricisi necә dәyişilmiıdir?

•

15% azalmışdır
14,3% artmışdır
14,3% azalmışdır
15% artmışdır
25% dәyişilmişdir

528 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin bir müәllimә düşәn şagirdlәrin
dәyişilmәsi hesabına necә dәyişildiyini müәyyәn edin: (

•

1.026
0.820
1.483
0.823
1.025

529 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn üçüncü region üzrә müvafiq yaşda әhalinin tәhsillә әhatә olunma
sәviyyәsini müәyyәn edin (min nәfәr).

•

25.9%
26.9%
28.7%
30.2%
23.9%

530 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn ikinci region üzrә müvafiq yaşda әhalinin tәhsillә әhatә olunma
sәviyyәsini müәyyәn edin (min nәfәr).

•

23.9%
30.2%
28.7%
26.9%
25.9%

531 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn üç region üzrә birlikdә müvafiq yaşda әhalinin tәhsillә әhatә olunma
sәviyyәsini müәyyәn edin (min nәfәr).

•

30.2%
28.7%
25.9%
23.9%
26.9%

532 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn birinci region üzrә müvafiq yaşda әhalinin tәhsillә әhatә olunma
sәviyyәsini müәyyәn edin (min nәfәr).

•

30.2%
28.3%
25.9%
23.9%
26.9%

533 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn 624 yaşlı şәxslәrin ümumi sayında tәhsil alanların xüsusi çәkisinin
dәyişilmәsi hesabına dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin dinamikasını müәyyәn edin:

•

1.035
1.251
0.820
1.823
1.085

534 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn orta hesabla bir nәfәr tәhsil alana düşәn xәrclәr dәyisilmәsi hesabına
dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin dinamikasını müәyyәn edin:

•

1.253
0.995
1.025
0.935
0.177

535 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn müәlimlәri sayının dәyisilmәsi hesabına dövlәt büdcәsindәn tәhsilә
xәrclәrin dinamikasını müәyyәn edin:

1.025

•

0.995
0.823
0.935
0.177

536 Aşağıdakı mәlumatlara әsasәn dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin dinamikasını müәyyәn edin:

•

1.251
1.026
1.085
1.823
1.035

537 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında dövlәt büdcәsindәn tәhsilә umumi xәrclәrin dinamikasınin necә
dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

1.483
0.823
1.125
1.026
0.820

538 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcminin büdcәdәn orta hesabla bir
nәfәr tәhsil alana düşәn xәrclәrin dәyişilmәsi hesabına necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

0.823
0.820
1.025
1.125
1.483

539 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin tәhsil alan şәxslәrin 624 yaşlı
şәxslәrin ümumi sayında xüsusi çәkisinin dәyişilmәsi hesabına necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

0.823
1.025
1.026
0.820
1.483

540 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin müәllimlәrin sayının dәyişilmәsi
hesabına necә dәyişildiyini müәyyәn edin:

•

1.026

•

0.823
1.483
0.820
1.025

541 Bu mәlumatlara әsasәn müvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr indeksini hesablayın:

•

1.317
1.2
1.254
1.045
1.222

542 Bu mәlumatlara әsasәn orta hesabla bir şagirdә düşәn gәnclәrin sayının dinamikası indeksini hesablayın:

•

1.1
1.222
4.335
1.045
1.254

543 Bu mәlumatlara әsasәn orta hesabla bir müәllimә düşәn şagirdlәrin sayının dinamikası indeksini
hesablayın:

•

4.335
1.045
1.254
1.05
1.222

544 Bu mәlumatlara әsasәn müәllimlәrin sayının dinamikası indeksini hesablayın:

•

1.222
4.335
0.95
1.254
1.045

545 Bu mәlumatlara әsasәn Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin dinamikası indeksini hesablayın:

1.2
4.3
1.045
1.254

•

•

1.317

546 Bu vә ya digәr tәhsil pillәsindә qadın vә kişilәrin tәhsil sәviyyәsinin müqayisәsi üçün istifadә olununan
qyruluş dәyişkәnliyi indeksi hansı düsturla hesablanır:

b

n

k

•

a

547 Bu vә ya digәr tәhsil pillәsindә qadın vә kişilәrin tәhsil sәviyyәsinin müqayisәsi üçün istifadә olununan
sabit tәrkibli indeks hansı düsturla hesablanır:

•

a

k

u

b

548 Bu vә ya digәr tәhsil pillәsindә qadın vә kişilәrin tәhsil sәviyyәsinin müqayisәsi üçün istifadә olununan
dәyişәn tәrkibli indeks hansı düsturla hesablanır:
m

b

•

a

n

549 İndeks sistemi daxilindә dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәri әks etdirәn göstәricilırin aslılıq düstüru
hansıdır:

•

a

i

y

b

550 Tәhsil şәraiti hansı şәrt daxilindә normal hesab olunur:
j

b

u

•

a

551 İbtidai tәhsilin inkişaf dinamikasını әks etdirәn sosial –iqtisadi normal hansı düsturda düzğün әks
etdirilir:

•

a

b

m

n

552 Ilin әvvәlindә 6 yaşlı uşaqların sayı 12530 nәfәr, 7 yaş – 11830 nәfәr, 8 yaş – 10913 tәşkil etmişdir.
Birinci sinifә qәbul olanların sayı 10710, ikinci sinifә  11901, uçüncü sinifә – 9813 nәfәr. Uşaqların mәktәb
tәhsili ilә әhatә olunma sәviyyәsini müәyyәn edin:

•

0.92
91.9%
85.5%
100.6%
89.9%

553 İlin әvvәlindә birinci sinifә qәbul olunanlardan 96%i ikinci sinifә qәbul olunmuş, birinci sinifi
bitirәnlәrdәn 94% ikinci sinifә keçmiş, ikinci sinifi bitirәnlәrdәn 98% isә üçüncü sinifә qәbul olunmuşdur.
Orta hesabla ibtidai tәhsilin sonuna qәdәr mәktәbdә qalanların xüsusi cәkisini müәyyәn edin:

•

2.88
88.4%
0.96
90.2%
1.0

554 Tәdris ilinin sonunda sagirdlәrin sayı 35290 nәfәr olmuş, tәris ilindә mәktәbi bitirәnlәrin sayı 6180,
növbәti tәdris ilinin әvvәlindә birinci sinifә qәbul edilәnlәrin sayı 7120, şagirdlәrin ümumi sayı isә 35310
nәfәr tәşkil etmişdir. Mәktәbdәn uzaqlaşma (отсев) faizini müәyyәn edin:

•

1.0
2.5%
102.5%
2.6%
97.5%

555 Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin dinamikasının indeks modeli hansı düsturda düzgün әks
etdirilmişdir:

•

Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi indeksi= müәllimlәrin sayının dәyişilmәsi indeksi×bir müәllimә düşәn
әmәk haqqının dәyişilmәsi indeksi×müvafiq yaşda tәhsil alanların syinin xüsusi çәkisi indeksi×orta hesabla
müvafiq yaşda bir nәfәrә büdcәdәn tәhsil xәrci indeksi;
Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi indeksi= müәllimlәrin sayının dәyişilmәsi indeksi×bir müәllimә düşәn
şagirdlәrin sayınin dәyişilmәsi indeksi×müvafiq yaşda tәhsil alanların syinin xüsusi çәkisi indeksi×orta hesabla
müvafiq yaşda bir nәfәrә büdcәdәn tәhsil xәrci indeksi;
Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi indeksi= müәllimlәrin sayının dәyişilmәsi indeksi×bir şagirdә düşәn
müәllimlәrin sayınin dәyişilmәsi indeksi×müvafiq yaşda tәhsil alanların syinin xüsusi çәkisi indeksi×orta hesabla
müvafiq yaşda bir nәfәrә büdcәdәn tәhsil xәrci indeksi;

Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi indeksi= şagirdlәrin sayının dәyişilmәsi indeksi×bir müәllimә düşәn
şagirdlәrin sayınin dәyişilmәsi indeksi×müvafiq yaşda tәhsil alanların syinin xüsusi çәkisi indeksi×orta hesabla
müvafiq yaşda bir nәfәrә büdcәdәn tәhsil xәrci indeksi;
Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi indeksi= müәllimlәrin sayının dәyişilmәsi indeksi×bir müәllimә düşәn
şagirdlәrin sayınin dәyişilmәsi indeksi×müvafiq yaşda tәhsil alanların syinin xüsusi çәkisi indeksi×orta hesabla
әhalinin hәr nәfәrinә büdcәdәn tәhsil xәrci indeksi;

556 Mәktәblәrdә tәhsil alan şagirdlәrin sayına müxtәlif amillәrin tәsiri hansı modeldә düzgün әks olunub:

•

Tәhsil alanların sayı=(tәhsil alanların sayı/ müәllimlәrin sayı)/(müәllimlәrin sayı/müәssisәlәrin
sayı)×müәssisәlәrin sayı;
Tәhsil alanların sayı=(tәhsil alanların sayı müәllimlәrin sayı)×(müәllimlәrin sayı/müәssisәlәrin
sayı)×müәssisәlәrin sayı;
Tәhsil alanların sayı=(tәhsil alanların sayı+ müәllimlәrin sayı)×(müәllimlәrin sayı/müәssisәlәrin
sayı)×müәssisәlәrin sayı;
Tәhsil alanların sayı=(tәhsil alanların sayı×müәllimlәrin sayı)×(müәllimlәrin sayı/müәssisәlәrin
sayı)×müәssisәlәrin sayı;

557 Mәktәbәqәdәr müәssisәlәrә gәlәn uşaqların yerlә tәminatlığı hansı düsturla müәyyәn olunur:

•

T= mәktәbә qәdәr tәhsil müәssisәlәrindә yerlәrin sayı çıxılsın mәşğul yerlәrin sayı bölünsün mәktәbәqәdәr tәhsil
müәssisәlәrinә gedәn uşaqların sayı;
T= mәktәbә qәdәr tәhsil müәssisәlәrindә yerlәrin sayı bölünsün mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrinә gedәn
uşaqların sayı;
T= mәktәbә qәdәr tәhsil müәssisәlәrindә yerlәrin sayı çıxılsın mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrinә gedәn uşaqların
sayı;
T= mәktәbә qәdәr tәhsil müәssisәlәrindә yerlәrin sayı vurulsun mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrinә gedәn
uşaqların sayı;
T= mәktәbә qәdәr tәhsil müәssisәlәrindә yerlәrin sayı üstәgәl mәşğul yerlәrin sayı bölünsün mәktәbәqәdәr tәhsil
müәssisәlәrinә gedәn uşaqların sayı;

558 Mәktәbәqәdәr yaşda uşaqların mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrindә yerlә tәminatlıq sәviyyәsi necә
müәyyәn olunur:

•

P = mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrinә gedәn uşaqların sayı çıxılsın mәşğul yerlәrin sayı bölünsün mәktәbәqәdәr
tәhsil müәssisәlәrindә yerlәrin sayı;
P = mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrinә gedәn uşaqların sayı vurulsun mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrindә
yerlәrin sayı;
P = mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrindә yerlәrin sayı bölünsün mәktәbәqәdәr yaşda olan uşaqların sayı;
P = mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrindә yerlәrin sayı vurulsun mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrinә gedәn
uşaqların sayı çıxilsın mәşğul olmayan yerlәrin sayı;
P = mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrindә yerlәrin sayı vurulsun mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrinә gedәn
uşaqların sayı çıxilsın mәşğul olmayan yerlәrin sayı;

559 Üşaqların mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrli ilә әhatә olunma sәviyyәsi necә hesablanır:

