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2956_Az_Y2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2956 Iaşә müәssisәlәrinin texnoloji layihәlәndirilmәsi

İaşә müәssisәsindә gün әrzindә hazırlanan xörәklәrin miqdarı bu düsturla hesablanır

Müәssisәlәrin yenidәn qurulması üçün nәyi bilmәk vacibdir?

İaşә müәssisәlәrinin yenidәn qurulmasında әsas mәqsәd bunlardan hansıdır?

İaşә müәssisәlәrinin layihәlәndirilmәsini hansı tәşkilatlar hәyata keçirir?

Layihәnin hәyata keçirilmәsindә kimlәr iştirak edirlәr?

Layihә dedikdә nә başa düşülür?

Bunlardan hansı iaşә müәssisәlәrinә aiddir?

Qnm = qnmax
Ng= Nsaat k
N2 = N1k1
ng = m Ng•
N1 = nk* 100

yeni fondların yasradılmasını
elmin yeni nәaliyyәtlәrini
müasir texnologiyanı
müәssisәnin iqtisaditәşkilati fәaliyyәtini•
yeni avadanlıqların layihәlәndirilmәsini

keyfiyyәtli qida ilә tәmin etmәk
yeni avadanlıqlardan istifadә etmәk
istehlakçıların vaxtına qәnaәt etmәk
müәssisәlәrdә texniki sәviyyәni yüksәltmәk•
vaxtın sәmәrәliliyi

ticarәt nazirliyi
ticarәt tәşkilatları
tikinti tәşkilatları
layihә institutları•
sahibkarlar

dövlәt mәmurları
riyaziyyatçılar
tikinti tәşkilatları
rәssamlar
mühәndistexnoloqlar•

müәssisәnin әmәk şәraiti
müәssisәnin xammalla tәchizatı
texnikiiqtisadi әsaslandırma, sxemlәr•
işçilәrin qәbulu vә yerlәşdirilmәsi
müәssisәnin әmәk şәraiti

dәyirmanlar
çörәkbulka istehsalı müәssisәlәri
qәnnadı müәssisәlәri
şәkәr istehsalı müәssisәlәri

•
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Bu müәssisәlәrdәn hansı iaşә müәssisәlәrinә aiddir?

Fәrdi layihәlәrin tapşırıqları hansı tәşkilatlar ilә razılaşdırılır?

İstehsal otaqları vә işçilәrin sayının hesabatı hansı bölmәdә aparılır?

Daxili vә xarici divarlarda aparılan bәzәk işlәri hansı bölmәdә layihәlәndirilir?

Anbar otaqlarının layihәlәndirilmәsi hansı hissәdә göstәrilir?

Layihәlәndirilәn binanın quruluşu, müxtәlif otaqların yerlәşdirilmәsi hansı hissәdә layihәlәndirilir?

Bir dәfәyә tikilәn layihәlәr bunlardan hansıdır?

Bunlardan hansı fәrdi layihәlәrdәndir?

yemәkxanalar•

süd sәnayesi müәssisәlәri
әtbalıq müәssisәlәri
çörәk istehsalı müәssisәlәri
şәrabçılıq müәssisәlәri
qәlyanaltılarxana•

iaşә trestlәri vә sifarişçilәr
tikinti tәşkilatları
iaşә trestlәri vә sahibkarlar
ticarәt nazirliyi vә iaşә trestlәri
iaşә idarәlәri vә icra komitәsinin müvafiq orqanları•

inşaattikinti hissәdә
ümumi hissәdә
qrafiki hissәdә
texnoloji hissәdә•
elektrotexniki hissәdә

ümumi hissәdә
texnoloji hissәdә
maliyyәsmeta hissәdә
sanitariya texnikası hissәsindә
inşaattikinti hissәsindә•

maliyyәsmeta hissәsindә
ümumi hissәdә
texnoloji hissәdә
inşaattikinti hissәdә•
sahәnin xarakteristikasında

ümumi hissәdә
texnoloji hissәdә
smetallayihә hissәsindә
sahәnin xarakteristikasında
inşaattikinti hissәdә•

işçi çertiyojlar
smeta layihәlәri
özәl layihәlәr
kömәkçi layihәlәr
fәrdi layihәlәr•
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Layihәlәr neçә qrupa bölünür?

Layihәnin hazırlanmasında ikinci mәrhәlәyә aiddir

Layihәlәrin hazırlanmasında birinci mәrhәlәyә aiddir.

Layihәlәndirmә prosesi neçә mәrhәlәli olur?

Güc vә istilik avadanlıqlarına sәrf olunan enerjinin hesabatı hansı hissәdә aparılır?

Elektrotexniki hissә üzrә izahat yazısına daxildir

Bütün bölmәlәr üzrә aparılan hesablamalar vә sxemlәr harada әks etdirilir?

kütlәvi tikilәn layihәlәr
5 ildәn artıq fәaliyyәt göstәrәnlәr
yeniliklәri nәzәrә alan layihәlәr
xәrclәri aşağı salınan layihәlәr
bir dәfәyә tikilәn layihәlәr•

texniki vә iqtisadi layihәlәr
daxili vә xarici layihәlәr
әsas vә kömәkçi layihәlәr
tipli vә fәrdi layihәlәr•
iri vә xırda layihәlәr

smeta hesablaşmaları
layihә tapşırıqları
texnoloji mәsәlәlәr
işçi çertyojlar•
maliyyә hesablaşmaları

texnoloji mәsәlәlәr
işçi çertyojlar
kapital qoyuluşu
müәssisәnin yeri
layihә tapşırıqları vә maliyyәsmeta hesabları•

biriki
üçdörd
ikiüç•
ikidörd
bir

qrafiki hissәdә
soyuducu hissәdә
elektrotexniki hissәdә•
sanitariya bölmәsindә
ümumi hissәdә

su tәchizatı
soyuducu sistemlәr
istilik tәchizatı
xammal vә yarımfabrikatların hesabatı
işıqlandırma•

inşaattikinti hissәsindә
ümumi hissәdә
kapital qoyuluşunda
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Texnoloji bölmә hansı sahәlәri әhatә edir?

Layihәlәndirmәdә sahәnin baş planı hansı hissәdә göstәrilir?

Layihәnin әsas hissәsi olan texnoloji hissә hansı bölmәyә aiddir?

Qrafiki hissәyә bunlardan hansı aiddir?

Layihәdә bunlardan hansı izahat yazısına aiddir?

İzahat yazısı hissәsinә bunlardan hansı daxıldir?

Layihә üçün lazım olan tapşırıqların tәrkibinә bunlardan hansı aiddir?

texnoloji hissәdә
qrafiki hissәdә•

hesablaşmalar
istilik, külәklәnmә vә su
işıqlandırma vә müәssisәnin gücü
istehsal vә qeyriiatehsal avadanlıqları•
sahәnin baş planı

smeta hissәsindә
elektrotexniki hissәdә
texnoloji hissәdә
qrafiki hissәdә•
izahat hissәsindә

inşaattikinti hissәyә
hansı әrazidә yerlәşmәsinә
qrafiki hissәyә
maliyyә smeta bölmәsinә
izahat yazısı bölmәsinә•

su tәchizatı
istilik tәchizatı
istilik izoljasiiyası
işıqlandırma
sahәnin baş planı•

texnoloji hissә•
müәssisәnin avadanlıqla tәchizatı
binanın fasadı
tikintinin maliyyәlәşmәsi
hesablaşmalar

sahәnin baş planı
kapital qoyuluşu
layihәnin yeri
inşaattikinti hissә•
binanın fasadı

ümumi hissә vә maliyyәsmeta hesabatı
qrafiki vә elektrotexniki hissә
sanitariya vә texnoloji hissә
izahat vә inşaattikinti hissә
izahat yazısı, qrafiki vә maliyyәsmeta hissәsi•
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Layihә hansı tәşkilatlar arasında hazırlanır?

Layihәlәndirmәnin hәlli üçün ilkin sәnәd hansıdır?

Gözlәmә zallarında olan bufetlәrin iş rejimi necә olmalıdır?

Qapalı tipli iaşә müәssisәlәrin iş rejimi hansı tәşkilatlarla razılaşdırılır?

Tәdarükçü müәssisәlәrin texnikiiqtisadi әsaslandırma göstәricilәri hansı tәşkilata tabedir?

Dәmiryolu vaqzalında işlәyәn bufetlәrin oturacaq yerlәri üçün normativ necәdir?

Açıq tipli müәssisәlәrdә fasilә necә verilir?

İş rejimi planlaşdırılarkәn bunlardan hansı nәzәrә alınmalıdır?

nazirlik vә müәssisә
sahibkar vә ticarәt tәşkilatı
tikinti tәşkilatı vә icra hakimiyyәti
sifarişçi vә işi yerinә yetirәn tәşkilat•
ticarәt tәşkilatı vә layihә institutu

tikinti yerinin xarakteristikası
tikintinin müddәti
müәssisәnin tәchizat problemi
texniki iqtisadi әsaslandırma•
istehlakçıların sayı

1 saat fasilә; 9dan 24ә kimi.
2 dәfә fasilә olmaqla sutka әrzindә•
1,5 saat fasilә; 7dәn 24ә kimi
1 saat fasilә; 7dәn 22yә kimi
1 saat fasilә; 10dan 24ә kimi

tabe olduqları sәnaye müәssisәlәrinin iş növbәsinә uyğun
tabe olduqları sәnaye müәssisәlәrinin hәmkarlar tәşkilatı•
tabe olduqları sәnaye müәssisәlәrinin kadrlar şöbәsi
tabe olduqları sәnaye müәssisәlәrinin müdiriyyәti
tabe olduqları sәnaye müәssisәlәrinin mühasibatlığı

ticarәt nazirliyi
tabe olduğu trest•
sahә üzrә bәlәdiyyә
icra hakimiyyәti
tikinti tәşkilatları

sәrnişinlәrin 1214%i
sәrnişinlәrin 1520%i•
sәrnişinlәrin 1012%i
sәrnişinlәrin 78%i
sәrnişinlәrin 67%i

13dәn 1340a kimi
qrafikә uyğun•
13dәn 14ә kimi
növbәli
12dәn 13ә kimi

istehlakçıların dincәlmәsi

•
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Mehmanxanalarda mәrtәbәlәrdә yerlәşәn bufetlәrin iş rejimi necә olmalıdır?

Mehmanxanalarda yerlәşәn restoranların iş rejimi necә olmalıdır?

Kafelәrdә iş vә fasilә necә olur?

Normativlәrә әsasәn restoranlarda iş vә fasilә vaxtları hansıdır?

Sәnaye müәssisәlәrindә nahar fasilәsi neçә dәqiqәdir?

3 növbәli müәssisәlәrdә iş rejimi necә bölüşdürülür?

Rasional tәlәblәrә әsasәn xörәk qәbulu iş başladıqdan neçә saat sonra başlayır?

işçilәrin dincәlmәsi•
sıxlıq olmaması
vaxtın düzgün bölünmәsi
növbәlәrin yaranmaması

10dan 22yә kimi
7dәn 22yә kimi•
8dәn 23әkimi
9dan 22yә kimi
10dan 23ә kimi

10dan 22yә kimi
13dәn 23ә kimi•
12dәn 22yә kimi
9dan 22yә kimi
10dan 23ә kimi

fasilәsiz; 7dәn 20ә kimi
fasilәsiz; 8dәn 22yә kimi•
30 dәq. fasilә; 7dәn 23ә kimi
1 saat fasilә; 8dәn 23ә kimi
20 dәq. fasilә; 7dәn 23ә kimi

8dәn 24ә klimi; 30 dәqiqә fasilә
8dәn 24ә kimi; 1saat fasilә•
9dan 23ә kimi; 1saat fasilә
10dan 23ә kimi; 40 dәqiqә
7dәn 23ә kimi; 40 dәqiqә fasilә

1 saat 30 dәqiqә
2060 dәqiqә•
3040 dәqiqә
2040 dәqiqә
4080 dәqiqә

40%; 30% vә 30%
40%; 40% vә 20%
30%; 35% vә 35%
60%; 40% vә 10%•
50%; 25% vә 25%

12 saat
34 saat•
2,53saat
4,55 saat
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2 növbәli sәnaye müәssisәlәrindә iş rejimi necә bölüşdürülür?

Qapalı tipli müәssisәlәrin iş rejimi necә müәyyәnlәşdirilir?

Qapalı tipli müәssisәlәrin iş rejimi necә müәyyәnlәşdirilir?

İaşә müәssisәlәrindә yerlәrin sayı nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

Müәssisәnin tipindәn asılı olaraq nә müәyyәn edilir?

İaşә müәssisәlәrinin tikinti zәruriliyi hansı faktorlardan asılıdır?

İstehlakçı kontingentinin xüsusiyyәti nәdәn asılıdır?

Xidmәt formasının seçilmәsi nәdәn asılıdır?

23 saat

40% vә 60%
60% vә 40%•
25% vә 75%
70% vә 30%
30% vә 70%

bir neçә növbәli rejim
tabe olduğu müәssisәnin iş rejiminә әsasәn•
işçilәrin iş rejiminә әsasәn
sәrbәst tәrtib olunur
mövsümdәn asılı olaraq

tәdris müәssisәlәrinin olmasından
normativ qaydalara әsasәn•
yerlәşdiyi әhatәdәn
rayon vә ya şәhәrin böyüklüyündәn
digәr sәnaye müәssisәlәrinin olmasından

tәdris müәssisәlәrinin olmasından
normativ qaydalara әsasәn•
yerlәşdiyi әhatәdәn
rayon vә ya şәhәrin böyüklüyündәn
digәr sәnaye müәssisәlәrinin olmasından

xammal sәrfi
xörәklәrin miqdarı
xörәklәrin hazırlanması
xidmәt forması•
menyunun tәrtibi

müәssisәnin böyüklüyündәn
müәssisәnin tipi vә harada yerlәşmәsindәn•
xidmәt formasından
müәssisәnin gücündәn
sifarişçilәrin sayından

qәbul qaydalarından
müәssisәnin xidmәt formasından•
xidmәt qaydalarındasn
müәssisәnin gücündәn
keyfiyyәtli qidadan
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Sәnaye vә tәsәrrüfat müәssisәlәrinin nәzdindә fәaliyyәt göstәrәn iaşә müәssisәlәri bunlardan hansıdır?

Dәmir yolu vaqzallarında vә tәyyarә limanlarında hansı iaşә müәssisәlәri fәaliyyәt göstәrir?

İstirahәt zonalarında fәaliyyәt göstәrәn iaşә müәssisәlәri bunlardan hansıdır?

Ticarәt zalları hansı funksiyanı yerinә yetirәn qrupa daxildir?

Külәklәyici kameralar hansı otaqlar qrupuna daxildir?

İnzibatimәişәt otaqlarına daxildir?

Texniki otaqlara bunlardan hansı aiddir?

müәssisәnin gücündәn
müәssisәnin tipindәn•
istehlakçıların sayından
yerlәşdiyi yerdәn
istehlakçıların peşәsindәn

kulinar mağazaları
qapalı yemәkxanalar•
restoranlar
qәlyanaltılar
kafelәr

ixtisaslaşmış iaşә müәssisәlәri
restoranlar, kafelәr•
bufetlәr, kulinar mağazaları
yemәkxanalar
çayxanalar, barlar

çayxanalar
yemәkxanalar•
kafelәr
restoranlar
kababxanalar

texniki qrupa
serviz otaqlar qrupu
istehlakçılar üçün olanotaqlar qrupuna•
inzibatimәişәt qrupu
istehsal qrupu

inzibati
texniki•
mәişәt
anbar
istehsal

soyuducu avadanlıqlar
direktorun otağı•
әlüz yuma otağı
ticarәt zalı
elektrik lövhәlәri

geyinmә otağı
külәklәyici kameralar olan otaqlar•
süfrәdәsmal vә xalat otağı
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İstelakçılara aid otaqlar bunlardan hansıdır?

Bunlardan hansı istehsal otaqlarına aiddir?

Yemәkxanalar hansı tiplәrә bölünür?

Gücünә görә iaşә müәssisәlәri necә tәsniflәşdirilir?

Xidmәt formasına görә iaşә müәssisәlәri bunlardan hansıdır?

Texnikiiqtisadi әsaslandırmada bu mәsәlәlәrdәn hansı hesablanmalıdır?