•

D=((15) yaşda mәktәbәqәdәr üşaq müәssisәlәrinә gedәn uşaqların sayı)+((15) yaşda uşaqların sayı –beş yaşda
ümumtәhsil müәssisәlәrindә oxuyanların sayı);
D=((15) yaşda mәktәbәqәdәr üşaq müәssisәlәrinә gedәn uşaqların sayı)/((15) yaşda uşaqların sayı+beş yaşda
ümumtәhsil müәssisәlәrindә oxuyanların sayı);
D=((15) yaşda mәktәbәqәdәr üşaq müәssisәlәrinә gedәn uşaqların sayı)/((15) yaşda uşaqların sayı –beş yaşda
ümumtәhsil müәssisәlәrindә oxuyanların sayı);
D=((15) yaşda mәktәbәqәdәr üşaq müәssisәlәrinә gedәn uşaqların sayı)/((15) yaşda uşaqların sayı+beş yaşda
ümumtәhsil müәssisәlәrindә oxuyanların sayı);
D=((15) yaşda mәktәbәqәdәr üşaq müәssisәlәrinә gedәn uşaqların sayı)/((15) yaşda uşaqların sayı ×beş yaşda
ümumtәhsil müәssisәlәrindә oxuyanların sayı);

560 Şagirdlәrin sayının dinamkasına müxtәlif amillәrin birgә tәsirini әks etdirәn indeks modeli hansıdır:
Şagirdlәrin sayı indeksi=bir şagirdә düşәn müәllimlәrin sayı indeksi×bir tәhsil müәssisәsinә düşәn müәllimlәrin
sayı indeksi×tәhsil müәssisәlәrinin sayı indeksi
Şagirdlәrin sayı indeksi=bir müәllimә düşәn şagirdlәrin sayı indeksi×bir tәhsil müәssisәsinә düşәn müәllimlәrin
sayı indeksi:tәhsil müәssisәlәrinin sayı indeksi;

•

Şagirdlәrin sayı indeksi=bir müәllimә düşәn şagirdlәrin sayı indeksi×bir tәhsil müәssisәsinә düşәn müәllimlәrin
sayı indeksi×tәhsil müәssisәlәrinin
Şagirdlәrin sayı indeksi=bir müәllimә düşәn şagirdlәrin sayı indeksi×bir tәhsil müәssisәsinә düşәn müәllimlәrin
sayı indeksi×tәhsil müәssisәlәrinin sayı indeksi
Şagirdlәrin sayı indeksi=bir müәllimә düşәn şagirdlәrin sayı indeksi : bir tәhsil müәssisәsinә düşәn müәllimlәrin
sayı indeksi×tәhsil müәssisәlәrinin sayı indeksi;

561 Bu vә ya digәr tәhsil pillәsindә qadın vә kişilәrin tәhsil sәviyyәsinin müqayisәsi üçün istifadә olununan
quruluş dәyişkәnliyi indeksi hahsı amillәrin tәsirini müәyyәn edir:

•

Yaş qrupları üzrә elmin sәviyyәsinin vә yaş qurupunda müxtәlifliyin;
Yalnız yaş qrupları üzrә tәhsil sәviyyәsinin
Yaş qrupları üzrә tәhsil sәviyyәsinin vә yaş quruluşunda müxtәlifliyin
Yalnız yaş quruluşunda müxtәlifliyin;
Amillәrin müxtәlif amillәrin orta hesabla tәsirini;

562 Bu vә ya digәr tәhsil pillәsindә qadın vә kişilәrin tәhsil sәviyyәsinin müqayisәsi üçün istifadә olununan
sabit tәrkibli indeks hansı amillәrin tәsirini müәyyәn edir:

•

Yaş qrupları üzrә tәhsil sәviyyәsinin vә yaş quruluşunda müxtәlifliyin
Yalnız müxtәlif amillәrin orta hesabla tәsirini;
Yalnız yaş quruluşunda müxtәlifliyin;
Yalnız yaş qrupları üzrә tәhsil sәviyyәsinin;
Yaş qrupları üzrә elmin sәviyyәsinin vә yaş qurupunda müxtәlifliyin

563 Bu vә ya digәr tәhsil pillәsindә qadın vә kişilәrin tәhsil sәviyyәsinin müqayisәsi üçün istifadә dәyişәn
tәrkibli indeks hahsı amillәrin tәsirini müәyyәn edir:

•

Yaş qrupları üzrә elmin sәviyyәsinin vә yaş qurupunda müxtәlifliyin;
Yalnız yaş quruluşunda müxtәlifliyin
Yalnız yaş qrupları üzrә tәhsil sәviyyәsinin
Yaş qrupları üzrә tәhsil sәviyyәsinin vә yaş quruluşunda müxtәlifliyin;
Müxtәlif amillәrin orta hesabla tәsirini;

564 İndeks sistemi daxilindә dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәri әks etdirәn göstәricilırin aslılıq düstüru
hansıdır:

•

Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi=Orta hesabla bir şağirdә düşәn müәllimlәrin sayı orta hesabla bir
şağirdә düşәn gәnclәrin sayı müvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr;
Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi=Orta hesabla bir tәlәbәyә düşәn müәllimlәrin sayı orta hesabla bir
şağirdә düşәn gәnclәrin sayı müvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr;
Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi=Orta hesabla bir müәllimә düşәn şağirdlәrin sayı orta hesabla bir
şağirdә düşәn müәllimlәrin sayı müvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr;
Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi=Orta hesabla bir müәllimә düşәn şağirdlәrin sayı orta hesabla bir
şağirdә düşәn gәnclәrin sayı müvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr;
Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi=Orta hesabla bir müәllimә düşәn şağirdlәrin sayı orta hesabla bir
şağirdә düşәn xәrcin sayı müvafiq yaşda min nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr;

565 Tәhsil şәraiti hansı şәrt daxilindә normal hesab olunur:

•

Tәhsil müәssisәlәrinin sayı indeksi
Müәllmlәrin sayı indeksi >Şağirdlәrin sayı indeksi >Tәhsil müәssisәlәrinin sayı indeksi;
Tәhsil müәssisәlәrinin sayı indeksi > Şağirdlәrin sayı indeksi > Müәllmlәrin sayı indeksi;
Tәhsil müәssisәlәrinin sayı indeksi > Müәllmlәrin sayı indeksi >Şağirdlәrin sayı indeksi;
Şağirdlәrin sayı indeksi >Tәhsil müәssisәlәrinin sayı indeksi > Müәllmlәrin sayı indeksi;

566 İbtidai tәhsilin inkişaf dinamikasını әks etdirәn sosial –iqtisadi normal hansı düsturda düzğün әks
etdirilir:
Tәhsilin ilk pillәsindә müәllimlәrin sayı indeksi

•

Müvafiq yaşda gәnclәrin sayı indeksi >Tәhsilin ilk pillәsindә oxyanların sayı indeksi >Tәhsilin ilk pillәsindә
müәllimlәrin sayı indeksi;
Tәhsilin ilk pillәsindә oxyanların sayı indeksi > Tәhsilin ilk pillәsindә müәllimlәrin sayı indeksi >Müvafiq yaşda
gәnclәrin sayı indeksi;
Tәhsilin ilk pillәsindә müәllimlәrin sayı indeksi >Tәhsilin ilk pillәsindә oxyanların sayı indeksi >Müvafiq yaşda
gәnclәrin sayı indeksi;
Müvafiq yaşda gәnclәrin sayı indeksi > Tәhsilin ilk pillәsindә müәllimlәrin sayı indeksi > Tәhsilin ilk pillәsindә
oxyanların sayı indeksi;

567 Bu vә ya digәr tәhsil pillәsindә qadın vә kişilәrin tәhsil sәviyyәsinin müqayisәsi üçün hansı indekslәr
sistemindәn istifadә olunur

•

Dәyişәn xüsusiyyәtli, sabit sürәtli, quruluş dәyişkәnliyi;
Dәyişәn tәrkibli, eyni tәrkibli, quruluş dәyişkәnliyi
Dәyişәn tәrkibli, sabit tәrkibli, çәki dәyişkәnliyi;
Dәyişәn tәrkibli, sabit tәrkibli, quruluş dәyişkәnliyi
Dәyişәn xarakterli, sabit tәrkibli, quruluş dәyişkәnliyi;

568 Tәhsil sistemindә dörd illik ali tәhsil sәviyyәsini xarakterizә etmәk üçün aşağıdakı ümumilәşdirici
göstәricilәr hesablanır:

•

Әhalinin hәr 10 min nәfәrinә tәhsil alanların vә ali mәktәbi bitirmәyәnlәrin sayı;
Әhalinin hәr nәfәrinә tәhsil alanların vә ali mәktәbi bitirәnlәrin sayı;
Әhalinin hәr 10 nәfәrinә tәhsil alanların vә ali mәktәbi bitirәnlәrin sayı;
Әhalinin hәr 10 min nәfәrinә tәhsil alanların vә ali mәktәbi bitirәnlәrin sayı;
Әhalinin hәr bir nәfәrinә tәhsil alanların vә ali mәktәbi bitirәnlәrin sayı;

569 Tәhsil şәraiti hansı şәrt daxilindә normal hesab olunur:

•

As  tәhsil müәssisәlәrinin sayı < As müәllimlәrin sayı >AS şağirdlәrin sayı;
As müәllimlәrin sayı > As  tәhsil müәssisәlәrinin sayı >AS şağirdlәrin sayı;
As  tәhsil müәssisәlәrinin sayı < As müәllimlәrin sayı<="" td="">
As  tәhsil müәssisәlәrinin sayı > As müәllimlәrin sayı >AS şağirdlәrin sayı;
AS şağirdlәrin sayı > As müәllimlәrin sayı >As  tәhsil müәssisәlәrinin sayı ;

570 Müasir dövrdә ümumtәhsil mәktәb müәssisәlәrinin aşağıdakı növlәri fәrqlәndirilir:

•

litsey vә gimnaziyalar;
әsas tәhsil mәktәblәri;
Ibtidai mәktәblәr;
bunların hamısı.
tam orta tәhsil mәktәblәri

571 Uşaqların mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәri ilә tәminatlığı aşağıdakı kimi müәyyәn olunur:

•

Mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәri üzrә yerlәrin sayı ilә bu müәssisәlәrdә olan üşaqların sayinın cәmi kimi;
Mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrindә olan üşaqların sayının bu müәssisәlәr üzrә yerlәrin sayına nisbәti kimi;
Mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәri üzrә yerlәrin sayının bu müәssisәlәrdә olan üşaqların sayina hasili kimi;
Mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәri üzrә yerlәrin sayının bu müәssisәlәrdә olan üşaqların sayina nisbәti kimi;
Mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәri üzrә yerlәrin sayının bu müәssisәlәrdә olan üşaqların sayinın fәrqi kimi;

572 Müasir dövrdә tәhsilin keyfiyyәti necә qiymәtlәndirilir:

•

Tәlәbәlәrin imtahanlarda topladığı balların sәviyyәsi ilә
Tәdris kurslarının sayı vә ixtisasların tәlәb olunma sәviyyәsi ilә
Tәdris olunan fәnnlәrin vә tәdris kurslarının sayı ilә;
Tәhsilin müasirliyi vә ixtisasların tәlәb olunma sәviyyәsi ilә;
Tәlәbәlәrin imtahanlarda aldığı qiymәtlәrin sәviyyәsi ilә

573 Sosialiqtisadi proseslәrin qloballaşdığı bir şәraitdә tәhsil sisteminin әsas problemlәrnә bunlardan hansı
aiddir:

•

Tәhsilin fasilәsizliyi;
Tәhsil alma imkanları
Tәhsilin keyfiyyәti;
Sadalananların hamısı.
Tәhsil sisteminin sәmәrәliliyi

574 Әgәr әsas dövrlә müqayisәdә bir müәllimә düşәn şağirdlәrin sayı 2% artarsa, bir tәhsil müәssisәsinә
düşәn müәllimlәrin sayı 12% azalarsa vә tәhsil müәssisәlәrinin sayı 5% artarsa şağirdlәrin sayı necә
dәyişilәr?

•

8% artar
2% azalar
15% azalar
5,8 % azalar
94,2% artar

575 Әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә şağirdlәrin sayı 18%, tәhsil müәssisәlәrinin sayı 15%
artarsa vә orta hesabla bir tәhsil müәssәsinә düşәn müәllimlәrin sayı 5 % azalarsa bir müәllimә düşәn
şağirdlәrin sayı necә dәyişilәr?

•

5% azalar
8% artar
15% azalar
18% artar
18 %azalar

576 Әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә şağirdlәrin sayı 18%, bir müәllimә düşәn şağirdlәrin
sayı 8% artarsa, orta hesabla bir tәhsil müәssәsinә düşәn müәllimlәrin sayı 5 % azalarsa tәhsil
müәssisәlәrinin sayı necә dәyişilәr?

•

5% azalar
18% artar
15% artar
18 %azalar
15% azalar

577 Әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә şağirdlәrin sayı 18%, tәhsil müәssisәlәrinin sayı 15% ,
müәllimә düşәn şağirdlәrin sayı 8% artarsa orta hesabla bir tәhsil müәssәsinә düşәn müәllimlәrin sayı
necәdәyişilәr?

•

15% artar
18% artar
15% azalar
18 %azalar
5% azalar

578 Әgәr әsas dövrlә müqayisәdә bir müәllimә düşәn şağirdlәrin sayı 8% artarsa, bir tәhsil müәssisәsinә
düşәn müәllimlәrin sayı 5% azalarsa vә tәhsil müәssisәlәrinin sayı 15% artarsa şağirdlәrin sayı necә
dәyişilәr?

•

15% azalar
18% artar
5% azalar
8% artar
18 %azalar

579 Әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә orta hesabla bir şagirdә düşәn gәnclәrin sayı 3%
azalarsa, dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi 12% artarsa vә orta hesabla bir müәllimә düşәn
şagidlәrin sayı 5% artarsa müvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr necә dәyişilәr?

•

5 % artar
10% artar
Dәyişmәz
18% azalar
18 %artar

580 Әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә orta hesabla bir şagirdә düşәn gәnclәrin sayı 3%
azalarsa, müvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr 10% artarsa vә dövlәt büdcәsindәn tәhsilә
xәrclәrin hәcmi 12% artarsa orta hesabla bir müәllimә düşәn şagidlәrin sayı necә dәyişilәr?

•

5 % artar
12% artar
Dәyişmәz
18% azalar
18 %artar

581 Әgәr әsas dövrlә müqayisәdә hesabat dövründә orta hesabla bir müәllimә düşәn şagidlәrin sayı 5%
artarsa, orta hesabla bir şagirdә düşәn gәnclәrin sayı 3% azalarsa vә müvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt
büdcәsindәn xәrclәr 10% artarsa dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi necә dәyişilәr?

•

Dәyişmәz
12% artar
2 % azalar
18 %artar
18% azalar

582 İnekslәrin qarşılıqlı әlaqısindәn istifadә etmәklә şagirdlәrin sayının dinamkasına müxtәlif amillәrin birgә
tәsirini әks etdirәn indeks modelinı belә ifadә etmәk olar:

•

İşagirdlәrin sayı =İ bir şagirdә düşәn müәllimlәrin sayı ×İbir tәhsil müәssisәsinә düşәn müәllimlәrin sayı ×İtәhsil
müәssisәlәrinin sayı;
İşagirdlәrin sayı=İbir müәllimә düşәn şagirdlәrin sayı ×İbir tәhsil müәssisәsinә düşәn müәllimlәrin sayı×İtәhsil
müәssisәlәrinin sayı;
İşagirdlәrin sayı =İbir müәllimә düşәn şagirdlәrin sayı ×İbir tәhsil müәssisәsinә düşәn müәllimlәrin sayı:İtәhsil
müәssisәlәrinin sayı;
İşagirdlәrin sayı = İşagirdlәrin sayı:İ bir tәhsil müәssisәsinә düşәn müәllimlәrin sayı×İtәhsil müәssisәlәrinin sayı;
İşagirdlәrin sayı =İbir müәllimә düşәn şagirdlәrin sayı ×İbir tәhsil müәssisәsinә düşәn müәllimlәrin sayı İtәhsil
müәssisәlәrinin sayı;

583 Dövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin dinamikasına tәsir edәn amillәrin qarşılıqlı әlaqәsini indeks
metodundan istifadә etmәklә belә ifadә etmәk olar:

•

İdövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi= İorta hesabla bir müәllimә düşәn şağirdlәrin sayı İorta hesabla bir
şağirdә düşәn müәllimlәrin sayı İmüvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr;
İdövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi=İorta hesabla bir müәllimә düşәn şağirdlәrin sayı İorta hesabla bir
şağirdә düşәn gәnclәrin sayı İmüvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr;
İdövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi=İorta hesabla bir şağirdә düşәn müәllimlәrin sayı İorta hesabla bir
şağirdә düşәn gәnclәrin sayı İmüvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr;
İdövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi=İorta hesabla bir müәllimә düşәn şağirdlәrin sayı İorta hesabla bir
şağirdә düşәn xәrcin sayı İmüvafiq yaşda min nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr;
İdövlәt büdcәsindәn tәhsilә xәrclәrin hәcmi =İorta hesabla bir tәlәbәyә düşәn müәllimlәrin sayı İorta hesabla bir
şağirdә düşәn gәnclәrin sayı İmüvafiq yaşda bir nәfәrә dövlәt büdcәsindәn xәrclәr;

584 Mehmanxanada yer gündәn istifadә әmsalı aşağidakı düsturla hesablanır:
Mehmanxanalarda yergünlәrdәn istifadә әmsalı=(Artan cәmlә müştәrilәr tәrәfindәn tutulmüş günlәrin
sayı)/(Şәhadәtnamә üzrә mehmanxanalarda yerlәrin sayı×müştәrilәrin sayı);

•

Mehmanxanalarda yergünlәrdәn istifadә әmsalı=(Artan cәmlә müştәrilәr tәrәfindәn tutulmüş yergünlәrin
sayı)/(Şәhadәtnamә üzrә mehmanxanalarda turistlәrin sayı×müştәrilәrin sayı)
Mehmanxanalarda yergünlәrdәn istifadә әmsalı=( Müştәrilәr tәrәfindәnn tutulmüş yergünlәrin
sayı)/(Şәhadәtnamә üzrә mehmanxanalarda yerlәrin sayı×müştәrilәrin sayı)
Mehmanxanalarda yergünlәrdәn istifadә әmsalı=(Artan cәmlә müştәrilәr tәrәfindәn tutulmüş yergünlәrin
sayı)/(Şәhadәtnamә üzrә mehmanxanalarda yerlәrin sayı×müştәrilәrin sayı)
Mehmanxanalarda yergünlәrdәn istifadә әmsalı=(Artan cәmlә müştәrilәr tәrәfindәn tutulmuş yerlәrin
sayı)/(Şәhadәtnamә üzrә mehmanxanalarda yerlәrin sayı×müştәrilәrin sayı)

585 Bu mәlumatlara әsasәn bir seans әrzindә tamaşaçı zalında yerlәrin mәşğul olmasının orta faizinı
müәyyәn edin:

•

263.15
90.25
80.0
79.75
70.89

586 Bu mәlumatlara әsasәn orta hesabla bir kinoteatra gәlәn tamaşaçıların sayını müәyyәn edin:

•

79.75
1050
2100
1367
263

587 Bu mәlumatlara әsasәn orta hesabla gün әrzindә bir seansa gәlәn tamaşaçıların sayını müәyyәn edin:

•

•

263
1367
250
105
797

588 Bu mәlumatlar әsasında xidmәtlәrin ümumi fiziki hәcm indeksini müәyyәn edin:

•

1.063
1.657
1.073
0.983
0.641

589 Bu mәlumatlar әsasında xidmәtlәrin ümumi tarif indeksini müәyyәn edin:

•

1.154
1.073
1.657
0.641
1.054

590 Bu mәlumatlar әsasında xidmәtlәrin dәyәr indeksini müәyyәn edin:

•

1.073
1.482
1.054
1.657
0.983

591 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında orta hesabla bir kinoteatra düşәn kinoseansların sayının dinamikasını
müәyyәn edin

•

1.139
1.103
1.135
1.029
1.379

592 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında orta hesabla әhalinin hәr yüz min nәfәrinә düşәn yerlәrin sayının
dinamikasını müәyyәn edin:

•

1.103
1.139
1.135
1.029
1.379

593 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında orta hesabla bir kinoteatra düşәn yerlәrin sayının diamikasını müәyyәn
edin:

•

1.139
1.135
1.379
1.029
1.103

594 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında orta hesabla bir seansa gedişlәrin orta sayının dinamikasını müәyyәn
edin:

•

1.379
1.103

•

1.029
1.139
1.135

595 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında orta hesabla bir kinoteatra gedişlәrin sayının dinamikasını müәyyәn
edin.

•

1.103
1.139
1.135
1.029
1.379

596 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әsas dövrdә orta hesabla bir kinoteatra düşәn kinoseansların sayını
müәyyәn edin:

•

2068.2
1874.3
2225.6
1467.4
1288.8

597 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında hesabat dövründә orta hesabla әhalinin hәr yüz min nәfәrinә düşәn
yerlәrin sayını müәyyәn edin:

•

1050.5
2068.2
1288.8
1467.4
1874.3

598 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әsas dövrdә orta hesabla bir kinoteatra düşәn yerlәrin sayını müәyyәn
edin:

•

220.6
160
198.6
109
105.9

599 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әsas dövrdә orta hesabla bir seansa gedişlәrin orta sayını müәyyәn edin:

•

105.9
109
160
220.6
225.5

600 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında әsas dövrdә orta hesabla bir kinoteatra gedişlәrin sayını müәyyәn edin

•

225.5
109
198.6
160
105.9

601 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında hesabat dövründә orta hesabla bir kinoteatra düşәn kinoseansların sayını
müәyyәn edin:

•

1288.8
2068.2
1536.7
1874.3

1467.4

602 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında hesabat dövründә orta hesabla әhalinin hәr yüz min nәfәrinә düşәn
yerlәrin sayını müәyyәn edin:

•

1874.3
1467.4
1288.8
1388.7
2068.2

603 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında hesabat dövründә orta hesabla bir kinoteatra düşәn yerlәrin sayını
müәyyәn edin:

•

220.6
109
225.5
160
198.6

604 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında hesabat dövründә orta hesabla bir seansa gedişlәrin orta sayını müәyyәn
edin:

•

109.0 min
198.6 min
160.0 min
119.0 min
105.9 min

605 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında hesabat dövründә orta hesabla bir kinoteatra gedişlәrin sayını müәyyәn
edin.