Bu müәssisәlәrdәn hansә ixtisaslaşdırılmış müәssisәdir?

tәdarük sexlәri
әsas kassa otağı

istehsalat müdirinin otağı
gözlәmә zalları•
qәnnadı sexi
çörәk doğrama otağı
soyuducu kameralar olan otaqlar

ticarәt zalı
isti vә soyuq sexlәr•
madditexniki tәchizat otaqları
anbar otaqları
kabinetlәr

yarımfabrikatla işlәyәn yemәkxanalar
açıq, qapalı vә pәhriz yemәkxanaları•
ixtisaslaşmış yemәkxanalar
birinci vә ikinci dәrәcәli yemәkxanalar
xammalla işlәyәn yemәkxanalar

kompleks müәssisәlәr
orta, kiçik vә iri müәssisәlәr•
beşulduzlu müәssisәlәr
lüks müәssisәlәr
kateqoriyalı müәssisәlәr

ümumi tipli
özünәxidmәt•
qulluqçulara xidmәt
kompleks xidmәt
tәlәbәlәrә xidmәt

müәssisәnin iş rejiminin tәyini
xammal vә yarımffabrikatların hesabatı•
texniki tәchizat mәsәlәlәri
anbar otaqlarının hesabatı
müәssisә üçün tikinti yerinin müәyyәnlәşdirilmәsi

bufetlәr
kababxanalar•
qәlyanaltılar
yemәkxanalar
kafelәr



67

68

69

70

71

72

73

74

Texnikiiqtisadi әsaslandırmada vacib mәsәlәlәrdәn biri hansıdır?

Texnikiiqtisadi әsaslandırmada bu mәsәlәlәrdәn hansı hәll edilmәlidir?

Gün әrzindә realizә olunacaq xörәklәrin miqdarı necә tapılır?

Xörәk qәbulunun davametmә müddәtinә aiddir?

Yüklәnmә qrafikinә aiddir?

Xörәk qәbulunun davametmә müddәti nәdәn asılıdır?

Müәssisәnin iş rejimi hansı bölmәdә hesablanır?

Zalın yüklәnmә qrafikinә aiddir?

avadanlıqların hesabatı
müәssisәnin iş rejiminin tәyini•
tikinti sahәsinin xarakteristikası
istehsal otaqlarının hesablanması
texnikitәchizat mәsәlәlәri

avadanlıqların hesabatı
iaşә müәssisәsinin tipi vә xidmәt forması•
anbar qrupu otaqlarının hesabatı
müәssisәnin xammalla tәchizatı
texnikitәchizat mәsәlәlәri

Ns = nt
m = m1 + m2 + m3
m = m1 +m2 +m3 +m4
ng = m Ng•
Ng = mng

xörәklәrin miqdarı
yüklәnmә qrafiki
xörәklәrә sәrf olunan әrzaqlar
yüklәnmә faizi
xidmәt forması•

sexlәrin faydalı sahәlәri
istehsal avadnlıqlarının sayı
istehsal otaqlarının iş müddәti
müәssisәnin iş rejimi•
xammaiın miqdarı

xörәklәrin tәrkibindәn
xörәklәrin miqdarından
yüklәnmә әmsalından
zalın yüklәnmә qrafikindәn
müәssisәnin tipindәn•

sexlәrin sahәlәrinin tapılmasında
xörәklәrin realizә cәdvәlindә
plan hesabat menyusunda
zalın yüklәnmә qrafikindә•
müәssisәnin tipindә

bölmә sexlәrinin sahәsi
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Zalın yüklәnmә qrafikinә aiddir?

Zalın yüklәnmә qrafikindә bunlardan hansı nәzәrә alınır?

İstehlakçıların sayı hansı mәlumatlara әsasәn tәyin edilir?

Hesabat menyusu tәrtib edildikdә nәyi nәzәrә almaq lazımdır?

Gündәlik hesabat menyusu hansı bölmәyә aiddir?

Müәssisәnin istehsal proqramına daxildir?

Müәssisәnin gücü hansı mәlumatlara әsaslanır?

yarımfabrikatların miqdarı
xammal qәbulu
zalın hәr saatda yüklәnmә faizi•
istehsal otaqlarının iş müddәti

yarımfabrikatların miqdarı
xammal qәbulu
zalın hәr saatda yüklәnmә faizi•
istehsal otaqlarının iş müddәti
bölmә sexlәrinin sahәsi

xörәklәrin tәrkibi
xammal sәrfi
xörәk qәbulunun davametmә müddәti•
xörәklәrin çeşidi
yarımfabrikatların sәrfi

xammal sәrfinә әsasәn
iş gününün davamına әsasәn
işçilәrin iş rejiminә әssәn
xörәklәrin çeşidinә әssәn
zalın yüklәnmә qrafikinә әsasәn•

avadanlıqların gücünü
istehlakçıların sayını
ilin mövsümünü
müәssisәnin yerlәşdiyi әrazini
müәssisәnin tipini•

müәssisәnin gücünә
yüklәnmә qrafikinә
müәssisәnin iş rejiminә
müәssisәnin istehsal proqramına•
müәssisәnin tipinә

xörәklәrin çeşidi
iş saatlarının davametmә müddәti
istehlak olunma әmsalı
müәssisәnin gündәlik hesabat menyusu•
xörәklәrin keyfiyyәti

texnoloji ixtisaslaşmaya
müәssisәnin gücü vә tәyinatına
realizә olunan xörәklәrin miqdarına
xammal vә yarımfabrikatların miqdarına

•
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İstehsal qrupu otaqlarının hesablanması necә aparılır?

Ticarәt zallarında yerlәrin sayının müәyyәn edilmәsi nәyi göstәrir?

Müәssisәdә çalışan işçilәrin hesabatı hansı bölmәdә tapılır?

Müәәssisәnin istehsal proqramına daxildir?

Müәssisәnin istehsal proqramına bunlardan hansı aiddir?

Müәssisәnin istehsal proqramına aiddir?

Bunlardan hansı istilik avadanlıqların aiddir7

1 kq toyuq әtindәn hazırlanan hәlimlәr üçün su norması nә qәdәr olmalıdır?

Cavablar hamısı düzdür•

otaqların sahәsinә әsasәn
ayrıayrı avadanlıqlar üzrә
yemәklarin hazırlanma vaxtına әsasәn
yemәklәrin çeşidinә әsasәn
ayrıayrı sexlәr üzrә•

müәssisәnin gücünü•
müәssisәnin tipini
istehlak olunma әmsalını
xidmәt formasını
xörәklәrin miqdarını

tәrәvәz sexinin hesabatında
xörәklәrin miqdarınin hesablanmasında
xammal sәrfinin hesablanmasında
müәssisәnin isrehsal proqramının hesablanmasında•
qәnnadı sexinin hesabatında

iş qrafikinin tәrtibi
sifarişlәrin sayı
qidalanmanın növü
müәssisәnin kateqoriyası
avadanlıqların hesabatı vә seçilmәsi•

sifarişlәrin qәbulu
ixtisaslaşma növü
müәssisәnin axın xәtlәri
işçilәrin sayının hesablanması•
xörәklәrin keyfiyyәti

müәssisәnin xidmәt forması
müәssisәnin yerlәşdiyi sahә
müәssisәnin tikinti zәruriliyi
xammal vә yarımfabrikatların miqdarı•
müәssisәnin tabe olduğu tәşkilat

ötürücü inteqallar
sosiska bişirәnlәr•
әtçәkәn
soyuducu kameralar
soyuducu şkaf
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Qatı hәlimlәrin durulaşdırılmasında su normasının tapılması düsturunda Vsu= n•nsu olan "n" nәyi
göstәrir?

Xörәkbişirәn qazanların hәcminin hesablanmasında olan düstuda " k" nәyi göstәrir?

1 kq әtdәn hazırlanan hәlimlәr üçün su norması nә qәdәr olmalıdır?

Sümükdәn hazırlanan hәlimlәr üçün su norması nә qәdәr olmalıdır?

Xörәkbişirәn qazanların hesablanması vә seçilmәsi üçün nәyi bilmәk lazımdır?

Hәlimbişirәn qazanlarda qazanın dolma әmsalı olan "k"nın qiymәti neçәdir?

İstilik avadanlıqlarının texnoloji hesabatı nәyә әsasәn hesablanır?

1,40 dm3
1,15 dm3•
7,0 dm3
1,10 dm3
1,25 dm3

2saatlıq realizә üçün hәlimin su norması
qatı hәlimdә hazırlanan xörәyin miqdarı•
bir pay üçün su norması
normal hәlim üçün suyun miqdarı
gün әrzxindәki hәlimlәrin su norması

realizә edilәn xörәklәrin miqdarını
qazanın dolma әmsalını•
hәlimlәrin realizә müddәtini
hesabat әmsalını
suyun hәcmini

1,15 dm3
1,25 dm3•
7,0 dm 3
1,10 dm3
1,15 dm3

1,40 dm3
1,25 dm3•
1,15 dm3
1,10 dm3
7,0 dm3

onların mәhsuldarlığını
onların tipini
onların bişirmә hәcmini•
onların mәhsuldarlığını
tutduğu sahәni

1.25
0.85•
1.32
1.14
100.0

istehlakçı kontingentindәn asılı olaraq
müәssisәnin tipindәn asılı olaraq•
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Bunlardan hansı qeyrimexaniki avadanlıqlara aiddir?

Qeyrimexaniki avadanlıqlara aiddir?

Bunlardan hansı istilik avadanlığıdır?

İstilik avadanlıqlarına bunlardan hansı aiddir?

Avadanlığın texnoloji hesablanması nәdәn ibarәtdir?

Vaxt norması düsturunda t = k 100 olan k 100 nәyi göstәrir?

İşçilәrin sayının hesablanmasında vaxt normasının qiymәti necә tapılır?

xidmәt formasından asılı olaraq
müәssisәnin gücündәn asılı oıaraq
xörәk çeşidindәn asılı olaraq

tәrәvәzdoğrayan
istehsal stolları•
әtçәkәn maşın
qızardıcı şkaf
şirәçәkәn

qızardıcı
qabyuyan•
xırdalayıcı
çörәkdoğrayan
әzici

qabyuyan
qızardıcı•
xırdalayıcı
әzici
çörәkdoğrayan

mexaniki
bişirici, qızardıcı•
qızardıcı, xırdalayıcı
bişirici, yuyucu
qeyri mexaniki

avadanlığın ölçülәrindәn
әmәliyyatın icrası üçün lazım olan avadanlığınsayının vә tipinin seçilmәsi, onun iş vaxtının vәistifadә әmsalının
tәyini

•
avadanlığın kütlәsindәn
1m2 sahәyә görә avadanlığın yüklәnmәsindәn
xidmәt edәn personaldan

işçilәrin ümumi sayı
әmәk tutumu vahidә bәrabәr olanmәmulatın hazırlanması üçün saniyәlәrlә vaxt norması•
gün әrzindәki xörәklәrin miqdarı
mәhsulun hazırlanması üçün vaxt
iş gününün davametmә müddәti

T = n k 100
t = k100•
ns = ng k
Ng = Nsaat
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İsti sexdә çalışan işçilәrin sayının hesablanması düsturunda " T" nәyi göstәrir?

İsti sexdә çalışan işçilәrin sayının hesablanması düsturunda " λ"nın qiymәti neçә qәbul edilir?

Realizә edilәn xörәklәrin sayının hesablanması düsturunda "kÜ nәyi göstәrir?

Sexlәrdә işçilәrin sayı necә müәyyәn edilir?

İaşә müәssisәlәrinin isti vә soyuq sexlәri üçün istehsal proqramına nә daxildir?

Hazırlayıcı sexlәr üçün istehsal proqramına nә aid edilir?

Mәhsulların miqdarının hesablanmasından sonra hansı mәrhәlә gәlir?

İsti sexdә realizә olunan xörәklәrin sayı hansı düsturla hesablanır?

N2 = N1 k1

realizә müddәtini
günün davametmә müddәtini•
hazırlanan mәhsulun miqdarını
xörәyә sәrf olunan vaxtı
mәhsul emalına sәrf olunan vaxtı

1.32
1.14•
2.8
0.85
1.6

hәlimlәrin realizә müddәtini
hesabat әmsalını•
gün әrzindәki xörәklәrin miqdarını
realizә edilәn xörәklәrin sayını
müәssisәnin iş saatlarını

müәssisәlәrin iqtisadi imkanlarını nәzәrә alaraq rәhbәrliyin göstәrişinә görә
istehsal normalarına görә,bir işçinin iş vaxtı fondu vә bu dövr әrzindә sexin istehsal proqramının nәzәrә alınması
ilә istehsal normalarına görә

•
istifadә edilәn avadanlığın sayına görә
istehlakçıların sayına görә
müәssisә binasının tutduğu sahәyә görә

emal olunan kartofun kqla miqdarı
hazırlanan xörәklәrin vә kulinar mәmulatların çeşidi vә realizә miqdarı•
istehlakçıların sayı
emal olunan tәrәvәz xasmmalının miqdarı
emal olunan әtin kqla miqdarı

emal olunan kartofun kiloqramla miqdarı
hazırlanmış yarımfabrikatın çeşidi vә onların miqdarı•
avadanlığın işlәmә vaxtı
istehlakçıların sayı
emal olunan xammalın çeşidi

sexlәrin sahәlәrinin hesablanması
ümumi mәhsul siyahısının tәrtibi•
binanın planlaşdırılması
avadanlığın hesablanması
işçilәrin sayının hesablanması
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İşçilәrin sayının hesablanması düsturunda olan " T 3600" nәyi göstәrir?

Lyamda işarәsinin qiymәti neçә qәbul edilmişdir?

İşçilәrin sayının hesablanması düsturunda " t" nәyi göstәrir?

Lyamda işarәsinin qiymәti neçә qәbul edilmişdir?

İşçilәrin sayının hesablanması düsturunda " t" nәyi göstәrir?

İşçilәrin sayının hesablanması düsturunda olan " T 3600" nәyi göstәrir?

Lyamda işarәsinin qiymәti neçә qәbul edilmişdir?

m=m1+m2+m3+m4
ns = ng k•
ng=Ng m
N=P

әmәk tutumu әmsalı
günün davametmә müddәti•
1 xörәyin hazırlanma vaxtı
vaxt norması
1 gündә hazırlanan xörәklәrin sayı

2.8
1.14•
1, 32
2.5
1.6

hazırlanan mәhsulun miqdarı
mәhsulun hazırlanmasına sәrf olunan vaxt norması•
işçilәrin ümumi sayını
isrirahәt günlәrini
әmәk mәhsuldarlığını artıran әmsal

2.8
1.14•
1, 32
2.5
1.6

hazırlanan mәhsulun miqdarı
mәhsulun hazırlanmasına sәrf olunan vaxt norması•
işçilәrin ümumi sayını
isrirahәt günlәrini
әmәk mәhsuldarlığını artıran әmsal

әmәk tutumu әmsalı
günün davametmә müddәti•
1 xörәyin hazırlanma vaxtı
vaxt norması
1 gündә hazırlanan xörәklәrin sayı

2.8
1.14•
1, 32
2.5
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İşçilәrin sayının hesablanması düsturunda " t" nәyi göstәrir?

İşçilәrin sayının hesablanması düsturunda olan nәyi göstәrir?

İsti sex hansı istehsalı yerinә yetirir?

Hansı iaşә müәssisәlәri yaşayış binalarında yerlәşә bilәr?

Kompleks iaşә müәssisәlәrinin tәrkibindә hansı iaşә obyektlәrini yerlәşdirmәk olar?

İaşә müәssisәlәrinin müxtәlif tiplәrinin isrehsal proqramına nә daxildir?

Tәdarükçü iaşә müәssisәlәrinin istehsal proqramına әsasәn nә daxildir?

Tәdarükçü iaşә müәssisәlәrinin әsas tiplәri hansılardır?