•

198.6 min
105.9 min
160.0 min
220.9 min
225.5 min

606 Bu mәlumatlara әsasәn kinoteatrlara gedişlәrin dinamikasını müәyyәn edin:

•

0.889
0.818
1.066
1.033
0.864

607 Bu mәlumatlara әsasәn bir yerә düşәn gedişlәrin sayının dәyişilmәsi hesabına kinoteatrlara gedişlәrin
dinamikasını müәyyәn edin:

•

0.864
1.033
0.889
0.818
1.066

608 Bu mәlumatlara әsasәn bir kinoqurğuya düşәn yerlәrin sayının dәyişilmәsi hesabına kinoteatrlara
gedişlәrin dinamikasını müәyyәn edin

•

0.889
0.864
1.033
1.066

•

0.818

609 Bu mәlumatlara әsasәn kinoqurğuların sayının dәyişilmәsi hesabına kinoteatrlara gedişlәrin
dinamikasını müәyyәn edin:

•

1.033
1.066
0.818
0.889
0.864

610 Orta hesabla bir yerә düşәn kassa mәdaxilinin dinamikasını müәyyәn edin:

•

1.050
0.887
1.234
0.932
1.013

611 Orta hesabla bir kinoteatra düşәn yerlәrin sayının dinamikasını müәyyәn edin:

•

1.234
0.887
0.932
1.050
1.013

612 Orta hesabla bir kinoteatra düşәn kinoqurğuların sayının dinamikasını müәyyәn edin:

0.932
0.887

•

1.234
1.013
1.050

613 Tamaşaçıların kinoqurğularla(ekran) tәminatlılığının dinamikasını müәyyәn edin:

•

0.932
1.234
1.013
1.050
0.887

614 Tamaşaçıların kinoteatrlarla tәminatlılığının dinamikasını müәyyәn edin:

•

0.932
0.887
1.234
1.013
1.050

615 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında orta hesabla әhalinin hәr min nәfәrinә tamaşaçı yerlәrinin sayını
müәyyәn edin:

•

53
5.3
0.053
1.53

616 Aşağidakı mәlumatlara әsasәn üç region üzrә birlikdә il әrzindә әhalinin hәr nәfәrinә teatra gedişlәrin
orta sayını müәyyәn edin:

•

1.53
1.5
1.2
1.57
0.65

617 Bu mәlumatlara әsasәn bir seans әrzindә tamaşaçı zalında yerlәrin mәşğul olmasının orta faizinı
müәyyәn etmәk üçün orta kәmiyyәtin hansı düsturundanistifadә olunur:

•

Harmonik orta kәmiyyәtin çәkili düsturu
Hәndәsi orta kәmiyyәtin düsturu;
Harmonik orta kәmiyyәtin sadә düsturu
Hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu;
Hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu;

618 Bu mәlumatlara әsasәn orta hesabla gün әrzindә bir seansa gәlәn tamaşaçıların sayını müәyyәn emәk
üçün orta kәmiyyәtin hansı düsturundan istifadә olunur:

•

Hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu;
Harmonik orta kәmiyyәtin çәkili düsturu
Hәndәsi orta kәmiyyәtin düsturu;
Harmonik orta kәmiyyәtin sadә düsturu
Hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu;

619 Bu mәlumatlara әsasәn orta hesabla bir kinoteatra gәlәn tamaşaçıların sayını müәyyәn etmәk üçün orta
kәmiyyәtin hansı düsturndan istifadә olunmalıdır:

•

Hәndәsi orta kәmiyyәtin düsturu;
Hesabi orta kәmiyyәtin sadә düsturu;
Hesabi orta kәmiyyәtin çәkili düsturu;
Harmonik orta kәmiyyәtin sadә düsturu
Harmonik orta kәmiyyәtin çәkili düsturu

620 Istirahәt evindә şәhadәtnamә üzrә 240 var.Fevral ayında istifadә olunmüş yerlәrin sayı85, apreldә98,
mayiyun ayları üzrә140, iyulsentyabr ayları üzrә 200, oktyabrda120, noyabrda 65. İl әrzindә yerlәrdәn
istifadә әmsalını müәyyәn edin:

•

2.03%
49.2%
35.4%
58.3%
40.8%

621 Region üzrә orta hesabla әhalinin hәr min nәfәrinә düşәn tamaşaçı yerlәrinin sayının 4,8, әhalinin orta
illik sayının 2350 min nәfәr olduğunu bilәrәk kinoteatrlarda yerlәrin umumi sayını muәyyәn edin:

•

11280.0
48000.0
489.5
11350.0
2350.0

622 Şәhәrdә bütün formadan olan kinoteatrlarında yerlәrin sayının 11350 vә әhalinin orta illik sayının 2350
min nәfәr olduğunu bilәrәk orta hesabla hәr min hәfәrә düşәn tamaşaçı yerlәrinin sayını müәyyәn edin:

•

48.0
4.8
0.48
480.0
4800.0

623 Istirahәt evindә şәhadәtnamә üzrә 240 var.Fevral ayında istifadә olunmüş yerlәrin sayı85, apreldә  98,
mayiyun ayları üzrә140, iyulsentyabr ayları üzrә 200, oktyabrda120, noyabrda 65. Yerlәrdәn orta aylıq
istifadә әmsalını müәyyәn edin:

•

0.492
0.583
0.408
0.0203
0.354

624 Kinoteatrlara gәlişin dәyişilmәsinin multiplikativ modeli hansı düsturda düzgün әks olunumuşdür:

•

Gәlişlәrin sayı =kinoqurğuların sayı×orta hesabla bir qurğuya düşәn yerlәrin sayı×orta hesabla bir nәfәrә düşәn
gәlişlәrin sayı;
Gәlişlәrin sayı =kinoqurğuların sayı×orta hesabla bir kinoya düşәn yerlәrin sayı×orta hesabla bir yerә düşәn
gәlişlәrin sayı;
Gәlişlәrin sayı =kinoqurğuların sayı×orta hesabla bir qurğuya düşәn yerlәrin sayı×orta hesabla bir yerә düşәn
gәlişlәrin sayı;
Gәlişlәrin sayı =kinoqurğuların sayı×orta hesabla bir qurğuya düşәn yerlәrin sayı×orta hesabla bir adama düşәn
gәlişlәrin sayı;
Gәlişlәrin sayı =kinoteatrların sayı×orta hesabla bir qurğuya düşәn yerlәrin sayı×orta hesabla bir yerә düşәn
gәlişlәrin sayı;

625 Kinoteatrların satışdan vәsaitinin (kassa mәdaxilinin) dәyişilmәsinin multiplikativ modeliv modeli hansı
düsturda düzgün әks olunumuşdür

•

Kassa mәdaxili=tamaşaçıların sayı×bir tamaşaçıya düşәn ekranların sayı×bir ekrana düşәn kinoteatrların sayı×bir
yerlәrә düşәn kinoteatrın sayı×bir yerә düşәn kassa mәdaxili;
Kassa mәdaxili=tamaşaçıların sayı×bir tamaşaçıya düşәn ekranların sayı×bir ekrana düşәn kinoteatrların sayı×bir
kinoteatra düşәn yerlәrin sayı×bir yerә düşәn kassa mәdaxili;
Kassa mәdaxili=tamaşaçıların sayı×bir ekranladüşәn tamaşaçının sayı×bir ekrana düşәn kinoteatrların sayı×bir
kinoteatra düşәn yerlәrin sayı×bir yerә düşәn kassa mәdaxili;
Kassa mәdaxili=tamaşaçıların sayı×bir tamaşaçıya düşәn ekranların sayı×bir ekrana düşәn kinoteatrların sayı×bir
kinoteatra düşәn yerlәrin sayı×bir aya düşәn kassa mәdaxili;
Kassa mәdaxili=tamaşaçıya düşәn әhalinin sayı×bir tamaşaçıya düşәn ekranların sayı×bir ekrana düşәn
kinoteatrların sayı×bir kinoteatra düşәn yerlәrin sayı×bir yerә düşәn kassa mәdaxili;

626 Bir turistin mehmanxanada olmnasının orta muddәti aşağıdakı düsturla hesablanır:

•

Orta hesabla bir turistin mehmahxanada olma müddәti=(Dövr әrzindә artan cәmlә müştәrilәr tәrәfindәn tutulmuş
yergünlәrin sayı)/(şәhadәtnamә üzrә mehmanxanada yerlәrin sayı×müştәrilәrin sayı);
Orta hesabla bir turistin mehmahxanada olma müddәti=(Dövr әrzindә artan cәmlә müştәrilәr tәrәfindәn boşalmış
yergünlәrin sayı)/(şәhadәtnamә üzrә mehmanxanada yerlәrin sayı×müştәrilәrin sayı);
Orta hesabla bir turistin mehmahxanada olma müddәti=(Dövr әrzindә artan cәmlә müştәrilәr tәrәfindәn tutulmuş
yergünlәrin sayı)/(şәhadәtnamә üzrә mehmanxanada günlәrin sayı×müştәrilәrin sayı);
Orta hesabla bir turistin mehmahxanada olma müddәti=(Dövr әrzindә artan cәmlә müştәrilәr tәrәfindәn tutulmuş
yerlәrin sayı)/(şәhadәtnamә üzrә mehmanxanada yerlәrin sayı×müştәrilәrin sayı);
Orta hesabla bir turistin mehmahxanada olma müddәti=(Dövr әrzindә artan cәmlә müştәrilәr tәrәfindәn tutulmuş
yergünlәrin sayı)/(şәhadәtnamә üzrә mehmanxanada yerlәrin sayı×müştәrilәrin sayı);

627 Mehmanxanaların fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün aşağıdakı düsturdan istifadә
olunur:

•

G=mәşğulların sayı×bir mәşğula düşәn turistlәrin sayı×bir turistә düşәn mehmanxanada keçirilәn yergünlәrin
sayı×bir yergünün qiymәti;
G=mәşğulların sayı×bir mәşğula düşәn turistlәrin sayı×bir nәfәrә düşәn mehmanxanada keçirilәn yergünlәrin
sayı×bir yergünün qiymәti;
G=mәşğulların sayı×bir mәşğula düşәn turistlәrin sayı× mehmanxanada keçirilәn yergünlәrin sayı×bir yergünün
qiymәti;
G=mәşğulların sayı× turistlәrin sayı×bir turistә düşәn mehmanxanada keçirilәn yergünlәrin sayı×bir yergünün
qiymәti;
Mehmanxanaların fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün aşağıdakı düsturdan istifadә olunur:

628 Kinoteatrlara gedişlәrin diamikasına müxtәlif amillәrin tәsirini әks etdirәn indeks modeli özündә
aşağıdakı göstәricilәri birlәşdirir:

•

Kinoqurğuların sayı, orta hesabla bir kinoqurğuya düşәn yerlәrin sayı, orta hesabla bir yerә düşәn kinoteatra
gedişlәrin sayı;
Kinoqurğuların sayı, orta hesabla bir kinoqurğuya biletlәrin sayı, orta hesabla bir yerә düşәn kinoteatra gedişlәrin
sayı;
Kinoqurğuların sayı, orta hesabla bir kinoqurğuya düşәn mәdaxilin sayı, orta hesabla bir yerә düşәn kinoteatra
gedişlәrin sayı;
Kinoqurğuların sayı, orta hesabla bir yerә düşәn yerlәrin sayı, orta hesabla bir kinoqurğuya düşәn kinoteatra
gedişlәrin sayı

Kinoqurğuların sayı, orta hesabla yerlәrin sayı, orta hesabla bir yerә düşәn kinoteatra gedişlәrin sayı;