1.6

hazırlanan mәhsulun miqdarı
mәhsulun hazırlanmasına sәrf olunan vaxt norması•
işçilәrin ümumi sayını
isrirahәt günlәrini
әmәk mәhsuldarlığını artıran әmsal

hazırlanan mәhsulun miqdarı
istirahәt günlәrini
işçilәtin ümumi sayını
әmәk mәhsuldarlığının artırılması әmsalı•
mәhsulun hazırlanmasına sәrf olunan vaxt

istehsal sahәsinin bir hissәsidir, burada soyuq xörәk vә qәlyanaltılar hazırlanır
mәhsulların isti emalını hәyata keçirәn mәrkәzi istehsal sahәsidir•
istehsal sahәsinin bir hissәsidir, burada әt xırdalanır
tәrәvәzlәrin tәmizlәndiyi istehsal sahәsinin bir hissәsidir
istehsal sahәsinin bir hissәsidir, burada tәrәvәzlәr tәmizlәnir, doğranır

restoranlar
kulinar mağazaları•
yarımfabrikatla işlәyәn müәssisәlәr
kafelәr
barlar

qida sәnayesi müәssisәlәrini
kiçik yerli kafe vә barları•
kulinar fabriklәri
yemәkxanaları
yarımfabrikat hazırlayan müәssisәlәri

evlәrә xörәklәrin buraxılması üçün sifariş
zalda xörәklәrin reallaşdırılması üçüngündüz hesablama menyusu vә bufetlәrin, yemәkxanaların, kulinar
mağazaların, evlәrә xörәk buraxılması üçün mәmulatların hesablama menyusu

•
yalnız qiymәtlәr göstәrilmәklә xörәk adlarının siyahısı
bazardakı qiymәtdәn asılı olaraq mәhsulların alışı
bütün xörәklәrin çeşidi

emal olunan mәhsulların siyahısı
emal olunan xammalın hәcmi•
әvvәlki gün üçün satılan mәhsulun hәcmi
buraxılan mәhsulun çeşidi
müәssisәnin mühasbinin göstәricilәri
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Hansı sayda işçisi olan müәssisәlәrdә yemәkxanalar layihәlәndirilir?

Mehmanxana nәzdindә fәaliyyәt göstәrәn iaşә müәssisәlәri necә layihәlәndirilir?

Kompleks iaşә müәssisәlәrinin tәrkibindә hansı iaşә obyektlәrini yerlәşdirmәk olar?

25 yerlik kafeni, qәlyanaltını vә barı harada layihәlәndirmәk olar?

Hansı iaşә müәssisәlәrini yaşayış binalarında yerlәşdirmәyә icazә verilmir?

Hazırlayıcı müәssisәlәrin layihәsi zamanı hansı memarlıqplanlaşdırma sxemlәri mәslәhәt görülür?

Texniki otaqlar planda necә yerlәşdirilir?

vaqon restoran
kulinariya mәmulatları vә yarımfabrikat istehsal edәn sexlәr, ixtisaslaşmış sexlәr, kulinar mәmulatları istehsal edәn
müәssisәlәr

•
çayxana, kababxana, qәnnadә dükanı
kabab, fәsәli, düşbәrә hazırlayan müәssisәlәr
bufet, kafeteriya

600 vә daha çox olan
300 vә daha çox olan•
30 vә daha çox olan
500 vә daha çox olan
100 vә daha az olan

mәhsulların qәbulu, saxlanması, istilik emalı üçün ümumi otaqlarla, mәişәt, xidmәt, istehsal vә texniki otaqlarla
mәhsulun qәbulu vә saxlanması üçün ümumu otaqlar, xidmәt, mәişәt,istehsal vә texniki otaqlarla•
mәhsulların qәbulu vә saxlanması,ticarәt zalı üçün ümumi otaqlarla
mәhsul qәbulu vә saxlanması üçün müxtәlif otaqlarla, xidmәt, mәişәt, istehsal vә texniki otaqlarla
mәhsulların qәbulu , saxlanması vә emalı üçün ümumi otaqlarla,tullantılar üçün otaqlarla, mәişәt, xidmәt, istehsal
vә texniki otaqlar la

qida sәnayesi müәssisәlәrini
kiçik yerli kafe vә barları•
kulinar fabriklәri
yemәkxanaları
yarımfabrikat hazırlayan müәssisәlәri

hava limanında
kompleks iaşә müәssisәlәrinin tәrkibindә•
ayrıca binada
bazarlarda
vaqzalda

istismarı xaricilәrlә bağlı olan
istismar zamanı kәskin iylәrin ayrılması ilә bağlı olan, axşam vә gecә rejimi ilә işlәyәn vә musiqisi olanlar•
istismarı yüksәk gәlirlә bağlı olan
hamısına icazә verilir
istismarı kriminal fәaliyyәtlә bağlı olan

fәrdilәşdirilmiş vә qarışıq
mәrkәzi, frontal, dәrin vә künc•
dairәvi vә fәrdilәşdirilmiş
mәrkәzi, sәrbәst
dairәvi, sәrbәst vә mәrkәzi

inzibati girişdәn keçәrәk ticarәt zalı ilә әlaqә saxlamaq tәlәbinә rәayәt olunmalıdır
müәssisәyә sәrbәst giriş tәmin olunmalı vә әlverişli sahәlәrdәn giriş qoyulmalıdır•
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Xidmәt vә mәişәt otaqları layihәdә necә yerlәşdirilir?

Isrehsal otaqlarının layihәlәndirilmәsi zamanı hansı tәlәblәr nәzәrә alınmalıdır?

Qәlyanaltı zalları layihәdә necә yerlәşdirilir?

Layihәlәrdә pәhriz yemәkxanalarının zalları necә yerlәşdirilir?

Bunlardan hansı hazırlayıcı müәssәsәlәrin tәrkibinә daxildir?

Barlarda hansı mәhsullar satılır?

Barlarda hansı mәhsullar realizә edilir?

•
istehsal sexlәrindәn sonra qalan sahәdә
sәrbәst
sәrbәst girişin olması tәlәbinә rәayәt olunmamalıdır

binanın planında anbar otaqları qrupu tәrәfdә
binanın planında xidmәt personalının girişi tәrәfdә•
binanın planında inzibati giriş tәrәfdә
binanın planında ticarәt zalının mәrkәzi giriş tәrәfdә
binanın planında hәr tәrәfdәn giriş olmalı

yuxarı mәrtәbәdә ayrıayrı otaqlarda yerlәşmәli, keçidli olmalı
işıqlı tәrәflәrә istiqamәtlәnәrәk binanın 1ci mәrtәbәsindә ayrıayrı otaqlarda olmalı•
ticarәt zalının komponovkasından sonra qalan sahәdә olmalı
әsasәn yuxarı mәrtәbәlәrdә olmalıdır
binanın yuxarı mәrtәbәsindә yerlәşmәli, keçidli olmalı, qarşılıqlı әlaqәli olmalı

yüksәk mәrtәbәlәrdә vә süni işıqlanma olmalı
1ci mәrtәbәdә, istehsal otaqları ilә bir sәviyyәdә, tәbii işıqlanma olmalı•
istehsal sexlәrinin komponovkasından sonra boş qalan sahәdә
sәrbәst
inzibati otaqlar qrupundan sonra boş qalan sahәdә

әsasәn yüksәk mәrtәbәlәrdә vә süni işıqlanması olmalıdır
birinci mәrtәbәdә,istehsal otaqları ilә bir sәviyyәdә, cәnuba istiqamәtlәnәn tәbii işıqlanması olmalıdır•
istehsal sexlәrinin yerlәşmәsindәn sonra qalan boş sahәdә
sәrbәst
inzibati otaqlar qrupundan sonra boş sahәdә

qardirob, anbar,işçilәrin otaqları, tәdarük otaqları
әt, balıq, tәrәvәz, kulinar vә başqa sexlәr•
tibb mәntәqәsi, qardirob, anbar vә s
anbar, saxlama kameraları, balıq sexi vә s.
administrator otağı, qardirob, anbar vә s.

spirt vә konyak, konsetv, konfet vә s.
spirtli vә spirtsiz içkilәr, şirә vә sular, qәlyanaltılar•
spirt vә konyak, әt qiymәlәri, kolbasa vә s.
vermişel, makaron, rulet vә s.
spirt vә konyak,peçenye, konfet vә s.

şәrab vә araq, şirәlәr, konfet vә s.
isti vә sәrin içkilәr, kokteyl, soyuq qәlyanaltılar•
şәrab vә araq,kolbasa vә s.
makaron, un, kolbasa vә s.
şәrab vә araq, konfet, karamel vә s.
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Layihә sәnәdlәşmәsinә hansı 3 mәrhәlә aiddir?

Layihәlәndirmә tapşırığı nәyә әsasәn planlaşdırılır?

Layihәlәrin sәnәdlәşmәsini nә tәşkil edir?

Iaşә müәssisәlәrinin yeni tikintisinin planlaşdırılması nә әsasında hәyata keçirilir?

Layihәlәrә nә daxil edilir?

Hansı layihәlәr mövcuddur?

Xammal sәrfinin hesablanması düsturunda "q 1" nәyi göstәrir?

Xammal sәrfi hesablanarkәn ümumi mәhsulların norması hansı göstәrici ilә hesablanır?

iqtisadi, texnoloji vә layihә
layihәdәn әvvәl, layihә vә layihәdәn sonra•
texnoloji, hesablama vә layihә
plan, hesablama vә layihә
hesablama vә hesablamadan sonra

istehlakçılafrın sifarişinә görә
tәsdiq edilmiş texniki iqtisadi әsaslandırmaya görә•
reseptlәr mәcmuәsinә görә
tikintinin әsas planına görә
tәsdiq edilmiş texniki şәrtlәrә görә

yalnız tikinti üçün çertyojlar
tikinti üçün mәqsәdәuyğunluq
müәssisәlәrin tikintisi üçün texnoloji hesablamalar
tikinti üçün imkan verilәn sxemlәr
hesablamalar, cizgi vә göstәricilәrin iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğunluğu•

ali mәktәblәrdә qәbul edilmiş yeniliklәr әsasında
tәsdiq edilmiş texnikiiqtisadi әsaslandırmalar әsasında•
diplom layihәlәrindә qәbul edilmiş yeniliklәr әsasında
kurs layihәlәrindә qәbul edilmiş yeniliklәr әsasında
standartlaşdırma vә metrologiya üzrә komitәdә qәbul edilmiş yeniliklәr әsasında

yalnız taxnoloji hesabat vәhesablanalar olan hissә
memarlıqtikinti, texnoloji, texnikiiqtisadi vә hesabat hissәlәr•
yalnız hesabat hissәsi
yalnız tikintimemarlıq hissәsi
yalnız texnikiiqtisadi hissә

şәhәr, kәnd, zona vә regional
tipik, fәrdi, eksperimental vә mövcud olan müәssisәlәrin yenidәn qurulması üçün•
şәhәr, kәnd yaşayış mәntәqәlәrinin
zona, regional
şәhәr, kәnd vә tipik

realizә olunan xörәklәrin miqdarını
bir pay xörәyә sәrf olunan mәhsul norması•
hazır mәhsulun miqdarını
yarımfabrikatların miqdarını
hesabat әmsalını

әdәdlә

•
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Xammal sәrfi hesablanarkәn bir pay xörәyin norması hansı göstәrici ilә qәbul edilir?

Xammal sәrfinin hesablanmasında "n" nәyi göstәrir?

Mәhsulların mәrkәzlәşmiş qaydada miqdarı hansı müәssisәlәrdә hesablanır?

Orta qrup bölgüsü metodu ilә mәhsulların miqdarı necә hesablanır?

Hansı müәssisәlәrdә xammal vә yarımfabrikatların miqdarı fizioloji normalara görә hesablanır ?

Planhesabat menyusuna әsasәn xammal vә yarımfabrikatların miqdarı necә hesablanır?

Xammal vә yarımfabrikatlatın miqdarı neçә üsulla hesablanır?

kiloqramla•
faizlә
millilitrlә
milliqramla

faizlә
milliqramla•
kiloqramla
millilitrlә
litrlә

hesabat әmsalını
gün әrzindә realizә olunan xörәklәrin miqdarını•
hazır mәhsulun miqdarını
yarımfabrikatların miqdarını
bir pay mәhsulun normasını

kulinar mağazalarında
iaşә kombinatlarında•
kafelәrdә
yemәkxanalarda
restoranlarda

gün әrzindә hazırlanan xörәklәrә görә
realizә olunan müәyyәn qrup xörәklәrә mәhsul norması ilә•
hazırlanan 1xörәk üçün mәhsul norması ilә
müәyyәn çeşid xörәklәrә görә
pәhriz xörәklәri üçün mәhsul norması ilә

istehlakçıların sayı az olan müәssisәlәrdә
istehlakçı kontingenti daimi olan müәssisәlәrdә•
qapalı tipli yemәkxanalarda
açıq tipli yemәkxanalarda
restoranlarda

realizә olunan xörәklәrin miqdarı ilә
planhesabat menyusuna әsasәn•
alınan mәhsulların miqdarı ilә
hazırlanan mәmulatların miqdarı ilә
işçilәrin sayı vә müәssisәnin tipinә görә

1 üsulla: fizioloji normalarla
3 üsulla: planhesabat menyusu, fizioloji normalar vә orta qrup bölgüsü ilә•
1 üsulla: plan hesabat menyusu ilә
2 üsulla: planhesabat vә fizioloji normalar
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Sanatoriyalarda bufetlәrin tutumu necә hesablanır?

Sanatoriyalarda yemәkxana zallarının tutumu necә hesablanır?

Ümumtәhsil mәktәblәrindә yemәkxana zallarının tutumu necә hesablanır?

Ali tәhsil müәssisәlәri nәzdindә iaşә müәssisәlәrinin oturacaq yerlәrinin sayı necә hesablanır?

Hesablama gününün menyusuna görә mәhsulların miqdarı necә hesablanır?

Fizioloji normalara görә mәhsulların miqdarı necә hesablanır?

Müәssisәlәrin layihәlәndirilmәsi zamanı lazım olan mәhsulların miqdarı necә hesablanır?

2 üsulla: fizioloji normalar vә pәhriz normaları

istirahәt edәnlәrin sayının 5%nә uyğun olmalı•
bufet zalları istirahәt edәnlәrin sayından 95%dәn çox olmamalı
istirahәt edәnlәrin 25%ә uyğun olmalı
istirahәt edәnlәrin sayının 50%nә uyğun olmalı
istirahәt edәnlәrin sayının 100%nә uyğun olmalı

zalların tutumu yerlәrin yarısına uyğun olmalı
zalların tutumu sanatoriyadakı yerlәrin sayına uyğun olmalı•
zalların tutumu yerlәrin 75%i qәdәr olmalı
zalların tutumu yerlәrin sayından iki dәfә çox olmalı
zalların tutumu sanatoriyadakı yerlәrin dörddә bir hissәsi qәdәr olmalı

100 şagirdә 17 yer
100 şagirdә 33 yer•
100 şagirdә 10 yer
100 şagirdә 1 yer
100 şagirdә 100 yer

gündüz vә qiyabi şöbә tәlәbәlәrinin ümumi sayından 8%
gündüz şöbәnin tәlәbәlәrinin ümumi sayından 20%•
gündüz şöbәnin tәlәbәlәrinin ümumi sayından 140%
gündüz şöbәnin tәlәbәlәrinin ümumi sayından 150%
qiyabi şöbәnin tәlәbәlәrinin ümumi sayından 190%

hәr saatda realizә olunan xörәk sayına görә
reseptlәr mәcmuәsinә görә bir xörәyә olan mәhsul normasının gün әrzindәki xörәklәrin miqdarına vurmaq vә
hasili 1000ә bölmәk yolu ilә

•
bazardakı qiymәtlәrә görә
müәssisәnin iqtisadi imkanlarına görә
bir xörәyә sәrf olunan mәhsul normasının ümumi mәhsulların miqdarına bölmәklә

müәssisәnin iqtisadi imkanlarına görә
istehlakçıların sayının, bir gündә bir insanın mәhsul növünә görә fizioloji normalarına vurulması vә alınmış
rәqәmi 1000 ә bölmәklә

•
1 pay xörәk üçün sәrf olunan mәhsulun gün әrzindәki xörәklәrin miqdarına bölmәklә
1pay xörәk üçün sәrf olunan mәhsulun gün әrzindәki xörәklәrin miqdarına vurmaqla
gün әrzindәki istehlakçıların sayının hәmin mәhsul növünәolan fizioloji normalarına bölmәklә

bazardan mәhsulların sәebәst alınmasına görә
fizioloji qidalanma normalarına vә günün hesabat menyusuna görә•
müәssisәnin iqtisadi imkanlarına görә
bazardakı qiymәtlәrә görә
istehlakçıların sayına vә bir nәfәr üçün mәhsul normasına görә
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Müәssisәnin tipindәn, kontingentindәn, xidmәt formalarından asılı olaraq hesablama menyusu necә ola
bilәr?