629 Kinoteatrların fәaliyyәtini xarakterizә etdirәn ilkin göstәricilәr sistemi özündә aşağıdakıları birlәşdirir:

•

Bietlәrin satışından vәsait, tamaşaçıların sayı, tamaşaçı yerlәrlәrinin sayı, kinozalların sayı, kinoteatrların sayı;
Bietlәrin satışından vәsait, bir tamaşacıya yerlәrin orta sayı, tamaşaçı yerlәrlәrinin sayı, kinozalların sayı,
kinoteatrların sayı;
Orta hesabla bir biet satışından vәsait, tamaşaçıların sayı, tamaşaçı yerlәrlәrinin sayı, kinozalların sayı,
kinoteatrların sayı;
Bietlәrin satışından vәsait, tamaşaçıların sayı, tamaşaçı yerlәrlәrinin sayı, orta hesabla kinozalların sayı,
kinoteatrların sayı;
Bietlәrin satışından vәsait, tamaşaçıların sayı, tamaşaçı yerlәrlәrinin sayı, kinozalların sayı, bir kinoteatrda yerlәrin
orta sayı;

630 Sosial iqtisadi normalın qurulması qaydası bunlardan hansını özündә әks etdirmir:

•

Xidmәtә tәlәbi vә sosial sferanın resurs tәminatını әks etdirәn ilkin orta mütlәq göstәricilәr sisteminin
әsaslandırılması
Nisbı göstәricilәrin dәyişilmә әmsallarını әks etdirәn matrisasının yenidәn qurulması;
Nisbı göstәricilәrin dәyişilmә әmsallarının cüt ekspert müqayisәsi;
Nisbi göstәricilәrin vә onların dәyişilmә әmsallarını әks etdirәn matrisasının qurulması;
Xidmәtә tәlәbi vә sosial sferanın resurs tәminatını әks etdirәn ilkin mütlәq göstәricilәr sisteminin әsaslandırılması;

631 Sosialiqtisadi normal bu:

•

Sosial xidmәtә tәlәb vә tәklifi әks etdirәn multiplikativ qarşılıqlı әlaqәdә olan dinamika sıraları sistemidir;
Sosial xidmәtә tәlәb vә tәklifi әks etdirmәyәn multiplikativ qarşılıqlı әlaqәdә olan dinamika sıraları sistemidir;
Sosial xidmәtә tәlәb vә tәklifi әks etdirәn multiplikativ qarşılıqlı әlaqәdә olamayan dinamika sıraları sistemidir;
Sosial xidmәtә dinamika sıralarını әks etdirәn multiplikativ qarşılıqlı әlaqәdә olan tәlәb vә tәklifin sistemidir;
Sosial xidmәtә tәlәb vә tәklifi әks etdirәn neqativ qarşılıqlı әlaqәdә olan dinamika sıraları sistemidir;

632 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında orta hesabla әhalinin hәr yuz min nәfәrinә düşәn bir kinoteatrdakı
yerlәrin sayının dinamikasını müәyyәn edin:

•

161,1%
122,0%
134,3%
128,5%
125,5%

633 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında hesabat dövründә orta hesabla bir kinoteatra düşәn kinoseansların
sayının dinamikasını müәyyәn edin:

134,3%
102,3%

•

161,1%
125,5%
128,5%

634 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında orta hesabla bir kinoteatra düşәn yerlәrin sayınının dinamikasını
müәyyәn edin:

•

161,1%
134,3%
128,5%
125%
102,3%

635 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında orta hesabla bir seansa gedişlәrin orta sayının dinamikasını müәyyәn
edin:

•

102,3%
77,8%
112%
128,5%
125%

636 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında hesabat dövründә orta hesabla bir kinoteatra gedişlәrin sayının
dinamikasını müәyyәn edin.

•

128,5%
77,8%
107%
93%
112%

637 Tәmirbәrpa işlәrinә ayrılmış vәsaitlәr –bu…

•

abidәlәrin konservasiyasına, bәrpasına, tәmirinә, müxtәlif ahәngә uyğunlaşdırılmasına ayrılan vәsaitlәrdir.
müәyyәn sayda abidәlәrin bәrpasına, tәmirinә, müxtәlif ahәngә uyğunlaşdırılmasına ayrılan vәsaitlәrdir.
abidәlәrin yalnız konservasiyasına vә tәmirinә ayrılan vәsaitlәrdir.

yalnız abidәlәrin konservasiyasına, ayrılan vәsaitlәrdir.
yalnız abidәlәrin konservasiyasına vә müxtәlif ahәngә uyğunlaşdırılmasına ayrılan vәsaitlәrdir.

638 Mәdәniyyәt vә incәsәnәt tәşkilatlarının sayı – bu…

•

fәaliyyәtin ayrıayrı istiqamәtlәrindә istәnilәn formada fәaliyyәt göstәrәn mәdәniyyәt vә incәsәnәt tәşkilatlarıdır.
fәaliyyәtin müxtәlif istiqamәtlәrindә rәsmi qeydiyyatdan keçmiş mәdәniyyәt vә incәsәnәt tәşkilatlarıdır.
fәaliyyәtin müxtәlif istiqamәtlәrindә fәaliyyәt göstәrәn keçmiş mәdәniyyәt vә incәsәnәt tәşkilatlarıdır.
fәaliyyәtin yalnız bir istiqamәtindә rәsmi qeydiyyatdan keçmiş mәdәniyyәt vә incәsәnәt tәşkilatlarıdır.
fәaliyyәtin bütünistiqamәtlәrindә qeyrirәsmi qeydiyyatdan keçmiş mәdәniyyәt vә incәsәnәt tәşkilatlarıdır.

639 Xarici turizm üzrә mәsrәflәr –bu…

•

Bütün şәxslәrin müxtәlif mәqsәdlәrlә vә bir ildәn çox olmayan müddәtdә xarici ölkәyә getmәsi ilә әlaqәdar olan
istehlak xәrclәrinin ümümi mәblәğidir.
ölkә vәtәndaşının müxtәlif mәqsәdlәrlә vә bir ildәn çox olmayan müddәtdә xarici ölkәyә getmәsi ilә әlaqәdar olan
istehlak xәrclәrinin ümümi mәblәğidir.
ölkә vәtәndaşının yalnız istirahәt mәqsәdlәrilә vә bir ildәn çox olmayan müddәtdә xarici ölkәyә getmәsi ilә
әlaqәdar olan istehlak xәrclәrinin ümümi mәblәğidir.
xarici vәtәndaşın müxtәlif mәqsәdlәrlә vә bir ildәn çox olmayan müddәtdә xarici ölkәyә getmәsi ilә әlaqәdar olan
istehlak xәrclәrinin ümümi mәblәğidir
ölkә vәtәndaşının müxtәlif mәqsәdlәrlә vә istәnilәn müddәtdә xarici ölkәyә getmәsi ilә әlaqәdar olan istehlak
xәrclәrinin ümümi mәblәğidir.

640 Bunlardan hansı mehmanxana müәssisәlәrinin gәlirlәrinә daxil deyil:

•

tam restoran xidmәti ilә yemәklә tәmin etmәk üzrә xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn daxilolmalar;
nömrәlәrin ödәnilmәsinә görә turistlәrinxaricilәrin mәsrәflәri;
restoranların, barların vә gecә klublarının istifadә edilmәsi üçün , banket vә konfransların tәşkil olunması zamanı
hәmin müәssisәlәr tәrәfindәn ödәnilәn vәsaitlәr;
nәqliyyatdan istifadә edilmәsi, teatr biletlәrinin, suvenirlәrin satılması vә digәr xidmәtlәrin göstәrilmәsi
nәticәsindә daxilolmalar.
restoranların, barların vә gecә klublarının istifadә edilmәsindәn, banket vә konfransların tәşkil olunmasından
daxilolmalar;

641 Xarici turizmdәn әldә edilәn gәlirlәr (daxilolmalar) …. mәsrәflәri kimi müәyyәnlәşdirilir

•

Yalnız işlәmәk, şәxsi vә ya digәr mәqsәdlәrlә daimi yaşamadığı (vәtәndaşı olmadığı) ölkәyә gәlәnlәrin
Yalnız istirahәt etmәk (turizm), işlәmәk, şәxsi vә ya digәr mәqsәdlәrlә daimi yaşamadığı (vәtәndaşı olmadığı)
ölkәyә gәlәnlәrin
Yalnız istirahәt etmәk (turizm) vә işlәmәk mәqsәdlәrlә daimi yaşamadığı (vәtәndaşı olmadığı) ölkәyә gәlәnlәrin
Yalnız istirahәt etmәk (turizm), işlәmәk, şәxsi vә ya digәr mәqsәdlәrlә daimi yaşadığı ölkәyә gәlәnlәrin
Yalnız istirahәt etmәk işlәmәk mәqsәdilә daimi yaşamadığı (vәtәndaşı olmadığı) ölkәyә gәlәnlәrin

642 Mehmanxanalarda üç çarpayısı olan birotaqlı nömrә necә yer kimi hesablanır?

•

yerlәrin sayı otaqda olan şәxslәrin sayi kimi hesablanır
üç yer kimi
bir yer kimi
әlavә çarpayı yerlәşdirmәklә dörd yer kimi
yerlәrin sayı qonaqların arzusu nәzәrә alınmaqla hesablanır

643 Mehmanxanalarda iki çarpayısı olan üçotaqlı nömrә necә yer kimi hesablanır?

•

Üç yer kimi
Iki yer kimi
otaqda nә qәdәr qonaq varsa o sayda yer kimi
beş çarpayı kimi
әlavә çarpayı yerlәşdirmәklә üç yer kimi

644 Әgәr mәişәt işlәrinә sәrf olunan vaxt qeyriiş vaxtının 12%ni, qeri iş vaxtı isә günlük vaxt fondunun
40%ni tәşkil edirsә, günluk vaxt fondunda mәişәt işlәrinin yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxtın xüsusı
çәkisini müәyyәn edin

•

0.12
0,048
0.48
0.52
0.03

645 Әgәr fizioloji tәlәbatın ödәnilmәsinә sәrf olunan vaxt qeyriiş vaxtının 70%ni, yuxuya sәrf olunan vaxt
isә bunun 80%ni tәşkil edәrsә, qeyriiş vaxtının ümumi hәcmindә yüxuya sәrf olunan vaxtın xüsusi çәkisini
müәyyәn edin:

•

0.7
0.8
0.56
1.5
0.1

646 Sәrbәst vaxt mәsrәflәri haqqındakı mәlumata әsasәn onun ümumi vaxt fondundakı xüsusi çәkisini
müәyyәn edin:

•

18.8%
11.1%
15.6%
55.6%
0.8%

647 Vaxt mәsrәfi haqqındakı mәlumata әsasәn uşaqlarin tәrbiyә edilmәsinә sәrf edilәn vaxtın xüsusi çәkisini
müәyyәn edin:

•

•

55.6%
5.6%
0.8%
11.1%
15.6%

648 Vaxt mәsrәfi haqqındakı mәlumata әsasәn İctimai işlәrin yerinә yetirimәsinә sәrf olunan vaxtın xüsusi
çәkisini müәyyәn edin:

•

55.6%
11.1%
5.6%
0.8%
15.6%

649 Vaxt mәsrәfi haqqındakı mәlumata әsasәn ixtisasartirmaya vә öz biliyini artırmağa sәrf olunan vaxtın
xüsusi çәkisini müәyyәn edin:

•

55.6%
5.6%
0.8%
15.6%
11.1%

650 Sәrbәst vaxt mәsrәflәri haqqındakı mәlumata әsasәn asudә vaxtın xüsusi çәkisini müәyyәn edin:

•

17.8%
0.8%
11.1%
55.6%
15.6%

651 Qeyriiş vaxtının quruluşu haqqında aşağidakı mәlumatlara әsasәn onun ümumi vaxt fondundakı xüsusi
çәkisini müәyyәn edin:

•

58.0%
20%
3.57%
14.3%
53.6%

652 Qeyriiş vaxtının quruluşu haqqında aşağidakı mәlumatlara әsasәn fizioloji tәlәbata s vaxt sәrf olunan
vaxtin xüsusi çәkisini müәyyәn edin:

•

53.6%
3.57%
8.57%
14.3%
20%

653 Qeyriiş vaxtının quruluşu haqqında aşağidakı mәlumatlar әsasәn başqa ailәlәrә kömәk göstәrilmәsinә
sәrf olunan vaxtin xüsusi çәkisini müәyyәn edin:

•

8.57%
20%
53.6%
14.3%
3.57%

654 Qeyriiş vaxtının quruluşu haqqında aşağidakı mәlumatlar әsasәn mallarin vә xidmәtlәrin әldә
olunmasına sәrf olunan vaxtin xüsusi çәkisini müәyyәn edin:

•

53.6%
8.57%
20%
14.3%
3.57%

655 Qeyriiş vaxtının quruluşu haqqında aşağidakı mәlumatlar әsasәn sәrbәst vaxtin xüsusi çәkisini
müәyyәn edin:

•

20%
53.6%
8.57%
3.57%
14.3%

656 Fizioloji tәlabatın ödәnilmәsinә sәrf edilәn vaxt 8 saat tәşkil edir ki, bu da qeyri iş vaxtının 75%i
qәdәrdir.Qeyriiş vaxtının ümumi vaxt fondunda xüsusi şәkisini müәyyәn edin:

•

0.25
0.3
0.75
0.44
0.33

657 Secmә müayinәsi nәticәsindә mәlum olmüşdur ki, orta hesabla işlәyәnlәrin iş yerlәrinә gedib gәlmәsinә
sәrf etdiklәri vaxt 1,5 saat tәşkil edir. Әgәr normal iş vaxtı 7,8 saat tәşkil edәrsә, ümumi vaxt fondunda qeyri
iş vaxtın xüsusi çәkisini müәyyәn edin:
16.0%
32.5%

•

38.8%
61.2%
67.5%

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

•

16.0%
61.2%
32.5%
38.8%
67.5%

659 Sәrbәst vaxt mәsrәflәri aşağıdakı elementlәrdәn hansını özündә birlәşdirir:

•

Asudә vaxt
İctimai işlәrin yerinә yetirimәsinә sәrf olunan vaxt;
İxtisasartırmaya vә öz biliyini artırmağa sәrf olunan vaxt;
Bunların hamısını.
Uşaqların tәrbiyә edilmәsinә sәrf edilәn vaxt;

660 Әhalinin vaxt fondu haqqında әsas informasiya mәnbәyi hesab olunur:

•

Fiziki şәxslәrin vergi bәyәnnamәlәri
Cari üçotun mәlumatları
Statistika hesabatları;
Dövri qaydada keçirilәn seçmә müayinәlәri
Müәssisә vә tәşkilatların hesabatları;

661 Әhalinin sәrbәst vaxt büdcәsindә әn böyük xüsusi çәkiyә bunlardan hansı malikdir

•

ev işlәrinә vә yardımçı tәsәrrüfatda işlәrin yerinә yetirilmәsinә sәrf edilәn vaxt;
mәişәt cihazlarının tәmirinә vә kimyәvi tәmizlәmә işlәrinә sәrf olunan vaxt;
paltar vә ayaqqabının tikilmәsi vә tәmiri müәssisәlәrinә, mebel hazırlanması vә tәmiri müәssisәlәrindә sәrf olunan
vaxt;
Fizioloji tәlәbatların ödәnilmәsinә sәrf olunan vaxt;
poliklinikaya vә banklara getmәk üçün sәrf olunan vaxt;

662 Sәrbәst vaxt anlayışı nәzәrdә tutur:

•

İş günü әrzindәki fasilәlәr.
İstirahәt vaxtının bir hissәsini;
İş vaxtının müәyyәn bir hissәsini;
Qeyriiş vaxtının müәyyәn bir hissәsini
İstrahәt vә bazar günlırinin bir hissәsi;

663 Vaxt büdcәsini öyrәnmәk üçün keçirilәn müşahidәlәrin nәticәlәri әhalinin hansı qrupları üzrә öyrәnilir:

•

Müxtәlif sosial qruplar, yaşcins әlamәti, müayinә olunanların tәhsil sәviyyәsi әlamәtlәri üzrә;
Müxtәlif sosial yardımlar, iş yeri әlamәti, müayinә olunanların xәstәlik sәviyyәsi üzrә;
Keyfiyyәt qrupları, kәmiyyәt әlamәti, әhalinin tәhsil sәviyyәsi әlamәtlәri üzrә;
Müxtәlif sosial qruplar, yaşcins әlamәti, müayinә olunanların tәhsil sәviyyәsi әlamәtlәri üzrә;
Müxtәlif sәviyyәli әmәk haqqı, yaşcins әlamәti, müayinә olunanların sәrbәstlik sәviyyәsi әlamәtlәri üzrә;

664 Vәtәndaşların әmәk huququ Azәrbaycan Respublikasının Konistitutsiyasının hansı maddәsi ilә
tәnzimlәnir:
53ci maddәsi;

•

36ci maddәsi;
37ci maddәsi;
35ci maddәsi
73ci maddәsi;

665 Әmәk müqavilәsi ilә işlәyәnlәrә qanunla müәyyәn edilmiş istirahәt hüququ Azәrbaycan Respublikasının
Konistitutsiyasının hansı maddәsi ilә tәnzimlәnir:

•

53ci maddәsi;
36ci maddәsi;
35ci maddәsi;
37ci maddәsi
73ci maddәsi;

666 Azәrbaycan Respublikasının Konistitutsiyasının 35ci maddәsindә Әmәk hüququ aşağıdakı kimi
müәyyәn olunur:

•

Yalnız ölkә vәtәndaşlarının әmәyә olan qabiliyyәti әsasında sәrbәst surәtdә özünә fәaliyyәt növü, peşә,
mәşğuliyyәt vә iş yeri seçmәk hüququ vardır
Hәr kәsin әmәyә olan qabiliyyәti әsasında müәyyәn qaydalar әsasında özünә fәaliyyәt növü, peşә, mәşğuliyyәt vә
iş yeri seçmәk hüququ vardır;
Heç kәsin әmәyә olan qabiliyyәti әsasında sәrbәst surәtdә özünә fәaliyyәt növü, peşә, mәşğuliyyәt vә iş yeri
seçmәk hüququ yoxdur;
Hәr kәsin әmәyә olan qabiliyyәti әsasında sәrbәst surәtdә özünә fәaliyyәt növü, peşә, mәşğuliyyәt vә iş yeri
seçmәk hüququ vardır;
Heç kәsin әmәyә olan qabiliyyәti mәhdudlaşdırıla vә mәşğuliyyәtә cәlb oluna bilmәz;

667 Azәrbaycan Respublikasının Konistitutsiyasının 37ci maddәsindә әsasәn ödәnişli mәzuniyyәt minimum
neçә gün olmalıdir:

•

18 tәqvim günündәn az olmamalıdır;
56 tәqvim günündәn az olmamalıdır
21 tәqvim günündәn az olmalıdır;
21 tәqvim günündәn az olmamalıdır;
365 tәqvim günündәn az olmamalıdır

668 İlk dәfә vaxt budcәsinin öyrәnilmәsi üzrә statistika müşahidәlәri nә vaxt aparılmışdır

•

ХХI әsrin әvvәllәrindә.
ХIХ әsrin әvvәllәrindә
ХХ әsrin ortalarında;
ХХ әsrin 20ci illәrindә
ХIХ әsrin sonlarında;

669 ХХ әsrin әvvәllәrindә vaxt büdcәsinin birinci dәfә statistika müayinәlәri hansı alimin rәhbәrliyi altında
aparılmışdır:

•

Ketle.
Fişer;
Salai;
Strumilin;
Laspeyres

670 Fizioloji tәlәbatın ödәnilmәsinә sәrf olunan vaxt özündә aşağıdakıları birlәşdirir:

•

poliklinikaya vә banklara getmәk üçün sәrf olunan vaxt.
әrzaq vә qeyriәrzaq mağazalarından, habelә bazardan mal alınmasına sәrf olunan vaxt;
paltar vә ayaqqabının tikilmәsi vә tәmiri müәssisәlәrinә, mebel hazırlanması vә tәmiri müәssisәlәrindә sәrf olunan
vaxt;
Qidanın qәbul olunmasına, yuxuya, gigiyena işlәrinә sәrf olunan vaxt;

mәişәt cihazlarının tәmirinә vә kimyәvi tәmizlәmә işlәrinә sәrf olunan vaxt

671 Başqa ailәlәrә kömәk göstәrilmәsinә sәrf olunan vaxt özündә bubu әks etdirmir:

•

Yaxın insanların mәnzillәrinin tәmirinә, yanacaq, su vә s. gәtirilmәsinә sәrf olunan vaxt;
Yaxın insanların körpәlәrinә vә xәstәlәrinә qulluğa sәrf olunan vaxt;
Qohumların körpәlәrinә vә xәstәlәrinә qulluğa sәrf olunan vaxt;
Bu şәxslәrin fizioloji tәlәbatın ödәnilmәsinә sәrf olunan vaxt;
Qohumların mәnzillәrinin tәmirinә, yanacaq, su vә s. gәtirilmәsinә sәrf olunan vaxt;

672 Günlük vaxt quruluşu bu amillәrdәn asılı olaraq müәyyәn olunur:

•

iş gününün ödәnibödәnimәmәsi, iş vaxtı, istirahәt günündәn әvvәlki gün, istirahәt günü olması, insanların sosial
demoqrafik parametrlәri, sosialmәişәt infrastrukturunun inkişafı ;
iş gününün ödәnibödәnimәmәsi, qeyriiş vaxtı, istirahәt günündәn әvvәlki gün, istirahәt günü olması, insanların
sosialdemoqrafik parametrlәri, sosialmәişәt infrastrukturunun inkişafı ;
iş günü, qeyriiş günü, istirahәt günündәn әvvәlki gün, istirahәt günü olması, nәqliyatda insanların sosial
demoqrafik parametrlәri, sosialmәişәt texnikasının inkişafı
iş günü, qeyriiş günü, istirahәt günündәn әvvәlki gün, istirahәt günü olması, insanların sosialdemoqrafik
parametrlәri, sosialmәişәt infrastrukturunun inkişafı
iş günü, qeyriiş günü, istirahәt günündәn әvvәlki gün, istirahәt gününün lәğv olması, insanların sosial
demoqrafik parametrlәri

673 Günluk vaxt fondu nә qәdәrdir

•

360 qәqiqә
480 dәqiqә
8 saat;
1440 dәqiqә
Axşam saat 6ya qәdәr;