Hesablama menyusu nәdir?

Xammal sәrfindә bunlardan hansı vacibdir?

Xammal sәrfi hesablanarkәn bunlardan hansını bilmәk lazımdır?

Gün әrzindәki xörәklәrin sayının tapılması üçün nә etmәk lazımdır?

Ticarәt zalının yüklәnmә qrafikinә bunlardan hansı aiddir?

Ticarәt zalınnın saaatlar üzrә yüklәnmә qrafikini tәrtib etdikdә bunlardan hansını bilmәk lazımdır?

Ümumşәhәr tipli restoranlarda xörәklәrin istehlak olunma әmsalı neçәdir?

banket menyusu vә ziyafәt menyusu
sәrbәst xörәklәr seçimi, kompleksli, gündüz rasionu, pәhriz vә banket menyuları•
bir kompleksli vә bir neçә kompleksi
xörәklәr seçimi ilә vә seçimsiz
gündüz vә axşam rasionu

xörәklәrin hazırlandığı mәhsulların siyahısı
hazır xörәyin çıxımı vә xörәklәrin miqdarı göstәrilmәklә xörәk adlarının siyahısı•
xörәklәrlә verilәn alkoqollu içkilәrin siyahısı
yalnız qiymәtlәr göstәrilmәklә xörәklәrin adlarının siyahısı
iaşә müәssisәlәrinin adı, tipi, ünvanı göstәrilmәklә tәrtibatlı siyahı

istehsal sexlәrinin sahәsi
1 pay xörәyә sәrf olunan mәhsul norması•
oturacaq yerinin dövriyyәsi
istehlak olunma әmsalı
ticarәt zalının sahәsi

ticarәt zalının sahәsini
realizә olunan xörәklәrin miqdarını•
oturacaq yerlәrinin dövriyyәsini
hazırlanan xörәklәrin miqdarını
istehlak olunma әmsalını

istehlakçıların sayını oturacaq yerinin әmsalına bölmәk
istehlakçıların sayını müәssisәnin istehlak olunma әmsalına vurmaq•
istehlak olunma әmsalını götürülәn növә görә xörәklәrin miqdarına vurmaq
istehlakçıların sayını oruracaq yerinin әmsalına vurmaq
istehlakçıların sayını istehlak olunma әmsalına bölmәk

işçilәrin sayı
zalın işә başlama vә qurtarma vaxtı•
qeyrimexaniki avadanlıqların hesabatı
zalın hesabat sahәsi
realizә olunan xörәklәrin sayı

işçilәrin sayını
avadanlıqların mәhsuldarlığını
sexlәrdәki avadanlıqların hәcmini
ticarәt zalının hәr saatda yüklәnmә faizini•
realizә olunan xörәklәrin sayını
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ng =m Ng düsturunda m nәyi göstәrir?

Barlar hansı mehmanxanalarda tәşkil edilir?

Xörәklәrin istehlak olunma әmsalı necә tapılır?

Müәssisәdә qәnnadı mәmulatlarının istehlak әmslı nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

İsti vә soyuq içkilәrin tәlәb olunan miqdarı nәyә әsasәn tapılır?

Bunlardan hansı menyunun xüsusi növlәrinә aiddir?

Menyuda hansı mәlumatlar verilir?

3.0
2.5•
1.8
2.8
3.5

pәhriz xörәklәrini nәzәrә alan әmsal
xörәklәrin istehlsk olunma әmsalı•
soyuq xörәklәrin miqdarını
isti xörәklәrin miqdarını
xörәk çeşidlәrini göstәrәn әmsal

müalicә zonalarında olan mehmanxanalarda
әla vә 1ci dәrәcәli mehmanxanalarda•
3cü vә 4cü dәrәcәli mehmanxanalarda
turist mehmanxanalarında
üçulduzlu mehmanxanalarda

qәbul edilәn içkilәrin miqdarı ilә
gün әrzindә bir istehlakçının qәbul etdiyi xörәklәrin sayı ilә•
qәbul edilәn meyvә sularının miqdarı ilә
realizә olunan xörәklәrin sayı ilә
qәbul edilәn qәnnadı mәmulatlarının miqdarı ilә

gündәlik tәlәbata
bir istehlakçıya düşәn normaya•
menyuya
müәssisәnin tipinә
sifarişә

istehlak әmsalına görә
hәr bir istehlakçıya düşәn normaya•
sifarişә görә
gündәlik tәlәbata
menyuya görә

tematik tәdbirlәr menyusu
pәhriz menyusu•
sәrbәst menyu
banket menyusu
kompleks menyu

xörәyin adı, 1 payın norması, qiymәti•
mәhsulun növü, qiymәti
iş rejimi, xörәyin adı, çıxar norması
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Banket menyusu nәyә әsasәn tәrtib edilir?

Bizneslanç menyusu hansı müәssisәlәrdә tәrtib edilir?

Kompleks menyu hansı müәssisәlәrdә tәrtib edilir?

Menyunun hansı növlәri mövcuddur?

Bunlardan hansı menyu növlәrinә aiddir?

Menyu kim tәrәfindәn hazırlanır?

Sexin faydalı sahәsi hesablandıqda nәyi nәzәrә almaq lazımdır?

müәssisәnin ünvanı, xörәyin adı, iş rejimi
xörәyin vә qarnirin adı, qiymәti

konfrans, qurultay , simfozium iştirakçılarına
sifarişә vә banketin növünә әsasәn•
sifarişә vә müәssisәnin gücünә әsasәn
müәssisәnin tipinә vә sifarişә әsasәn
istehlakçıların peşәsinә әsasәn

kulinar mağazalarda
restoranlarda•
kafelәrdә
yemәkxanalarda
barlarda

mehmanxanalarda olan restoranlarda
müәssisә nәzdindә olan yemәkxanalarda•
barlarda
kafelәrdә
sәrbәst fәaliyyәt göstәrәn yemәkxanalarda

desert menyusu
banket menyusu•
illik menyu
mövsümi menyu
duru xörәklәr menyusu

qulluqçular üçün menyu
kompleks xörәklәr menyusu•
gәnclәr üçün menyu
informasiya menyusu
dequstasiya menyusu

mühasibat nümayәndәsi
metrdotel, müәssisә rәhbәri•
standart tәşkilatları
ticarәt tәşkilatları
әrazi bәlәdiyyәlәri

istehlakçıların sayını
avadanlıqların sayı, eni, uzunluğu•
avadanlıqların tipini
avadanlıqların tutumunu
işçilәrin sayını
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Xammalların vannalarda durulması nәdәn asılıdır?

Әt vә balığın donunun açılması üçün vannanın hәcmi necә hesablanır?

Әt balıq sexindә soyuducu şkafın hesabatı üçün nәyi bilmәk lazımdır?

Әtbalıq sexindә әtin yuyulması üçün vannaları hәcmi necә tapılır?

Әtbalıq sexindә 1 işçiyә düşәn istehsalat stolunun uzunluq normativi nә qәdәrdir?

İstehsalat stollarının ümumi uzunluğu hansı düsturla hesablanır?

Qeyrimexaniki avadanlıqlardan olanistehsalat stollarının uzunluğu necә hesablanır?

Әtçәkәn maşının ümumi iş vaxtı müddәti necә hesablanır?

xammalın kütlәsindәn
iş gününün davamından vә xammalın vannada emal müddәtindәn•
suyun sәviyyәsindәn
vannanın dolma әmsalından
1 kq üçün su normasından

1kq xammala su normasına görә
suyun dövriyyәsindәn, vannanın dolma әmsalından vә suyun hәcmindәn•
donun açılma müddәtindәn asılı olaraq
gün әrzindә suyun işlәdilmәsinә görә
suyun temperaturundan asılı olaraq

xammalların miqdarı vә 1 pay mәhsulun miqdarı
xammal vә yarımfabrikatların miqdarı vә xammal saxlanan qabın kütlә әmsalını•
xammal vә yarımfabrikatların miqdarı vәişin davametmә müddәtini
yarımfabrikatların miqdarını
yarımfabrikatların miqdarı vә sexin iş müddәti

suyun gün әrzindәki dövriyyәsi vә 1kq xammala su normasından
suyun gün әrzindә dövriyyәsindәn, vannanın dolma әmsalından vә vanna üçün nәzәrdә tutulan suyun hәcmindәn•
әtin tәmizlәnmәsindәn
suyun gün әrzindә işlәdilmәsi miqdarından
vannanın dolma әmsalı vә 1kq xammala su normasından

0,3 0,4
1.25•
0, 8
1, 14
0, 85

Q = Qx + Qit
Ng =
N1 = N
L = H · NM•
S = nüm

mәhsulların miqdarına görә
işçilәrin sayı, işәçıxma qrafiki vә 1işçiyә düşәn uzunluq normasına görә•
sexdәki t6exnoloji әmәliyyatlara görә
işçilәrin sayına görә
iş gününün davametmә müddәtinә görә

әtin kütlәsdindәn asılı olaraq

•
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Әtbalıq sexindә universal ötürücülәrin iş müddәti necә hesablanır?

Әt yarımfabrikatlarının miqdarını nәyә әsasәn müәyyәn edirlәr?

Әtbalıq sexindә mexaniki avadanlıqların seçilmәsi nәyә әsasәn müәyyәn olunur?

Xammal sәrfi düsturunda olan "q1"nәyi göstәritr?

Әtbalıq mәhsullarının itkilәri necә hesablanır?

Әtbalıq sexindә gündәlik xammal sәrfi necә hesablanır?

Әtbalıq sexindә gündәlik xammal sәrfi necә hesablanır?

әtin 1ci vә 2ci dәfә maşından keçirilmәsi zamanı iş vaxtı•
işin davametmә müddәtindәn asılı olaraq
maşının mәhsuldarlığına görә
avadanlıqdan istifadә әmsalına әsasәn

universal ötürücülәrin sutka әrzindәki mәhsuldarlığına görә
universal ötürücünün komplektinә daxil olan mexanizmlәrin iş vaxtlarının cәminә әsasәn•
universal ötürücünün tipinә görә
universal ötürücünün gücünә görә
universal ötürücünün tipinә görә

xörәklәrin sayına görә
cәmdәyin ayrı ayrı hissәlәrinin çıxarı nәzәrә alınmaqla•
emal olunan xammala görә
alınan әt xammalının miqdarına әsasәn
әtbalıq xammalının itkisinә görә

avadanlığın 1saatdakı istehsal gücünә vә gündәlik hazırlanan xörәklәrә әsasәn
avadanlığın 1saatdakı istehsal gücünә vәistehsal olunan xammal sәrfinә•
avadanlığın 1saatdakı istehsal gücünә vә istehlakçıların sayına
avadanlığın 1 saatdakı istehsal gücünә vә mәhsulun miqdarına
avadanlığın 1saatdakı istehsal gücünә vә realizә xörәklәrinә әsasәn

yarımfabrikatın miqdarı
1 pay üçün sәrf olunan әtbalıq xammalı normasını•
әtbalıq xammalının miqdarını
xörәklәrin miqdarını
realizә olunan әtbalıq xörәklәri

sümükdәn azad etdikdә
bişirmә zamanı
realizә zamanı
soyuq emal zamanı•
doğrama zamanı

gün әrzindә istifadә olunan әtbalığın miqdarına görә
reseptlәr mәcmuәsindәn 1 pay üçün әtbalıq sәrfi vә istehsal proqramından xörәklәrin miqdarına әsasәn•
realizә olunan әtbalıq xörәklәrinә görә
gündәlik hazırlanan xörәklәrә görә
1 pay әtbalıq xörәyinә әsasәn

gün әrzindә istifadә olunan әtbalığın miqdarına görә
gündәlik hazırlanan xörәklәrә görә
1 pay әtbalıq xörәyinә әsasәn
realizә olunan әtbalıq xörәklәrinә görә

•
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Iaşә müәssisәlәrinin әtbalıq vә qәnnadı sexlәri üçün istehsal proqramına nә aid edilir?

İaşә müәssisәlәrinin әtbalıq vә tәrәvәz sexlәri üçün istehsal proqramına nә aid edilir?

Әtbalıq mәhsulları hansı sexdә bişirilir?

Әt mәhsullarının emalı hansı sexdә aparılır?

Texniki otaqlar qrupuna aiddir?

Xidmәt vә mәişәt otaqlarına hansılar aiddir?

Mәhsulların qәbulu vә saxlanması otaqları necә layihәlәndirilir?

reseptlәr mәcmuәsindәn 1 pay üçün әtbalıq sәrfi vә istehsal proqramından xörәklәrin miqdarına әsasәn•

emal olunan әtin qla miqdarı
istehlakçıların sayı
kulinar mәmulatların çeşidi
emal olunan qәnnadı mәhsullarının sayı
emal olunan xammalın çeşidi vә onun kqla miqdarı•

emal olunan göyәrtinin kqla miqdarı
xörәklәrin vә kulinar mәmulatların çeşidi
istehlakçıların sayı
emal olunan xammalın çeşidi vә onun kqla miqdarı•
emal olunan göyәrtinin kqla miqdarı

isti, tәdarük
tәrәvәz
isti, soyuq•
hazırlayıcı
tәdarük

tәrәvәz sexindә
hazırlayıcı sexdә
isti sexdә
soyuq sexdә
әtbalıq sexindә•

tәrәvәz, balıq, әt sexlәri
ventilyasiya kameraları, soyuq vә isti sexlәr,istilik mәntәqәsi,tәmir otaqları
direktor otağı, mühasibatlıq, kassa, istilik mәntәqәsi
qәnnadı sexi, çilingәr otağı, istilik kameraları,tualet, duş kabinәsi
elektrik vә ventilyasiya kameraları,istilik mәntәqәsi, avadanlıqların tәmiri otaqları•

elektrik vә ventilyasiya kameraları,istilik mәntәqәsi, işıqlandırıcılar
inzibati otaqlar,istehsalat rәhbәrlәri vә xidmәtçilәrin otaqları, kassa, sanitar hәkim otağı, persanal üçün otaqlar vә
s.

•
әt, balıq, süd mәhsulları,yumurta, yağ vә s. saxlanılan soyuducu kameralar
ticarәt zalı, avanzal, hәkim otağı
әt, balıq, tәrәvәz, isti, soyuq, kulinariya, qәnnadı vә s, sexlәr

otaqların konfiqrasiyası tutduqları sahәdәn asılı olaraq götürülür
otaqların konfiqurasiyası düzbucaqlı olmalıdır•
otaqların konfiqrasiyası sәrbәst götürülür
konfiqurasiya dairәvi olmalıdır
qarşılıqlı әlaqә olmalı, kvadrat konfiqurasiyalı olmalı
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Mәhsulların qәbulu vә saxlanması üçün otaqların layihәlәndirilmәsi zamanı hası tәlәblәr nәzәrә
alınmalıdır?

Mәhsulların qәbulu vә saxlanması üçün otaqlar qrupuna hansılar daxildir?

Vestibul, avanzal, ticarәt otaqları, bufetlәr hansı qrup otaqlara aiddir?

İstehsalat otaqları qrupuna nә daxildir?

İstehlakçılar üçün otaqlar qrupuna nә daxildir?

Hәlimbişirәn qazanlardan başqa istilik avadanlıqlarına aiddir?

1kq göbәlәkdәn hazırlanan hәlimlәr üçün su norması nә qәdәrdir?