674 Azәrbaycan Respublikasının Konistitutsiyasının 35ci maddәsindә әmәk hüququ haqqında belә deyilir:

•

Hәr kәsin tәhlükәsiz vә sağlam şәraitdә işlәmәk, heç bir ayrıseçkilik qoyulmadan öz işinә görә dövlәtin
müәyyәnlәşdirdiyi minimum әmәk haqqı miqdarından çox olmayan haqq almaq hüququ vardır
Hәr kәsin tәhlükәsiz vә sağlam şәraitdә işlәmәk, heç bir ayrıseçkilik qoyulmadan öz işinә görә dövlәtin
müәyyәnlәşdirdiyi minimum 93,5 manat әmәk haqqı miqdarından çox olmayan haqq almaq hüququ vardır;
Heç kәsin tәhlükәsiz vә sağlam şәraitdә işlәmәk, heç bir ayrıseçkilik qoyulmadan öz işinә görә dövlәtin
müәyyәnlәşdirdiyi minimum әmәk haqqı miqdarından az olmayan haqq almaq hüququ yoxdur;
Hәr kәsin tәhlükәsiz vә sağlam şәraitdә işlәmәk, heç bir ayrıseçkilik qoyulmadan öz işinә görә dövlәtin
müәyyәnlәşdirdiyi minimum әmәk haqqı miqdarından az olmayan haqq almaq hüququ vardır
Hәr kәsin tәhlükәsiz vә sağlam şәraitdә işlәmәk, heç bir ayrıseçkilik qoyulmadan öz işinә görә dövlәtin
müәyyәnlәşdirdiyi maksimum әmәk haqqı miqdarından az olmayan haqq almaq hüququ vardır;

675 Azәrbaycan Respublikasının Konistitutsiyasının 37ci maddәsindә istirahәt hüququ haqqında belә
deyilir:

•

Әmәk müqavilәsi ilә işlәmәyәnlәrә qanunla müәyyәn edilmiş, lakin gündә 8 saatdan artıq olmayan iş günü,
istirahәt vә bayram günlәri, ildә azı bir dәfә 21 tәqvim günündәn az olmayan ödәnişli mәzuniyyәt verilmәsi tәmin
edilmir;
Әmәk müqavilәsi ilә işlәyәnlәrә qanunla müәyyәn edilmiş, lakin gündә 8 saatdan artıq olmayan iş günü, istirahәt
vә bayram günlәri, ildә azı bir dәfә 21 tәqvim günündәn az olmayan ödәnişli mәzuniyyәt verilmәsi tәmin edilir;
Әmәk müqavilәsi ilә işlәyәnlәrә qanunla müәyyәn edilmiş, lakin gündә 21 saatdan artıq olmayan iş günü, istirahәt
vә bayram günlәri, ildә azı bir dәfә 8 tәqvim günündәn az olmayan ödәnişli mәzuniyyәt verilmәsi tәmin edilir;
Әmәk müqavilәsi ilә işlәmәyәnlәrә qanunla müәyyәn edilmiş, lakin gündә 7 saatdan artıq iş günü, istirahәt vә
bayram günlәri, ildә orta hesabla bir dәfә 12 tәqvim günündәn çox olmayan ödәnişli mәzuniyyәt verilmәsi tәmin
edilir;
Әmәk müqavilәsi ilә işlәyәnlәrә qanunla müәyyәn edilmiş, lakin gündә 8 saatdan artıq olmayan iş günü, istirahәt
vә bayram günlәri, ildә azı bir dәfә 24 tәqvim günündәn az olmayan ödәnişli mәzuniyyәt verilmәsi tәmin edilir;

676 Mal vә xidmәtlәrin әldә olunmasına sәrf olunan vaxta aid deyil:

•

әrzaq vә qeyriәrzaq mağazalarından, habelә bazardan mal alınmasına sәrf olunan vaxt

•

ev işlәrinә vә yardımçı tәsәrrüfatda işlәrin yerinә yetirilmәsinә sәrf edilәn vaxt;
poliklinikaya vә banklara getmәk üçün sәrf olunan vaxt;
mәişәt cihazlarının tәmirinә vә kimyәvi tәmizlәmә işlәrinә sәrf olunan vaxt;
paltar vә ayaqqabının tikilmәsi vә tәmiri müәssisәlәrinә, mebel hazırlanması vә tәmiri müәssisәlәrindә sәrf olunan
vaxt;

677 Mәişәt işlәrinә sәrf olunan vaxta aşağıdakılar daxil edilir:

•

Poliklinikaya vә banklara getmәk üçün sәrf olunan vaxt .
Ev işlәrinә vә yardımçı tәsәrrüfatda işlәrin yerinә yetirilmәsinә sәrf edilәn vaxt;
Fizioloji tәlәbatın ödәnilmәsinә sәrf olunan vaxt;
Әrzaq vә qeyriәrzaq mağazalarından, habelә bazardan mal alınmasına sәrf olunan vaxt;
Mәişәt cihazlarının tәmirinә vә kimyәvi tәmizlәmә işlәrinә sәrf olunan vaxt;

678 Qeyriiş vaxtı aşağıdakı vaxt mәsrәfi qruplarını özündә birlәşdirir:

•

Qeyd olunanların hamısı
Mәişәt işlәrinә sәrf olunan vaxt;
Әmtәә vә xidmәtlәrin әldә olunmasına sәrf olunan vaxt;
Başqa ailәlәrә kömәk göstәrilmәsinә sәrf olunan vaxt;
Fizioloji tәlәbatın ödәnilmәsinә sәrf olunan vaxt;

679 Әhalinin sәrbәst vaxtının tәsnifatı bü elementi özündә birlәşdirmir:

•

İşә getmәk üçün ictimai nәqliyyatın gözlәnilmәsinә sәrf olunan vaxt;
Gәzinti vә idmanla mәşguliyyәt;
Qәzet, jurnal vә bәdii әdәbiyyatın oxunmasına sәrf olunan vaxt;
Kino, teatr, konsert, idman vә digәr tәdbirlәrin canlı seyr olunmasına sәrf olunan vaxt;
Telerado verlişlәrin vә internet sәhifәlәrinin izlәnmәsinә sәrf olunan vaxt;

680 Әhalinin sәrbәst vaxtının tәsnifatı bü elementi özündә birlәşdirir:

•

Telerado verlişlәrin vә internet sәhifәlәrinin izlәnmәsinә sәrf olunan vaxt;
Kino, teatr, konsert, idman vә digәr tәdbirlәrin canlı seyr olunmasına sәrf olunan vaxt;
Bunların hamısını
Gәzinti vә idmanla mәşguliyyәt;
Qәzet, jurnal vә bәdii әdәbiyyatın oxunmasına sәrf olunan vaxt;

681 İş vaxtına sәrf olunan vaxt özündә bu elementi birlәşdirmir:

•

İş yerinә getmәk üçün nәqliyyatda gedişә sәrf olunan vaxt;
İşә düzәlmәk üçün sәnәdlәrin toplanılmasına sәrf olunan vaxt
Әsas vә әlavә işdә işlәrin yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt;
İctimai nәqliyyatın gözlәnilmәsinә sәrf olunan vaxt;
İşә piyada getmәyә sәrf olunan vaxt;

682 Sutkalıq vaxt fondunun tәrkibindә aşağıdakı element fәrqlәndirilir:

•

Qeyd olunanların hamısı
İş vaxtı;
Başqa mәqsәdlәr üçün sәrf olunan vaxt;
Asudә vaxt vә fizioloji tәlәbatların ödәnilmәsinә sәrf olunan vaxt;
Uşaqların tәrbiyәsinә sәrf olunan vaxt;

683 Әhalinin vaxt büdcәsi nәyi anladır:

•

Әhalinin vaxt büdcәsi bütün әhalinin vә ya onun ayrıayrı sosial demoqrafik qruplarının vaxt fondunun
mәqsәdlәr üzrә istifadәsini nәzәrdә tutur;
Әhalinin vaxt büdcәsi bütün әhalinin vә ya onun ayrıayrı sosial demoqrafik qruplarının maksimal mümkün vaxt
fondunun qazanc mәqsәdi lilә istifadәsini nәzәrdә tutur;

Әhalinin vaxt büdcәsi bütün әhalinin vә ya onun ayrıayrı sosial demoqrafik qruplarının iş günün mәqsәdlәr üzrә
istifadәsini nәzәrdә tutur;
Әhalinin vaxt büdcәsi bütün әhalinin vә ya onun ayrıayrı sosial demoqrafik qruplarının iş vaxtı fondunun
mәqsәdlәr üzrә istifadәsini nәzәrdә tutur;
Әhalinin vaxt büdcәsi bütün әhalinin vә ya onun ayrıayrı sosial demoqrafik qruplarının vaxt fondunun
pәrakәndә formada istifadәsini nәzәrdә tutur;

684 Fizioloji tәlabatın ödәnilmәsinә sәrf edilәn vaxt 10 saat tәşkil edir ki, bu da qeyri iş vaxtının 80%i
qәdәrdir.Qeyriiş vaxtının ümumi vaxt fondunda xüsusi şәkisini müәyyәn edin:

•

25%
52,1%
47,9%
12,5%
20%

685 Fizioloji tәlabatın ödәnilmәsinә sәrf edilәn vaxt 6 saat tәşkil edir ki, bu da qeyri iş vaxtının 65%i
qәdәrdir.Qeyriiş vaxtının ümumi vaxt fondunda xüsusi şәkisini müәyyәn edin:

•

25%
38,4%
61,6%
9,23%
33%

686 Secmә müayinәsi nәticәsindә mәlum olmüşdur ki, orta hesabla işlәyәnlәrin iş yerlәrinә gedib gәlmәsinә
sәrf etdiklәri vaxt 1,6 saat tәşkil edir. Әgәr normal iş vaxtı 7,5 saat tәşkil edәrsә, fondunda qeyriiş vaxtı
fondunda işlәyәnlәrin iş yerlәrinә gedib gәlmәsinә sәrf etdiklәri vaxtın xüsusi çәkisini müәyyәn edin:

•

91,32%
31,2%
9,68%
32,5%
68,8%

687 Secmә müayinәsi nәticәsindә mәlum olmüşdur ki, orta hesabla işlәyәnlәrin iş yerlәrinә gedib gәlmәsinә
sәrf etdiklәri vaxt 1,6 saat tәşkil edir. Әgәr normal iş vaxtı 7,5 saat tәşkil edәrsә, ümumi vaxt fondunda qeyri
iş vaxtının xüsusi çәkisini müәyyәn edin:

•

16,0%
31,2%
68,8%
32,5%
67,5%

688 Әgәr fizioloji tәlәbatın ödәnilmәsinә sәrf olunan vaxt qeyriiş vaxtının 80%ni, yuxuya sәrf olunan vaxt
isә bunun 60%ni tәşkil edәrsә, vaxt fondunun ümumi hәcmindә yüxuya sәrf olunan vaxtın xüsusi çәkisini
müәyyәn edin:

•

20%
48%
16%
140%
80%

689 Әgәr mәişәt işlәrinә sәrf olunan vaxt qeyriiş vaxtının 15%ni, qeri iş vaxtı isә günlük vaxt fondunun
50%ni tәşkil edirsә, günluk vaxt fondunda mәişәt işlәrinin yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxtın xüsusı
çәkisini müәyyәn edin:
48%

•

15%
35%
0,75%
7,5%

690 Konistitutsiyasının 35ci maddәsindә Әmәk hüququ aşağıdakı kimi bәyan edilir :

•

Yalnız ölkә vәtәndaşlarının әmәyә olan qabiliyyәti әsasında sәrbәst surәtdә özünә fәaliyyәt növü, peşә,
mәşğuliyyәt vә iş yeri seçmәk hüququ vardır;
Heç kәsin әmәyә olan qabiliyyәti mәhdudlaşdırıla vә mәşğuliyyәtә cәlb oluna bilmәz;
Hәr kәsin әmәyә olan qabiliyyәti әsasında sәrbәst surәtdә özünә fәaliyyәt növü, peşә, mәşğuliyyәt vә iş yeri seçә
bilәr;
Heç kәsin әmәyә olan qabiliyyәti әsasında sәrbәst surәtdә özünә fәaliyyәt növü, peşә, mәşğuliyyәt vә iş yeri
seçmәk hüququ yoxdur;
Hәr kәsin әmәyә olan qabiliyyәti әsasında müәyyәn qaydalar әsasında özünә fәaliyyәt növü, peşә, mәşğuliyyәt vә
iş yeri seçmәk hüququ vardır;