Şirin xörәklәr vә isti içkilәr üçün qazanların hәcmi düsturunda olan "V1" nәyi göstәrir?

kamera vә anbarları iki mәrtәbәdә yerlәşdirmәk lazımdır
kamera vә anbarları binanın hәyәtindә yerlәşdirmәk lazımdır
otaqları cәnuba istiqamәtlәndirrәrәkayrıayrı yuxarı mәrtәbәlәrdә yerlәşdirirlәr
kamera vә anbarları eyni vaxtda bir neçә mәrtәbәdә yerlәşdirmәk lazımdır
otaqların hamısına keçid olmamalıdır•

әt, balıq, tәrәvәz sexlәri, mәhsulların emalı, isti vә soyuq sexlәr
elektrik, üentilyasiya kameraları,istilik mәntәqәsi, tәmir otağı
dәhlizlәr, gözlәmә zalları
ticarәt zalı, avanzal, hәkim otağı
süd, yumurta, yağlar, әt, balıq, tәrәvәz, meyvә içkilәr. yarımfabrikatlar saxlanılan•

hazırlayıcı otaqlar
mәdәnimәişәt otaqları
gözlәmә otaqları
istehlakçılar üçün olan otaqlar•
yemәk qәbulu üçün otaqlar

elektrik, ventilyasiya kameraları, istilik mәntәqәsi, tәmir otaqları vә s
ticarәt xalı, avanzal, hәkim otağı
әt, balıq, tәrәvәz sexlәri,isti, soyuq, qәnnadı sexlәri, tәdarük sexi•
süd, yumurta, yağlar, meyvәgilәmeyvәlәr,madditexniki tәchizat otaqları
әt, balıq saxlamaq üçün soyuducu kameralar, ticarәt zalları, ticarәt zalları, bufetlәr

elektrik, ventilyasiya kameraları, istilik mәntәqәsi, tәmir otaqları, lift vә s.
әt, balıq, tәrәvәz sexlәri, isti, soyuq, qәnnadı sexlәri, tәdarükçü, yuyucu sexlәr
әtbalıq saxlanan soyuducu kameralar,ticarәt zalları , bufetlәr
süd mәhsulları, yumurta, yağlar, meyvәgilәmeyvәlәrin,qastronomiya mәhsulları saxlanılan otaqlar vә s.
vestibul, paylama şöbәsi olan zallar vә bufetlәr, avanzal, banket zallarıvә kabinәlәr•

әzici maşınlar
formalayıcılar
qabyuyanlar
çörәkdoğrayan
frityur tavaları•

7,0 dm3•
1,25dm3
1,15 dm3
1,40 dm3
1,10 dm3
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İstilik avadanlıqlarına aiddir?

Hansı iaşә müәssisәlәrindә gözlәmә zallarına әlavә 15m2 sahә ayrılır?

Anbar qrupu otaqları layihәlәndirilәrkәn nәyi nәzәrә almaq lazımdır?

Tәyinatından asılı olaraq anbar qrupu otaqları hansılardır?

İnzibati otaqlarda hәr qulluqçuya nә qәdәr sahә nәzәrdә tutulur?

50 yerlik restoranlarda gözlәmә zallarına nә qәdәr әlavә sahә ayrılır?

Mәhsulların sutkalıq miqdarı, saxlanma müddәti vә 1 m2 sahәyә düşәn yüklәnmә normasına әsasәn
hansı otaqların sahәsi hesablanır?

xörәklәrin miqdarı
qazanın dolma әmsalı
bişmә zamanı su norması
bir pay xörәyin norması•
bir günlük xörәklәrin miqdarı

әtçәkәn
soyuducu kameralar
soyuducu şkaf
universal ötürücü
kofe bişirәnlәr•

100 yerlik açıq tipli yemәkxanalarda
150 yerlik restoranlarda•
150 yerlik qapalı yemәkxanalarda
50 yerlik yemәkxanalarda
100 yerlik kafelәrdә

oturacaq yerlәrin sayını
mәhsulların qәbulu vә buraxılması şәrtlәrini•
mәhsulların miqdarını
mәhsulların keyfiyyәtini
daxili şәraiti

әsas vә әlavә otaqlar
yüklәnmә vә saxlanma otaqları•
soyudulmayan otaqlar
soyudulan otaqlar
daxili vә xarici otaqlar

10m2
4m2•
6m2
2m2
8m2

15m2
25m2
20m2
5m2•
10m2

soyuq sexin
anbar qrupu otaqlarının•
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Anbar qrupu otaqlarının sahәlәri hesablanarkәn bunlardan hansı әhәmiyyәtlidir?

Anbar otaqlarının sahәsi hesablandıqda nәyi nәzәrә almaq lazımdır?

150 yerlik restoranda gözlәmә zallarına nә qәdәr sahә ayrılır?

50 yerlik yemәkxanalarda evә xörәk buraxılan otaq üçün әlavә oturacaq yerinә nә qәdәr sahә ayrılır?

100, 200 vә 300 oturacaq yeri olan müәssisәlәrdә anbar qrupu otaqlarının sahәsinin artırılmasını nәzәrә
alan әmsal hansıdır?

Soyudulan anbar binalarında hansı mәhsullar saxlanılır?

Soyudulmayan anbar otaqlarında bu mәhsullardan hansı saxlanılır?

ticarәt zalının
inzibatimәişәt otaqlarının
tәdarük sexinin

gün әrzindә hazırlanan xörәklәrin miqdarı
mәhsulların sutkalıq miqdarı vә saxlanma müddәti•
müәssisәnin sutkalıq dövriyyәsi
iş gününün davametmә müddәti
realizә olunan xörәklәrin miqdarı

iş gününün davametmә müddәti
hәr kvadrat metr sahәyә düşәn yüklәnmә normasını•
realizә olunan xörәklәrin miqdarı
sutkalıq hazırlanan xörәklәrinmiqdarı
müәssisәnin sutkalıq dövriyyәsi

35m2
15m2•
30m2
20m2
10m2

15m2
10m2•
30m2
20m2
35m2

2; 1; 1
2,2; 1, 8; 1,6•
2,8; 2,5; 2,2
2,5; 3,5; 4,5
1; 0,8; 0, 6

kartof, yeyinti tullantıları
әtbalıq, süd mәhsulları, hazır kulinar mәmulatlar•
qәnnadı mәmulatları
şәkәr tozu, makaron mәmulatları
meyvә gilәmeyvәlәr

yumurta mәhsulları
makaron,düyü,peçenye,konfet•
süd mәhsulları
meyvәlәr, göyәrtilәr
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Soyudulmayan anbar otaqlarında hansı mәhsullar saxlanılır?

Ticarәt zalında istifadә olunan sahә necә hesablanır?

Istehsal otaqlarının sahәsi hansı metodla hesablanır?

Anbar qrupu otaqlarının sahәsi nәyә әsasәn hesablanır?

Hansı müәssisәlәrdә axın xәtlәrinin quraşdırılması mәslәhәtdir?

Qәnnadı sexinin sahәsi necә tapılır?

Qәnnadı sexlәrindә bu yarımfabrikatlardan hansı hazırlanmır?

Qızardıcı şkafın tutumunun hesablanmasında istifadә olunan düsturda "n2" nәyi göstәrir?

içkilәr,tәrәvәzlәr

yumurta mәhsulları
un, yarma, şәkәr•
meyvәlәr, göyәrtilәr
içkilәr, tәrәvәzlәr
süd mәhsulları

müәssisәnin tipindәn asılı olaraq
bir oturacaq yerinә düşәn sahә normasına görә•
tikinti normalarına әsasәn
zalın sahәsindәn qәnaәtlә istifadә olunma şәrtlәrinә görә
zalda olan avadanlıqların sayına görә

işçilәrin istifadә etdiklәri sahәyә görә
avadanlıqların tutduğu faydalı sahә vә işçilәrin hәrәkәti üçün lazım olan sahәyә görә•
işçilәrin sayına görә
avadanlıqların tutduğu sahәyә görә
hazırlanan xörәklәrin çeşidinә görә

müәssisәnin istehsal praqramına әsasәn
hәr kvadrat metr yük meydançasına düşәn yüklәnmә normasına•
hәr kvadrat metr sahәyә düşәn xammalın hәcminә
hәr kvadrat metrә düşәn xammalın miqdarına
hәr kvadrat metr sahәyә düşәn yükün ağırlığına

işçilәrin sayı çox olan müәssisәlәrdә
müәssisә nәzdindә olanlarda
istehsal proqramı böyük olan müәssisәlәrdә•
işçilәrin sayı az olan müәssisәlәrdә
yemәkxanalarda

hazır mәmulatların miqdarına görә
sexdәki avadanlıqların tutduğu sahә vә sahәdәn istifadә etmә әmsalına görә•
sexә daxil olan mәhsulların miqdarına görә
sexdә işlәyәn işçilәrin sayına görә
avadanlıqlar arasındakı mәsafәyә görә

mayalı
d uzlu•
şәkәrli
biskvitli
badamlı
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Qızardıcı şkafın tutumu düsturunda hesablanan " n " nәyi göstәrir?

Xәmiryoğuran maşının işlәmә müddәti nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

Maşının şәrti işlәmә әmsalı neçә qәbul edilir?

Xәmiryoğuran maşının tәlәb olunan mәhsuldarlığının hesablanması düsturundakı "ty" nәyi göstәrir?

Xәmiryoğuran maşının tәlәb olunan mәhsuldarlığı necә müәyyәn edilir?

Bunlardan hansı qәnnadı serxindә istifadә olunan mexaniki avadanlıqlara aiddir?

Aşağıdakı mәmulatlardan hansı qәnnadı sexindә hazırlanmır?

1 listdә olan mәmulatların sayı
qızardıcı şkafdakı listlәrin sayı•
mәmulatların yüklәnmә müddәtini
mәmulatların qızardılma müddәtini
1 әdәd mәmulatın çәkisi

qızardıcı şkafdakı listlәrin sayı
1 listdә olan mәmularların sayı•
mәmulatların yüklәnmә müddәti
mәmulatların qızardılma müddәti
1 әdәd mәmulatın çәkisi

әlavә xammalların miqdarına görә
iş gününün davametmә müddәti vә maşından şәrti istifadә etmә әmsalına görә•
işçilәrin sayına görә
maşının mәhsuldarlığına görә
istifadә olunan xammalların kütlәsinә görә

1.14
0,30,5•
1.15
0.85
1.25

xәmirin kütlәsini
maşının şәrti işlәmә müddәtini•
mәhsulun miqdarını
sexin işlәmә vaxtını
suyun hәcmini

realizә olunan mәhsula görә
işlәdilәn xammal vә yarımfabrikatların miqdarı ilә•
maşının dövr etmәsinә görә
maşının işlәmә müddәtinә görә
gün әrzindә hazırlanan mәhsula görә

yuyucu vannalar
kremçalan•
çörәkdoğrayan
tәrәvәztәmizlәyәn
tәrәvәzdoğrayan

kәtә, keks
kartof püresi•
şәkәrli peçenye
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Bu mәhsullardan hansı qәnnadı sexindә bişirilir?

Bu mәhsullardan hansı qәnnadı sexindә hazırlanır?

Bu avadanlıqların hansından qәnnadı sexlәrindә istifadә olunmur?

Bu avadanlıqların hansından qәnnadı sexindә istifadә edilir?

Qәnnadı sexindә bu avadanlıqların hansı işlәdilir?

Qәnnadı sexlәrindә bu xәmir növlәrinin hansından istifadә edilmir?

Qәnnadı sexlәri hansı müәssisәlәrdә fәaliyyәt göstәrir?

qozlu pirojna
şәkәrli bulki

içlikli konfetlәr
kreker, qalet
vafli, draje
tort, pirojna•
pastila, zefir

salat
keks, rulet, pirojna, piroq vә s.•
marmelad
konfet, karamel
qutab

xәmiryayan
hәlimbişirәn•
xәmiryoğuran
qızardıcı şkaf
kremçalan

tәrәvәzdoğrayan
qızardıcı şkaf•
elektrik sacı
frityur tavaları
çörәkdoğrayan

tәrәvәzdoğrayan
xәmiryoğuran•
qızardıcı tavalar
hәlimbişirәn qazanlar
sosiskabişirәn

dәmlәnmiş, zülallı
mayasız duzlu•
yağlı, biskvitli
mayalı
şәkәrli, qatqat

marketlәrdә
hazırlayıcı müәssisәlәrdә, restoran vә kafelәrdә•
emal müәssisәlәrindә
tәdarükçü müәssisәlәrdә, yemәkxanalarda
şәkәrli, qatqat
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İşçilәrin növbәli işә çıxması hansı qrafikә daxildir?

Müәssisә işçilәri eyni vaxtda işә çıxarsa bu hansı qrafikdә göstәrilmәlidir?

Xәtti iş qrafiki necә tәrtib olunur?

Pillәli iş qrafiki nәyә әsasәn tәrtib olunur?

İşçilәrin işә çıxma qrafiki necә tәrtib olunur?

İsti sexdә çalışan işçilәrin sayının hesablanması düsturunda " T" nәyi göstәrir?

İsti sexdә çalışan işçilәrin sayının hesablanması düsturunda "𝞴 "nın qiymәti neçә qәbul edilir?

Realizә edilәn xörәklәrin sayının hesablanması düsturunda "kÜ nәyi göstәrir?

pillәli; hamı işә çıxmalıdır
pillәli; nahar fasilәsi nәzәrә alınmaqla•
pillәli; fasilәsiz iş rejimi
pillәli; nahar fasilәsi nәzәrә alınmır
müәssisәnin iş saatına uyğun

bütün sutka әrzindә işlәyәn müәssisәlәrdә
xәtti işәçıxmada•
ikinövbәli müәssisәlәrdә
birnövbәli müәssisәlәrdә
pillәli işәçıxmada

fasilәsiz iş müddәti
hamı eyni vaxtda işә çıxmalıdır•
nahar fasilәsi nәzәrә alınmır
müәssisәnin iş saatından asılı olaraq
nahar fasilәsi nәzәrә alınır

hamı eyni vaxtda işә çıxmalıdır
nahar fasılәsi nәzәrә alınmaqla, növbәli•
nahar fasilәsi nәzәrә alınmır
müәssisәnin iş saatından asılı olaraq
fasilәsiz iş müddәti

pillәli; vaxt normasına görә•
xәtti; müәssisәnin gücünә görә
pillәli; müәssisәnin tipinә görә

mәhsul emalına sәrf olunan vaxtı
günün davametmә müddәtini•
realizә müddәtini
xörәyә sәrf olunan vaxtı
hazırlanan mәhsulun miqdarını

1.32
1.14•
2.8
0.85
1.6

hәlimlәrin realizә müddәtini
hesabat әmsalını•
gün әrzindәki xörәklәrin miqdarını
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Sexlәrdә işçilәrin sayı necә müәyyәn edilir?

Sifariş әsasında yemәklәr tәrtib olunarsa bu hansı növ menyuya aiddir?

Uşaq vә gәnclәr kafesindә menyu hansı növ mәhsuldan başlayaraq tәrtib olunur?

Xarici turistlәrә xidmәt edәn restoranlarda menyu neçә dildә tәrtib edilir?

Avropa mәtbәxi ilә işlәyәn restoranlarda şәrab kartı hansı formada olur?

Menyuda xörәklәr ardıcıllığı hansı yemәklәrdәn başlayır vә qurtarır?

Menyuda әhalinin kontingent xüsusiyyәrlәri nәzәrә alınarsa bu hansı menyudur?

realizә edilәn xörәklәrin sayını
müәssisәnin iş saatlarını

istehlakçıların sayına görә
müәssisә binasının tutduğu sahәyә görә
istehsal normalarına görә,bir işçinin iş vaxtı fondu vә bu dövr әrzindә sexin istehsal proqramının nәzәrә alınması
ilә istehsal normalarına görә

•
istifadә edilәn avadanlığın sayına görә
müәssisәlәrin iqtisadi imkanlarını nәzәrә alaraq rәhbәrliyin göstәrişinә görә

pәhriz menyusu
sәrbәst seçiımiş xörәklәr menysu•
gündüz rasionu menyusu
kompleks yemәklәr menyusu
banket menyusu

müxtәlif şirәlәr
isti içkilәr•
buterburodlar
qәlyanaltılar
pitsalar

rus azәrbaycan ingilis
rus  ingilis  alman  fransız•
bir çox dillәrdә
rus  ingilis
ingilis türk  fars azәrbaycan

araqların çeşidlәri, qәnnadı vә tütün mәmulatı
spirtli içkilәr,onların istehsal yeri, tünd içkilәr, araq, pivә, qәnnadı mәmulatları•
әsasәn spirtli içki çeşidlәri olur
araqlar, nalivkalar, şәrablar
viski çeşidlәri, sәrinlәşdirici içkilәr

salatlar içkilәr
soyuq xörәk vә qәlyanaltılar qәnnadı mәmulatları•
çay vә desertlәr  soyuq içkilәr
spirtli içkilәr  dondurma
isti qәlyanaltılar müxtәlif su vә şirәlәr

çay banketi menyusu
gündüz rasionu menyusu•
banket menyusu
nahar menyusu
bayram menyusu
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Konbinәlәşmiş lanç menyusu necә tәrtib olunur?

Iaşә müәssisәlәrindә istifadә edilәn menyular neçә dildә tәrtib edilmәlidir?

Menyuda göstәrilәn xörәklәr hansı bölgü cәdvәlinә uyğun olmalıdır?

Menyudan hansı xörәklәri çıxarmaq olar?

Menyunun informasiya hissәsindә bunlardan hansı olmalıdır?

Qarnir vә sousla buraxılan yemәklәr menyuda necә göstәrilir?

Fizioloji normalara görә mәhsulların miqdarı necә hesablanır?

Müәssisәlәrin layihәlәndirilmәsi zamanı lazım olan mәhsulların miqdarı necә hesablanır?

ayaq üstü yemәklәr
kiçik paylarla yemәk dәsti•
әtli yemәklәr
tez hazırlanan yemәklәr
bütün növ yemәklәr

müәssisәnin tipindәn asılı olaraq
3 dildә: azәrbaycan  rus  ingilis•
2 dildә: rus  azәrbaycan
müxtәlif dillәrdә
3 dildә: azәrbaycan  rus  alman

avadanlıqların hesablanması bölmәsinә
xörәklәrin faizlә bölgü cәdvәlinә•
xammal sәrfi cәdvәlinә
istehlakçıların sayının hesablanma cәdvәlinә
işçilәrin sayının hesablanması bölmәsinә

delikates yemәklәri
tәlәb edilmirsә vә gәlir gәtirmirsә•
firma yemәklәrini
mövsümi xörәklәri
pәhriz yemәklәrini

bir oturacaq yerinin dövriyyәsi
müәssisәnin iş rejimi, ünvanı•
hazır xörәk vә yarımfabrikatların xammal sәrfi
müәssisәnin tipi, gücü, yemәyin tәrkibi
qiymәtlәr

isti yemәk / içki,qarnir, sous
әsas mәhsul / sous, qarnir•
sous vә qarnirin kütlәsi mәhsulun adı
sous qarnir mәhsul kütlә norma
isti yemәk/ qәlyanaltı qarnir içki

müәssisәnin iqtisadi imkanlarına görә
istehlakçıların sayının, bir gündә bir insanın mәhsul növünә görә fizioloji normalarına vurulması vә alınmış
rәqәmi 1000 ә bölmәklә

•
1 pay xörәk üçün sәrf olunan mәhsulun gün әrzindәki xörәklәrin miqdarına bölmәklә
1pay xörәk üçün sәrf olunan mәhsulun gün әrzindәki xörәklәrin miqdarına vurmaqla
gün әrzindәki istehlakçıların sayının hәmin mәhsul növünәolan fizioloji normalarına bölmәklә

bazardan mәhsulların sәebәst alınmasına görә

•
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Müәssisәnin tipindәn, kontingentindәn, xidmәt formalarından asılı olaraq hesablama menyusu necә ola
bilәr?

Hesablama menyusu nәdir?

Xammal sәrfindә bunlardan hansı vacibdir?

Xammal sәrfi hesablanarkәn bunlardan hansını bilmәk lazımdır?

Gün әrzindә istehsal olunan xörәklәrin sayının tapılması üçün nә etmәk lazımdır?

Ticarәt zalının yüklәnmә qrafikinә bunlardan hansı aiddir?

Ticarәt zalınnın saaatlar üzrә yüklәnmә qrafikini tәrtib etdikdә bunlardan hansını bilmәk lazımdır?

fizioloji qidalanma normalarına vә günün hesabat menyusuna görә•
müәssisәnin iqtisadi imkanlarına görә
bazardakı qiymәtlәrә görә
istehlakçıların sayına vә bir nәfәr üçün mәhsul normasına görә

banket menyusu vә ziyafәt menyusu
sәrbәst xörәklәr seçimli, kompleksli, gündüz rasionu, pәhriz vә banket menyuları•
bir kompleksli vә bir neçә kompleksi
xörәklәr seçimi ilә vә seçimsiz
gündüz vә axşam rasionu

xörәklәrin hazırlandığı mәhsulların siyahısı
hazır xörәyin çıxıarı vә xörәklәrin miqdarı göstәrilmәklә xörәk adlarının siyahısı•
xörәklәrlә verilәn alkoqollu içkilәrin siyahısı
yalnız qiymәtlәr göstәrilmәklә xörәklәrin adlarının siyahısı
iaşә müәssisәlәrinin adı, tipi, ünvanı göstәrilmәklә tәrtibatlı siyahı

istehlak olunma әmsalı
1 pay xörәyә sәrf olunan mәhsul norması•
ticarәt zalının sahәsi
oturacaq yerinin dövriyyәsi
istehsal sexlәrinin sahәsi

ticarәt zalının sahәsini
realizә olunan xörәklәrin miqdarını•
oturacaq yerlәrinin dövriyyәsini
hazırlanan xörәklәrin miqdarını
istehlak olunma әmsalını

istehlakçıların sayını oturacaq yerinin әmsalına bölmәk
istehlakçıların sayını xörәklәrin istehlak olunma әmsalına vurmaq•
istehlak olunma әmsalını götürülәn növә görә xörәklәrin miqdarına vurmaq
istehlakçıların sayını oruracaq yerinin әmsalına vurmaq
istehlakçıların sayını istehlak olunma әmsalına bölmәk

qeyrimexaniki avadanlıqların hesabatı
zalın işә başlama vә qurtarma vaxtı•
işçilәrin sayı
realizә olunan xörәklәrin sayı
zalın hesabat sahәsi

avadanlıqların mәhsuldarlığını
ticarәt zalının hәr saatda yüklәnmә faizini•
işçilәrin sayını
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Ümumşәhәr tipli restoranlarda xörәklәrin istehlak olunma әmsalı neçәdir?

İstehsal sexlәrindә düzgün işıqlanma necә olmalıdır?

İaşә müәssisәlәrindә işıqlanma neçә şәkildә verilir?

Qabyuyan maşınlar neçә şöbәli vә hansı temperaturda işlәyirlәr?

Ticarәt zallarına yemәk dәstlәri necә verilmәlidir?

İaşә müәssisәlәrinin qabqacaqla tәminatı necә olmalıdır?

Restoranlarda ticarәt zalında rәqs vә estrada meydançaları üçün nә qәdәr yer ayrılır?

realizә olunan xörәklәrin sayını
sexlәrdәki avadanlıqların hәcmini

3.0
3.5•
2.8
2.5
1.8

çıraqlar düzgün seçilmәli
tәbii olmalı, işçilәri tez yormamalı•
qarışıq olmalı
süni olmalı, rәng qamması düzgün seçilmәli
pәncәrәlәr böyük vә tәmiz olmalı

lokal
növbәtçi; normal ; güclәnmiş•
әsas vә kömәkçi
süni vә tәbii
ümumi

bir şöbәdә yuyulur, o biri şöbәdә yaxalanır
3 şöbәli; isti vә soyuq su ilә vannada
bir şöbәdә yuyulma vә qurudulma
3 şöbәli; 4555 vә 980Cdә•
2 şöbәli; 50550Cdә vannalarda

istehsal müәssisәlәrindәn
müәssisәnin anbarından faktura ilә•
satın almaqla
sәnaye müәssisәlәrindәn müqavilә ilә
sifariş әsasında mağazalardan

bir yerә 45 dәst
bir yerә 34 dәst olmaqla•
bir yerә
xidmәtin xüsusiyyәtinә görә
müәssisәnin tipinә görә

hәr yer üçün 2  0,18 m2
hәr yer üçün 0,13  0,15 m2•
iştirakçıların sayından asılı olaraq
zalın ölçüsündәn asılı olaraq
müәssisәnin tipindәn asılı olaraq



288

289

290

291

292

293

294

295

İaşә müәssisәlәrinin girişindә hansı bәdiidekorativ vasitәlәr olmalıdır?

İaşә müәssisәlәrinin ticarәt zallarına aiddir?

İaşә müәssisәlәrinin ticarәt zallarına bunlardan hansı aid deyil?

Ixtisaslaşdırılmış paylama xәtlәri olan müәssisәlәrdә işçilәrin sayı necә tapılır?

İaşә müәssisәlәrindә olan vestübel vә әlüzyuyanlar nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

İstehlakçılar çox olan müәssisәlәrdә hansı paylayıcılar quraşdırılır?

Mexaniklәşdirilmiş paylayıcı xәtlәrә hansı avadanlıqlar daxildir?

Mexaniklәşdirilmiş paylayıcı xәtlәr hansı müәssisәlәrdә quraşdırılır?

geniş meydança
tәrtibat elementlәri, işıq lövhәlәri•
dekorativ ağaclar
yaşıllıq
dekorativ güllәr

istirahәt otağı
bufetlәr•
vestibul
qardirob
gözlәmә zalı

avanzal
qarderob
banket zalı
servis otağı•
vestibul

maksimum saatda duru xörәklәrin miqdarı vә 1xörәyin buraxılış vaxtına görә
maksimum saatda gündәlik xörәklәrin miqdarı vә 1 xörәyin buraxılış vaxtına görә
maksimum saatda realizә xörәklәrinin miqdarı vә 1 xörәyin buraxılış vaxtına görә•
maksimum saatda әdәdlә olan mәhsulların miqdarı vә 1 xörәyin buraxılış vaxtına görә
maksimum saatda qızardılmış xörәklәrin miqdarı vә 1 xörәyin buraxılış vaxtına görә

müәssisәnin tipinә görә
müәssisәnin yerinә görә
hәr 100 yerә bir әdәd hesabı ilә
istehlakçıların kontingentinә görә
hәr 50 yerә bir әdәd hesabı ilә•

mexaniklәşdirilmiş xәtlәr•
vitrinlәr
arabalar
modullaşdırılmış xәtlәr
avtomatlaşdırılmış xәtlәr

vitrinlәr
vitrin vә arabalar
piştaxtalar
transportyor vә paylayıcılar•
arabalar

restoranlarda
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Özünәxidmәt metodu ilә işlәyәn müәssisәlәrdә bu şöbәlәrdәn hansı olmur?

Universal tipli paylayıcı xәtlәrdә xörәklәr necә verilir?

Özünәxidmәt müәssisәlәrindә paylayıcı kimi hansı avadanlıqlardan istifadә olunur?

Özünәxidmәt metodu ilә işlәyәn müәssisәlәrdә xörәklәrin paylanması necә hәyata keçirilir ?

Hansı metodla işlәyәn iaşә müәssisәlәrindә paylama şöbәsi olmur?

Paylama şöbәsi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

Yuma şöbәsinә yaxın yerdә hansı şöbә yerlәşdirilir?

xüsusi sifarişli banketlәrdә
şadlıq evlәrindә
istehlakçı axını çox olan müәssisәlәrdә•
istehlakçı axını az olan müәssisәlәrdә

çörәkdoğrama şöbәsi
serviz şöbәsi
gözlәmә zalı
paylama şöbәsi•
qabyuma şöbәsi

әdәdlә satılan mәhsullar
realizә saatlarına görә
bütün xörәklәr bir piştaxtadan•
növlәr üzrә
çeşidlәr üzrә

vitrin piştaxtalar
paylayıcı arabalar
soyuducular
soyuducu kameralar
LPSQ vә LPSD markalı piştaxtalar•

hәr şey stola hazır qoyulur
ofisiantlarla
paylayıcı avadanlıqlarla•
özünәxidmәt kassaları ilә
xidmәtçilәrlә

ofisiantlarla
satıcılarla
sәrbәst seçilmә yolu ilә
xidmәtçilәrlә
özünәxidmәtlә•

qabların saxlandığı şöbә
xidmәt funksiyasını
xidmәt personalının otağı
istehsal vә istehlak qrupları arasında әlaqәlәndirici•
xörәklәrin saxlandığı şöbә

artıq yemәklәrin saxlanma otağı
qabqacaq olan şöbә
süfrәvә әlsilәnlә saxlanan şöbә
tullantılar şöbәsi•
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Anbar otaqlarında avadanlıqlarla divar arasında mәsafә nә qәdәr olmalıdır?

Anbar otaqlarından olan tullantılar kamerası harada layihәlәndirilir?

Anbar qrupu otaqlarının qapılarının eni nә qәdәr olmalıdır?

100; 200; 300 oturacaq yeri olan iaşә müәssisәlәrindә anbar qrupu otaqları arasında kolidorların eni nә
qәdәr olmalıdır?

Anbar qrupu otaqlarında soyudulan kameralar necә әlaqәlәndirilir?

Anbar qrupu otaqları layihәlәndirilәrkәn hansı mәrtәbә әsas sayılır?

4m 2 әlavә sahә hansı otaqlarda işlәyәn işçilәr üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

işçilәrin iş geyimlәri olan şöbә

0.5
0.1•
0.3
0.4
0.2

binanın birinci mәrtәbәsindә
qapıya yaxın yerdә
soyuducu kameranın yanında
binanın zirzәmisindә
yuma şöbәsinә yaxın yerdә•

80 sm
90sm
1,5 mdәn az olmamalı
1 m
1, 2mdәn az olmamalı•

1; 2,1 vә 3,5 m
1,8; 1,9 vә 2,3m
1,5; 1,8 vә 3,1m
1,3; 1,5 vә 2,7m•
0,5; 0,8 vә 1,5m

yeraltı xәtlәr olmalıdır
xüsusi trasfarmatorla
dәrinliyi 1,6m olan vahid tamburla•
hәr otaqda ayrılıqda kamera olmalıdır
dәrinlikdә vahid sistem şәklindә

müxtәlif mәrtәbәlәrdә
zirzәmidә
birinci mәrtәbәdә
ikinci mәrtәbәdә
eyni mәrtәbәdә blok şәklindә•

tәdarük sexdә
isri sexdә
qәnnadı sexindә
mәişәt otaqlarında
inzibati otaqlarda•
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Xәtti iş qrafiki necә tәrtib olunur?

Pillәli iş qrafiki nәyә әsasәn vә necә tәrtib olunur?

İsti sexdә çalışan işçilәrin sayının hesablanması düsturunda " T" nәyi göstәrir?

İsti sexdә çalışan işçilәrin sayının hesablanması düsturunda "𝞴 "nın qiymәti neçә qәbul edilir?

Realizә edilәn xörәklәrin sayının hesablanması düsturunda "kÜ nәyi göstәrir?

Sexlәrdә işçilәrin sayı necә müәyyәn edilir?

Sifariş әsasında yemәklәr tәrtib olunarsa bu hansı növ menyuya aiddir?

Uşaq vә gәnclәr kafesindә menyu hansı növ mәhsuldan başlayaraq tәrtib olunur?

müәssisәnin iş saatından asılı olaraq
hamı eyni vaxtda işә çıxmalıdır•
nahar fasilәsi nәzәrә alınır
fasilәsiz iş müddәti nәzәrә alınan
nahar fasilәsi nәzәrә alınmır

hamı eyni vaxtda işә çıxmalıdır
nahar fasılәsi nәzәrә alınmaqla, növbәli•
müәssisәnin iş saatından asılı olaraq
nahar fasilәsi nәzәrә alınmır
fasilәsiz iş müddәti

xörәyә sәrf olunan vaxtı
günün davametmә müddәtini•
hazırlanan mәhsulun miqdarını
mәhsul emalına sәrf olunan vaxtı
realizә müddәtini

1.32
1.14•
2.8
0.85
1.6

realizә edilәn xörәklәrin sayını
hesabat әmsalını•
müәssisәnin iş saatlarını
gün әrzindәki xörәklәrin miqdarını
hәlimlәrin realizә müddәtini

müәssisәlәrin iqtisadi imkanlarını nәzәrә alaraq rәhbәrliyin göstәrişinә görә
istehsal normalarına görә,bir işçinin iş vaxtı fondu vә bu dövr әrzindә sexin istehsal proqramının nәzәrә alınması
ilә istehsal normalarına görә

•
istifadә edilәn avadanlığın sayına görә
müәssisә binasının tutduğu sahәyә görә
istehlakçıların sayına görә

kompleks yemәklәr menyusu
sәrbәst seçiımiş xörәklәr menysu•
banket menyusu
pәhriz menyusu
gündüz rasionu menyusu
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Xarici turistlәrә xidmәt edәn restoranlarda menyu neçә dildә tәrtib edilir?