691 Ölkә qnunvericiliyinә әsasәn Azәrbaycan Respublikasında rәsmi müqavil әsasında daimi işә
götürülәnlәr üçün ödәnişli mәzuniyyәt günlәrinin sayı neçә gündәn az olmalıdir:

•

24 tәqvim günündәn;
21 tәqvim günündәn;
18 tәqvim günündәn
365 tәqvim günündәn;
56 tәqvim günündәn;

692 Mütәşәkkil qruplar tәrәfindәn törәdilәn cinayәtlәrin sayı ….

•

aşkar edilmәmiş vә rәsmi qeydә alınmamış mütәşәkkil qruplar tәrәfindәn törәdilmiş, Cinayәt Mәcәllәsindә nәzәrdә
tutulan ictimai tәhlükәli әmәllәrin sayıdır.
aşkar edilmiş vә rәsmi qeydә alınmış tәsadüfi qruplar tәrәfindәn törәdilmiş, Cinayәt Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulan
ictimai tәhlükәli әmәllәrin sayıdır.
aşkar edilmiş. Lakin rәsmi qeydә alınmamış mütәşәkkil qruplar tәrәfindәn törәdilmiş, Cinayәt Mәcәllәsindә
nәzәrdә tutulan ictimai tәhlükәli әmәllәrin sayıdır.
aşkar edilmiş vә rәsmi qeydә alınmış mütәşәkkil qruplar tәrәfindәn törәdilmiş, Mülki Mәcәllәdә nәzәrdә tutulan
ictimai tәhlükәli әmәllәrin sayıdır.
aşkar edilmiş vә rәsmi qeydә alınmış mütәşәkkil qruplar tәrәfindәn törәdilmiş, Cinayәt Mәcәllәsindә nәzәrdә
tutulan ictimai tәhlükәli әmәllәrin sayıdır.

693 Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayәtkarlığı – bu…

•

cinayәti törәdәrkәn 10 yaşına çatmış, lakin 14 yaşı tamam olmamış şәxslәrin cinayәtlәrinin mәcmuyudur
cinayәti törәdәrkәn 6yaşına çatmış, lakin 14 yaşı tamam olmamış şәxslәrin cinayәtlәrinin mәcmuyudur
cinayәti törәdәrkәn 14 yaşına çatmış, lakin 16 yaşı tamam olmamış şәxslәrin cinayәtlәrinin mәcmuyudur
cinayәti törәdәrkәn 15 yaşına çatmış, lakin 18 yaşı tamam olmamış şәxslәrin cinayәtlәrinin mәcmuyudur
cinayәti törәdәrkәn 14 yaşına çatmış, lakin 18 yaşı tamam olmamış şәxslәrin cinayәtlәrinin mәcmuyudur

694 Mühakimlәr üçün islah müәssisәlәrinin sayı – bu…

•

azadlıqdan mәhrum edilmәmәklә mühakimә olunanların cәzalarını çәkmәk üçün nәzәrdә tutulmuş koloniya
mәntәqәlәrinin, islah vә tәrbiyә koloniyalarının, hәbsxanaların sayıdır.
azadlıqdan mәhrum edilmәklә bәraәt olunanların cәzalarını çәkmәk üçün nәzәrdә tutulmuş koloniya
mәntәqәlәrinin, islah vә tәrbiyә koloniyalarının, hәbsxanaların sayıdır.
azadlıqdan mәhrum edilmәklә müdafiә olunanların cәzalarını çәkmәmәk üçün nәzәrdә tutulmuş koloniya
mәntәqәlәrinin, islah vә tәrbiyә koloniyalarının, hәbsxanaların sayıdır.
azadlığa mәhkum edilmәklә mühakimә olunanların cәzalarını çәkmәk üçün nәzәrdә tutulmuş koloniya
mәntәqәlәrinin, islah vә tәrbiyә koloniyalarının, hәbsxanaların sayıdır.
azadlıqdan mәhrum edilmәklә mühakimә olunanların cәzalarını çәkmәk üçün nәzәrdә tutulmuş koloniya
mәntәqәlәrinin, islah vә tәrbiyә koloniyalarının, hәbsxanaların sayıdır.

695 Mәhkum olunmuşların tәrkibinә … aid edilir.

•

qanuni qüvvәyә minmiş mәhkәmәlәrin hökmü ilә haqqında qәrar çıxarılmış hakimlәr
qanuni qüvvәyә minmiş mәhkәmәlәrin hökmü ilә haqqında qәrar çıxarılmış müttәhimlәr
qanuni qüvvәyә minmiş şәxslәrin hökmü ilә haqqında qәrar çıxarılmış müttәhimlәr
qanuni qüvvәyә minmiş mәhkәmәlәrin hökmü ilә haqqında qәrar çıxarılmış müştәrilәr
qanuni qüvvәyә minmiş mәhkәmәlәrin hökmü ilә haqqında qәrar çıxarılmamış müttәhimlәr

696 Mütәşәkkil cinayәtkar qrupların sayı – bu…

•

varlanmaq vә külli miqdarda gәlir әldә etmәk mәqsәdilә birlәşmiş, tәrkibinin sabitliyi, iyerarxiya tabeliyi,
hәrәkәtlәrinin miqyası, cinayәt iştirakçılarının daxili ixtisaslaşması ilә birlәşәn qrupların sayıdır
varlanmaq vә külli miqdarda gәlir әldә etmәk mәqsәdilә birlәşmiş, tәrkibinin sabitliyi, iyerarxiya tabeliyi,
hәrәkәtlәrinin miqyası, cinayәt iştirakçılarının daxili ixtisaslaşması ilә seçilәn qrupların sayıdır
varlanmaq vә külli miqdarda cinayәt törәtmәk mәqsәdilә birlәşmiş, tәrkibinin sabitliyi, hәrәkәtlәrinin miqyası,
cinayәt iştirakçılarının daxili uygunlaşması ilә seçilәn qrupların sayıdır
varlanmaq vә külli miqdarda vurmaq mәqsәdilә birlәşmiş, tәrkibinin sabitliyi, iyerarxiya tabesizliyi, hәrәkәtlәrinin
miqyası, cinayәt iştirakçılarının xarici ixtisaslaşması ilә seçilәn qrupların mәcmusudur
varlanmaq vә külli miqdarda gәlir әldә etmәk mәqsәdilә birlәşmiş, tәrkibinin sabitliyi, iyerarxiya tabeliyi,
hәrәkәtlәrinin miqyası, cinayәt iştirakçılarının daxili birlәşmәsi ilә seçilәn şәxslәrin sayıdır

697 Cinayәtlәrdәn dәyәn iqtisadi zәrәr – bu…

•

istintaqı başa çatmamış işlәr vә sәnәdlәr üzrә istintaq orqanları tәrәfindәn cinayәtlәr nәticәsindә dәyәn zәrәrin
müәyyәn edilmiş mәblәğidir.
istintaqı davam edәn işlәr. lakin sәnәdlәr üzrә istintaq orqanları tәrәfindәn cinayәtlәr nәticәsindә dәyәn zәrәrin
müәyyәn edilmiş mәblәğidir.
istintaqı başa çatmamış işlәr vә tәxminlәrә әsasәn istintaq orqanları tәrәfindәn cinayәtlәr nәticәsindә dәyәn zәrәrin
müәyyәn edilmiş mәblәğidir.
istintaqı başa çatmış işlәr vә fәrziyәlәr üzrә istintaq orqanları tәrәfindәn cinayәtlәr nәticәsindә dәyәn zәrәrin
müәyyәn edilmiş mәblәğidir.
istintaqı başa çatmış işlәr vә sәnәdlәr üzrә istintaq orqanları tәrәfindәn cinayәtlәr nәticәsindә dәyәn zәrәrin
müәyyәn edilmiş mәblәğidir.

698 Cinayәt törәtmiş şәxslәr – bu…..

•

barәlәrindә bәraәt verilmiş vә daxili işlәr orqanları tәrәfindәn rәsmi qeydiyyata alınmış şәxslәrdir
barәlәrindә cinayәt işi açılmış vә daxili işlәr orqanları tәrәfindәn rәsmi qeydiyyata alınmış şәxslәrdir
barәlәrindә cinayәt işi açılmış, lakin daxili işlәr orqanları tәrәfindәn rәsmi qeydiyyata alınmamış şәxslәrdir
barәlәrindә cinayәt işi açılmamış vә daxili işlәr orqanları tәrәfindәn rәsmi qeydiyyata alınmamış şәxslәrdir
barәlәrindә hәbs qәti imkan tәdiri görülmüş vә daxili işlәr orqanları tәrәfindәn nәzarәtә alınmış şәxslәrdir

699 Qeydә alınmış cinayәtlәr – bu…

•

iqtisadi qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş, aşkar edilmiş vә rәsmi qeydiyyata alınmış ictimai tәhlükәli әmәldir.
cinayәt qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş, aşkar edilmiş vә rәsmi qeydiyyata alınmış ictimai tәhlükәli әmәldir.
mülki mәcәllә ilә nәzәrdә tutulmuş, aşkar edilmiş vә rәsmi qeydiyyata alınmış ictimai tәhlükәli әmәldir.
cinayәt qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş, aşkar edilmәmiş vә rәsmi qeydiyyata alınmış i tәhlükәli әmәldir.
cinayәt qanunvericiliyi ilә müşahidә olunmuş, aşkar edilmiş vә rәsmi qeydiyyata alınmamış ictimai tәhlükәli
әmәldir.

700 Cinayәtkarlıq әmsalı hesablanarkәn …. istifadә olunur.

•

mövcud әhalinin ilin әvvәlinә olan sayına dair mәlumatlardan
daimi әhalinin orta illik sayına dair mәlumatlardan
mövcud әhalinin orta illik sayına dair mәlumatlardan
müvәqqәti әhalinin orta illik sayına dair mәlumatlardan
sabit әhalinin orta illik sayına dair mәlumatlardan

701 Cinayәtkarlıq – bu…
müәyyәn vaxt müddәtindә, konkret әrazidә baş vermiş yalnız bir neçә hadisәni әks etdirәn, iqtisadi itkilәrlә
nәticәlәnәn sosialhüquqi hadisәdir.

•

müәyyәn vaxt müddәtindә, konkret әrazidә baş vermiş yalnız bir neçә hadisәni әks etdirәn, kәmiyyәt vә keyfiyyәt
göstәricilәri ilә xarakterizә olunan sosialhüquqi hadisәdir.
müәyyәn vaxt müddәtindә, konkret әrazidә baş vermiş cinayәtlәri әks etdirәn, kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri
ilә xarakterizә olunan sosial iqtisadi hadisәdir.
müәyyәn vaxt müddәtindә, konkret әrazidә baş vermiş cinayәtlәri әks etdirәn, kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri
ilә xarakterizә olunan sosialhüquqi hadisәdir.
müәyyәn vaxt müddәtindә, konkret әrazidә baş vermiş cinayәtlәri әks etdirәn, yalnız ölümlә xarakterizә olunan
sosial iqtisadi hadisәdir.