Avropa mәtbәxi ilә işlәyәn restoranlarda şәrab kartı hansı formada olur?

Menyuda xörәklәr ardıcıllığı hansı yemәklәrdәn başlayır vә qurtarır?

Menyuda әhalinin kontingent xüsusiyyәrlәri nәzәrә alınarsa bu hansı menyudur?

Kombinәlәşmiş lanç menyusu necә tәrtib olunur?

Iaşә müәssisәlәrindә istifadә edilәn menyular neçә dildә tәrtib edilmәlidir?

Menyuda göstәrilәn xörәklәr hansı bölgü cәdvәlinә uyğun olmalıdır?

qәlyanaltılar
isti içkilәr•
pitsalar
müxtәlif şirәlәr
buterburodlar

rus azәrbaycan ingilis
rus  ingilis  alman  fransız•
bir çox dillәrdә
rus  ingilis
ingilis türk  fars azәrbaycan

araqların çeşidlәri, qәnnadı vә tütün mәmulatı
spirtli içkilәr,onların istehsal yeri, tünd içkilәr, araq, pivә, qәnnadı mәmulatları•
әsasәn spirtli içki çeşidlәri
araqlar, nalivkalar, şәrablar
viski çeşidlәri, sәrinlәşdirici içkilәr

çay vә desertlәr  soyuq içkilәr
salatlar içkilәr
isti qәlyanaltılar  müxtәlif su vә şirәlәr
soyuq xörәk vә qәlyanaltılar qәnnadı mәmulatları•
spirtli içkilәr

çay banketi menyusu
gündüz rasionu menyusu•
banket menyusu
nahar menyusu
bayram menyusu

ayaq üstü yemәklәr şәklindә
kiçik paylarla yemәk dәsti şәklindә•
әtli yemәklәr şәklindә
tez hazırlanan yemәklәr şәklindә
bütün növ yemәklәr şәklindә

müәssisәnin tipindәn asılı olaraq
3 dildә: azәrbaycan  rus  ingilis•
2 dildә: rus  azәrbaycan
müxtәlif dillәrdә
3 dildә: azәrbaycan  rus  alman

avadanlıqların hesablanması bölmәsinә
xörәklәrin faizlә bölgü cәdvәlinә•
xammal sәrfi cәdvәlinә



325

326

327

328

329

330

331

Menyudan hansı xörәklәri çıxarmaq olar?

Menyunun informasiya hissәsindә bunlardan hansı olmalıdır?

Qarnir vә sousla buraxılan yemәklәr menyuda necә göstәrilir?

Bunlardan hansı menyunun xüsusi növlәrinә aiddir?

Menyuda hansı mәlumatlar verilir?

Banket menyusu nәyә әsasәn tәrtib edilir?

Bizneslanç menyusu hansı müәssisәlәrdә tәrtib edilir?

istehlakçıların sayının hesablanma cәdvәlinә
işçilәrin sayının hesablanması bölmәsinә

delikates yemәklәri
mövsümi xörәklәri
firma yemәklәrini
tәlәb edilmәyәn vә gәlir gәtirmәyәn•
pәhriz yemәklәrini

bir oturacaq yerinin dövriyyәsi
müәssisәnin iş rejimi, ünvanı•
hazır xörәk vә yarımfabrikatların xammal sәrfi
müәssisәnin tipi, gücü, yemәyin tәrkibi
qiymәtlәr

isti yemәk / içki,qarnir, sous
әsas mәhsul / sous, qarnir•
sous vә qarnirin kütlәsi mәhsulun adı
sous qarnir mәhsul kütlә norma
isti yemәk/ qәlyanaltı qarnir içki

tematik tәdbirlәr menyusu
pәhriz menyusu•
sәrbәst menyu
banket menyusu
kompleks menyu

iş rejimi, xörәyin adı, çıxar norması
xörәyin adı, 1 payın norması, qiymәti•
xörәyin vә qarnirin adı, qiymәti
mәhsulun növü, qiymәti
müәssisәnin ünvanı, xörәyin adı, iş rejimi

konfrans, qurultay , simfozium iştirakçılarına
sifarişә vә banketin növünә әsasәn•
sifarişә vә müәssisәnin gücünә әsasәn
müәssisәnin tipinә vә sifarişә әsasәn
istehlakçıların peşәsinә әsasәn

kulinar mağazalarda
restoranlarda•
kafelәrdә
yemәkxanalarda
barlarda
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Kompleks xörәklәr menyusu hansı müәssisәlәrdә tәrtib edilir?

Menyunun növlәrinә aiddir:

Bunlardan hansı menyu növlәrinә aiddir?

Menyu kim tәrәfindәn hazırlanır?

Sexin faydalı sahәsi hesablandıqda nәyi nәzәrә almaq lazımdır?

Emal sexlәrindә xammalların vannalarda durulması müddәti nәdәn asılıdır?

Әt vә balığın donunun açılması üçün vannanın hәcmi nәdәn asılı olaraq hesablanır?

Әt balıq sexindә soyuducu şkafın hesabatı üçün nәyi bilmәk lazımdır?

mehmanxanalarda olan restoranlarda
müәssisә nәzdindә olan yemәkxanalarda•
barlarda
kafelәrdә
sәrbәst fәaliyyәt göstәrәn yemәkxanalarda

mövsümi menyu
duru xörәklәr menyusu
banket menyusu•
illik menyu
desert menyusu

qulluqçular üçün menyu
kompleks xörәklәr menyusu•
dequstasiya menyusu
informasiya menyusu
gәnclәr üçün menyu

mühasibat nümayәndәsi
metrdotel, müәssisә rәhbәri•
standart tәşkilatları
ticarәt tәşkilatları
әrazi bәlәdiyyәlәri

istehlakçıların sayını
avadanlıqların sayı, eni, uzunluğu•
avadanlıqların tipini
avadanlıqların tutumunu
işçilәrin sayını

xammalın kütlәsindәn
iş gününün davamından vә xammalın vannada emal müddәtindәn•
suyun sәviyyәsindәn
vannanın dolma әmsalından
1 kq üçün su normasından

1kq xammala su normasına görә
suyun dövriyyәsindәn, vannanın dolma әmsalından vә suyun hәcmindәn•
donun açılma müddәtindәn asılı olaraq
gün әrzindә suyun işlәdilmәsinә görә
suyun temperaturundan asılı olaraq

xammalların miqdarı vә 1 pay mәhsulun miqdarı

•
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Әtbalıq sexindә әtin yuyulması üçün vannaları hәcmi nәdәn asılı olaraq tapılır?

Әtbalıq sexindә 1 işçiyә düşәn istehsalat stolunun uzunluq normativi nә qәdәrdir?

Qeyrimexaniki avadanlıqlardan olanistehsalat stollarının uzunluğu necә hesablanır?

Әtçәkәn maşının ümumi iş vaxtı müddәti necә hesablanır?

Әtbalıq sexindә universal ötürücülәrin iş müddәti necә hesablanır?

Әt yarımfabrikatlarının miqdarını nәyә әsasәn müәyyәn edirlәr?

Әtbalıq sexindә mexaniki avadanlıqların seçilmәsi nәyә әsasәn müәyyәn olunur?

soyudulan xammal vә yarımfabrikatların miqdarı vә xammal saxlanan qabın kütlә әmsalını•
xammal vә yarımfabrikatların miqdarı vәişin davametmә müddәtini
yarımfabrikatların miqdarını
yarımfabrikatların miqdarı vә sexin iş müddәti

suyun gün әrzindәki dövriyyәsi vә 1kq xammala su normasından
suyun gün әrzindә dövriyyәsindәn, vannanın dolma әmsalından vә vanna üçün nәzәrdә tutulan suyun hәcmindәn•
әtin tәmizlәnmәsindәn
suyun gün әrzindә işlәdilmәsi miqdarından
vannanın dolma әmsalı vә 1kq xammala su normasından

0,3 0,4
1.25•
0, 8
1, 14
0, 85

mәhsulların miqdarına görә
işçilәrin sayı, işәçıxma qrafiki vә 1işçiyә düşәn uzunluq normasına görә•
sexdәki t6exnoloji әmәliyyatlara görә
işçilәrin sayına görә
iş gününün davametmә müddәtinә görә

әtin kütlәsdindәn asılı olaraq
әtin 1ci vә 2ci dәfә maşından keçirilmәsi zamanı iş vaxtına•
işin davametmә müddәtindәn asılı olaraq
maşının mәhsuldarlığına görә
avadanlıqdan istifadә әmsalına әsasәn

universal ötürücülәrin sutka әrzindәki mәhsuldarlığına görә
universal ötürücünün komplektinә daxil olan mexanizmlәrin iş vaxtlarının cәminә әsasәn•
universal ötürücünün tipinә görә
universal ötürücünün gücünә görә
universal ötürücülәrin 1 saatdakı mәhsuldarlığına görә

xörәklәrin sayına görә
cәmdәyin ayrı ayrı hissәlәrinin çıxarı nәzәrә alınmaqla•
emal olunan xammala görә
alınan әt xammalının miqdarına әsasәn
әtbalıq xammalının itkisinә görә

avadanlığın 1saatdakı istehsal gücünә vә gündәlik hazırlanan xörәklәrә әsasәn
avadanlığın 1 saatdakı istehsal gücünә vә mәhsulun miqdarına
avadanlığın 1saatdakı istehsal gücünә vә istehlakçıların sayına
avadanlığın 1saatdakı istehsal gücünә vәistehsal olunan xammal sәrfinә•
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Xammal sәrfi düsturunda olan "q1"nәyi göstәritr?

Әtbalıq mәhsullarının itkilәri necә hesablanır?

Әtbalıq sexindә gündәlik xammal sәrfi necә hesablanır?

Iaşә müәssisәlәrinin әtbalıq sexlәri üçün istehsal proqramına nә aid edilir?

İaşә müәssisәlәrinin әtbalıq vә tәrәvәz sexlәri üçün istehsal proqramına nә aid edilir?

Әtbalıq mәhsulları hansı sexdә bişirilir?

Әt mәhsullarının emalı hansı sexdә aparılır?

Texniki otaqlar qrupuna aiddir?

avadanlığın 1saatdakı istehsal gücünә vә realizә xörәklәrinә әsasәn

realizә olunan әtbalıq xörәklәrini
yarımfabrikatın miqdarını
xörәklәrin miqdarını
әtbalıq xammalının miqdarını
1 pay üçün sәrf olunan әtbalıq xammalı normasını•

sümükdәn azad etdikdә itkilәrә görә
soyuq emal zamanı itkilәrә görә•
realizә zamanı itkilәrә görә
bişirmә zamanı itkilәrә görә
doğrama zamanı itkilәrә görә

gün әrzindә istifadә olunan әtbalığın miqdarına görә
reseptlәr mәcmuәsindәn 1 pay üçün әtbalıq sәrfi vә istehsal proqramından xörәklәrin miqdarına әsasәn•
realizә olunan әtbalıq xörәklәrinә görә
1 pay әtbalıq xörәyinә әsasәn
gündәlik hazırlanan xörәklәrә görә

kulinar mәmulatların çeşidi
emal olunan xammalın çeşidi vә onun kqla miqdarı•
emal olunan әtin qla miqdarı
istehlakçıların sayı
emal olunan qәnnadı mәhsullarının sayı

emal olunan göyәrtinin kqla miqdarı
emal olunan xammalın çeşidi vә onun kqla miqdarı•
istehlakçıların sayı
xörәklәrin vә kulinar mәmulatların çeşidi
emal olunan kartofun kqla miqdarı

isti, tәdarük
isti, soyuq•
tәrәvәz
tәdarük
hazırlayıcı

tәrәvәz sexindә
әtbalıq sexindә•
soyuq sexdә
isti sexdә
hazırlayıcı sexdә
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Xidmәt vә mәişәt otaqlarına hansılar aiddir?

Mәhsulların qәbulu vә saxlanması otaqları necә layihәlәndirilir?

Mәhsulların qәbulu vә saxlanması üçün otaqların layihәlәndirilmәsi zamanı hansı tәlәblәr nәzәrә
alınmalıdır?

Mәhsulların qәbulu vә saxlanması üçün otaqlar qrupuna hansılar daxildir?

Vestibul, avanzal, ticarәt otaqları, bufetlәr hansı qrup otaqlara aiddir?

İstehsalat otaqları qrupuna hansılar daxildir?

İstehlakçılar üçün otaqlar qrupuna hansılar daxildir?

qәnnadı sexi, çilingәr otağı, istilik kameraları,tualet, duş kabinәsi
elektrik vә ventilyasiya kameraları,istilik mәntәqәsi, avadanlıqların tәmiri otaqları•
tәrәvәz, balıq, әt sexlәri
ventilyasiya kameraları, soyuq vә isti sexlәr,istilik mәntәqәsi,tәmir otaqları
direktor otağı, mühasibatlıq, kassa, istilik mәntәqәsi

ticarәt zalı, avanzal, hәkim otağı
inzibati otaqlar,istehsalat rәhbәrlәri vә xidmәtçilәrin otaqları, kassa, sanitar hәkim otağı, persional üçün otaqlar vә
s.

•
elektrik vә ventilyasiya kameraları,istilik mәntәqәsi, işıqlandırıcılar
әt, balıq, tәrәvәz, isti, soyuq, kulinariya, qәnnadı vә s, sexlәr
, balıq, süd mәhsulları,yumurta, yağ vә s. saxlanılan soyuducu kameralar

otaqların konfiqrasiyası tutduqları sahәdәn asılı olaraq götürülür
otaqların konfiqurasiyası düzbucaqlı olmalıdır•
otaqların konfiqrasiyası sәrbәst götürülür
qarşılıqlı әlaqә olmalı, kvadrat konfiqurasiyalı olmalı
konfiqurasiya dairәvi olmalıdır

kamera vә anbarları iki mәrtәbәdә yerlәşdirmәk lazımdır
otaqların hamısına keçid olmamalıdır•
kamera vә anbarları eyni vaxtda bir neçә mәrtәbәdә yerlәşdirmәk lazımdır
otaqları cәnuba istiqamәtlәndirrәrәkayrıayrı yuxarı mәrtәbәlәrdә yerlәşdirirlәr
kamera vә anbarları binanın hәyәtindә yerlәşdirmәk lazımdır

dәhlizlәr, gözlәmә zalları
süd, yumurta, yağlar, әt, balıq, tәrәvәz, meyvә içkilәr vә yarımfabrikatlar saxlanılan otaqlar•
әt, balıq, tәrәvәz sexlәri, mәhsulların emalı, isti vә soyuq sexlәr
elektrik, üentilyasiya kameraları,istilik mәntәqәsi, tәmir otağı
ticarәt zalı, avanzal, hәkim otağı

yemәk qәbulu üçün otaqlar
istehlakçılar üçün olan otaqlara•
mәdәnimәişәt otaqlarına
gözlәmә otaqları
hazırlayıcı otaqlara

elektrik, ventilyasiya kameraları, istilik mәntәqәsi, tәmir otaqları vә s.
әt, balıq, tәrәvәz sexlәri,isti, soyuq, qәnnadı sexlәri, tәdarük sexi•
ticarәt xalı, avanzal, hәkim otağı
әt, balıq saxlamaq üçün soyuducu kameralar, ticarәt zalları, ticarәt zalları, bufetlәr
süd, yumurta, yağlar, meyvәgilәmeyvәlәr,madditexniki tәchizat otaqları

elektrik, ventilyasiya kameraları, istilik mәntәqәsi, tәmir otaqları, lift vә s.

•
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Hәlimbişirәn qazanlardan başqa istilik avadanlıqlarına aiddir?

1kq göbәlәkdәn hazırlanan hәlimlәr üçün su norması nә qәdәrdir?

Şirin xörәklәr vә isti içkilәr üçün qazanların hәcminin hesabatı düsturunda olan "V1" nәyi göstәrir?

İstilik avadanlıqlarına aiddir?

Bunlardan hansı istilik avadanlıqların aiddir?

1 kq toyuq әtindәn hazırlanan hәlimlәr üçün su norması nә qәdәr olmalıdır?

Qatı hәlimlәrin durulaşdırılmasında su normasının tapılması düsturunda Vsu= n·nsu olan halda "n" nәyi
göstәrir?

vestibul, paylama şöbәsi olan zallar vә bufetlәr, avanzal, banket zallarıvә kabinәlәr•
süd mәhsulları, yumurta, yağlar, meyvәgilәmeyvәlәrin,qastronomiya mәhsulları saxlanılan otaqlar vә s.
әtbalıq saxlanan soyuducu kameralar,ticarәt zalları , bufetlәr
әt, balıq, tәrәvәz sexlәri, isti, soyuq, qәnnadı sexlәri, tәdarükçü, yuyucu sexlәr

çörәkdoğrayan
frityur tavaları•
әzici maşınlar
formalayıcılar
qabyuyanlar

1,15 dm3
7,0 dm3•
1,10 dm3
1,25dm3
1,40 dm3

bir günlük xörәklәrin miqdarını
bir pay xörәyin normasını•
qazanın dolma әmsalını
bişmә zamanı su normasını
xörәklәrin miqdarını

universal ötürücü
kofe bişirәnlәr•
әtçәkәn
kameralar
soyuducu şkaf

ötürücü inteqallar
sosiska bişirәnlәr•
әtçәkәn
kameralar
soyuducu şkaf

1,40 dm3
1,15 dm3•
7,0 dm3
1,10 dm3
1,25 dm3

qatı hәlimdә hazırlanan xörәyin miqdarı•
normal hәlim üçün suyun miqdarı
2saatlıq realizә üçün hәlimin su norması
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Xörәkbişirәn qazanların hәcminin hesablanmasında olan düsturda " k" nәyi göstәrir?

1 kq әtdәn hazırlanan hәlimlәr üçün su norması nә qәdәr olmalıdır?

Sümükdәn hazırlanan hәlimlәr üçün su norması nә qәdәr olmalıdır?

Xörәkbişirәn qazanların hesablanması vә seçilmәsi üçün nәyi bilmәk lazımdır?

Hәlimbişirәn qazanlarda qazanın dolma әmsalı olan "k"nın qiymәti neçәdir?

İstilik avadanlıqlarının texnoloji hesabatı nәdәn asılı olaraq hesablanır?

Bunlardan hansı qeyrimexaniki avadanlıqlara aiddir?

gün әrzxindәki hәlimlәrin su norması
bir pay üçün su norması

realizә edilәn xörәklәrin miqdarını
hesabat әmsalını
hәlimlәrin realizә müddәtini
qazanın dolma әmsalını•
suyun hәcmini

1,40 dm3
1,10 dm3
7,0 dm 3
1,25 dm3•
1,15 dm3

1,15 dm3
1,10 dm3
1,40 dm3
7,0 dm3
1,25 dm3•

onların tipini
onların gücünü
onların mәhsuldarlığını
onların bişirmә hәcmini•
tutduğu sahәni

1.14
1.32
1.25
100.0
0.85•

istehlakçı kontingentindәn asılı olaraq
müәssisәnin gücündәn asılı olaraq
xidmәt formasından asılı olaraq
müәssisәnin tipindәn asılı olaraq•
xörәk çeşidindәn asılı olaraq

şirәçәkәn
qızardıcı şkaf
әtçәkәn maşın
istehsal stolları•
tәrәvәzdoğrayan
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Qeyrimexaniki avadanlıqlara aiddir?

Bunlardan hansı istilik avadanlığıdır?

İstilik avadanlıqlarına bunlardan hansı aiddir?

Avadanlığın texnoloji hesablanması nәdәn ibarәtdir?

Vaxt norması düsturunda t = k •100 olan düsturda k • 100 nәyi göstәrir?

İsti sexdә çalışan işçilәrin sayının hesablanması düsturunda " T" nәyi göstәrir?

İsti sexdә çalışan işçilәrin sayının hesablanması düsturunda "λ"nın qiymәti neçә qәbul edilir?

Hәr saatda realizә edilәn xörәklәrin sayının hesablanması düsturunda "k" nәyi göstәrir?

xırdalayıcı
çörәkdoğrayan
әzici
qızardıcı
qabyuyan•

qabyuyan
әzici
xırdalayıcı
qızardıcı•
çörәkdoğrayan

bişirici, yuyucu
bişirici, qızardıcı•
qeyri mexaniki
mexaniki
qızardıcı, xırdalayıcı

avadanlığın ölçülәrindәn
әmәliyyatın icrası üçün lazım olan avadanlığınsayının vә tipinin seçilmәsi, onun iş vaxtının vәistifadә әmsalının
tәyini

•
avadanlığın kütlәsindәn
1m2 sahәyә görә avadanlığın yüklәnmәsindәn
xidmәt edәn personaldan

işçilәrin ümumi sayı
әmәk tutumu vahidә bәrabәr olan mәmulatın hazırlanması üçün saniyәlәrlә vaxt norması•
gün әrzindәki xörәklәrin miqdarı
mәhsulun hazırlanması üçün vaxt
iş gününün davametmә müddәti

mәhsul emalına sәrf olunan vaxtı
İş gününün davametmә müddәtini•
realizә müddәtini
hazırlanan mәhsulun miqdarını
xörәyә sәrf olunan vaxtı

1.32
1.14•
2.8
0.85
1.6

realizә edilәn xörәklәrin sayını

•
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Sexlәrdә işçilәrin sayı necә müәyyәn edilir?

İaşә müәssisәlәrinin isti vә soyuq sexlәri üçün istehsal proqramına nә daxildir?

Hazırlayıcı sexlәr üçün istehsal proqramına nә aid edilir?

Mәhsulların miqdarının hesablanmasından sonra hansı mәrhәlә gәlir?

İşçilәrin sayının hesablanması düsturunda olan " T 3600" nәyi göstәrir?

işçilәrin sayının hesablanmasında lyamda işarәsinin qiymәti neçә qәbul edilmişdir?

İşçilәrin sayının hesablanması düsturunda " t" nәyi göstәrir?

hesabat әmsalını•
müәssisәnin iş saatlarını
hәlimlәrin realizә müddәtini
gün әrzindәki xörәklәrin miqdarını

müәssisәlәrin iqtisadi imkanlarını nәzәrә alaraq rәhbәrliyin göstәrişinә görә
istehsal normalarına görә,bir işçinin iş vaxtı fondu vә bu dövr әrzindә sexin istehsal proqramının nәzәrә alınması
ilә istehsal normalarına görә

•
istifadә edilәn avadanlığın sayına görә
istehlakçıların sayına görә
müәssisә binasının tutduğu sahәyә görә

istehlakçıların sayı
hazırlanan xörәklәrin vә kulinar mәmulatların çeşidi vә realizә miqdarı•
emal olunan әtin kqla miqdarı
emal olunan kartofun kqla miqdarı
emal olunan tәrәvәz xasmmalının miqdarı

emal olunan kartofun kiloqramla miqdarı
hazırlanmış yarımfabrikatların çeşidi vә onların miqdarı•
avadanlığın işlәmә vaxtı
istehlakçıların sayı
emal olunan xammalın çeşidi

sexlәrin sahәlәrinin hesablanması
ümumi mәhsul siyahısının tәrtibi•
binanın planlaşdırılması
avadanlığın hesablanması
işçilәrin sayının hesablanması

әmәk tutumu әmsalı
iş gününün davametmә müddәti•
1 xörәyin hazırlanma vaxtı
vaxt norması
1 gündә hazırlanan xörәklәrin sayı

2.8
1.14•
2.5
1, 32
1.6

hazırlanan mәhsulun miqdarı
mәhsulun hazırlanmasına sәrf olunan vaxt norması•
işçilәrin ümumi sayını
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İşçilәrin sayının hesablanması düsturunda olan nәyi göstәrir?

İsti sexdә hazırlanan xörәklәrin miqdarı hansı düsrurla hesablanır?

İsti sex hansı istehsalı yerinә yetirir?

Hansı iaşә müәssisәlәri yaşayış binalarında yerlәşә bilәr?

Kompleks iaşә müәssisәlәrinin tәrkibindә hansı iaşә obyektlәrini yerlәşdirmәk olar?

İaşә müәssisәlәrinin müxtәlif tiplәrinin isrehsal proqramına nә daxildir?

Emal olunan xammalların hәcmi hesabatın hansı bölmәsindә әks etdirilir?

isrirahәt günlәrini
әmәk mәhsuldarlığını artıran әmsal

hazırlanan mәhsulun miqdarı
әmәk mәhsuldarlığının artırılması әmsalı•
işçilәtin ümumi sayını
istirahәt günlәrini
mәhsulun hazırlanmasına sәrf olunan vaxt

Qnm = qnmax
Ng= Nsaat k
N2 = N1k1
ng = mNg•
N1 = nk* 100

istehsal sahәsinin bir hissәsidir, burada soyuq xörәk vә qәlyanaltılar hazırlanır
mәhsulların isti emalını hәyata keçirәn mәrkәzi istehsal sahәsidir•
istehsal sahәsinin bir hissәsidir, burada әt xırdalanır
tәrәvәzlәrin tәmizlәndiyi istehsal sahәsinin bir hissәsidir
istehsal sahәsinin bir hissәsidir, burada tәrәvәzlәr tәmizlәnir, doğranır

restoranlar
kulinar mağazaları•
yarımfabrikatla işlәyәn müәssisәlәr
kafelәr
barlar

qida sәnayesi müәssisәlәrini
kiçik yerli kafe vә barları•
kulinar fabriklәri
yemәkxanaları
yarımfabrikat hazırlayan müәssisәlәri

evlәrә xörәklәrin buraxılması üçün sifariş
zalda xörәklәrin realizә oluması üçün hesablama menyusu vә bufetlәrin, yemәkxanaların, kulinar mağazaların,
evlәrә xörәk buraxılması üçün mәmulatların hesablama menyusu

•
yalnız qiymәtlәr göstәrilmәklә xörәk adlarının siyahısı
bazardakı qiymәtdәn asılı olaraq mәhsulların alışı
bütün xörәklәrin çeşidi

istilik sexinin hesablanmasında
müәssisәnin istehsal proqramında•
qrafiki bölmәdә
avadanlıqların mәhsuldarlığında
elektrotexnoloji bılmәdә
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Tәdarükçü iaşә müәssisәlәrinin istehsal proqramına әsasәn nә daxildir?

Tәdarükçü iaşә müәssisәlәrinin әsas tiplәri hansılardır?

Hansı sayda işçisi olan müәssisәlәrdә yemәkxanalar layihәlәndirilir?

Mehmanxana nәzdindә fәaliyyәt göstәrәn iaşә müәssisәlәri necә layihәlәndirilir?

Şәhәr vә kәnd mәntәqәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn iaşә müәssisәlәrinin layihәlәndirilmәsi nәyә әsaslanır?

Kompleks iaşә müәssisәlәrinin tәrkibindә hansı iaşә obyektlәrini yerlәşdirmәk olar?

25 yerlik kafeni, qәlyanaltıxana vә barı harada layihәlәndirmәk olar?

Hansı iaşә müәssisәlәrini yaşayış binalarında yerlәşdirmәyә icazә verilmir?

emal olunan xammalın hәcmi•
әvvәlki gün üçün satılan mәhsulun hәcmi
emal olunan mәhsulların siyahısı
müәssisәnin mühasibinin göstәricilәri
buraxılan mәhsulun çeşidi

vaqon restoran
kulinariya mәmulatları vә yarımfabrikat istehsal edәn sexlәr, ixtisaslaşmış sexlәr, kulinar mәmulatları istehsal edәn
müәssisәlәr

•
çayxana, kababxana, qәnnadı dükanı
kabab, fәsәli, düşbәrә hazırlayan müәssisәlәr
bufet, kafeteriya

600 vә daha çox olan
300 vә daha çox olan•
30 vә daha çox olan
500 vә daha çox olan
100 vә daha az olan

mәhsul bazarına yaxın yerlәşdirilmәlidir
әhalinin sıxlığı, istehsalat, mәdәnimәişәt obyektlәri, nәqliyyat vә tikililәr nәzәrә alınmaqla•
xammal istehsalı yerlәrinә yaxın olmalıdır
iqlim vә tikinti yerinin relyefi nәzәrә alınmaqla
milli әnәnәlәr nәzәrә alınmaqla

mәhsul bazarına yaxın yerlәşdirilmәlidir
әhalinin sıxlığı, istehsalat, mәdәnimәişәt obyektlәri, nәqliyyat vә tikililәr nәzәrә alınmaqla•
xammal istehsalı yerlәrinә yaxın olmalıdır
iqlim vә tikinti yerinin relyefi nәzәrә alınmaqla
milli әnәnәlәr nәzәrә alınmaqla

qida sәnayesi müәssisәlәrini
kiçik yerli kafe vә barları•
kulinar fabriklәri
kombinatları
yarımfabrikat hazırlayan müәssisәlәri

hava limanında
kompleks iaşә müәssisәlәrinin tәrkibindә•
ayrıca binada
bazarlarda
vaqzalda

istismarı xaricilәrlә bağlı olan

•
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Ticarәt mәrkәzinin layihәlәndirilmәsi zamanı iaşә müәssisәlәrini necә yerlәşdirmәk lazımdır?

Hazırlayıcı müәssisәlәrin layihәsi zamanı hansı memarlıqplanlaşdırma sxemlәri mәslәhәt görülür?

Texniki otaqlar planda necә yerlәşdirilir?

Xidmәt vә mәişәt qrupu otaqları layihәdә necә yerlәşdirilir?

Isrehsal otaqlarının layihәlәndirilmәsi zamanı hansı tәlәblәr nәzәrә alınmalıdır?

Isrehsal otaqlarının layihәlәndirilmәsi zamanı hansı tәlәblәr nәzәrә alınmalıdır?

Qәlyanaltıxana zalları layihәdә necә yerlәşdirilir?

istismar zamanı kәskin iylәrin ayrılması ilә bağlı olan, axşam vә gecә rejimi ilә işlәyәn vә musiqisi olanlar•
istismarı yüksәk gәlirlә bağlı olan
hamısına icazә verilir
istismarı kriminal fәaliyyәtlә bağlı olmayan

onlar dörd yol ayrıcında yerlәşmәlidirlәr
onlara hәm küçәdәn, hәm dә daxili otaqlardan giriş olmalı•
onlara yalnız daxili otaqlardan giriş olmalı
onlara yalnız küçәdәn giriş olmalı
qonşu küçәlәrdәn giriş olmalı

mәrkәzi, sәrbәst
mәrkәzi, üfiqi, dәrin vә künc•
dairәvi, sәrbәst vә mәrkәzi
fәrdilәşdirilmiş vә qarışıq
dairәvi vә fәrdilәşdirilmiş

inzibati girişdәn keçәrәk ticarәt zalı ilә әlaqә saxlamaq tәlәbinә rәayәt olunmalıdır
müәssisәyә sәrbәst giriş tәmin olunmalı vә әlverişli sahәlәrdәn giriş qoyulmalıdır•
istehsal sexlәrindәn sonra qalan sahәdә
sәrbәst girişin tәmin olunması
sәrbәst girişin olması tәlәbinә rәayәt olunmamalıdır

binanın planında anbar otaqları qrupu tәrәfdә
binanın planında xidmәt heyәtinin girişi tәrәfdә•
binanın planında inzibati giriş tәrәfdә
binanın planında ticarәt zalının mәrkәzi giriş tәrәfdә
binanın planında hәr tәrәfdәn giriş olmalı

yuxarı mәrtәbәdә ayrıayrı otaqlarda yerlәşmәli, keçidli olmalı
işıqlı tәrәflәrә istiqamәtlәnәrәk binanın 1ci mәrtәbәsindә ayrıayrı otaqlarda olmalı•
ticarәt zalının komponovkasından sonra qalan sahәdә olmalı
әsasәn yuxarı mәrtәbәlәrdә olmalıdır
binanın yuxarı mәrtәbәsindә yerlәşmәli, keçidli olmalı, qarşılıqlı әlaqәli olmalı

istehsal sexlәrinin komponovkasından sonra boş qalan sahәdә
yüksәk mәrtәbәlәrdә vә süni işıqlanma olmalı
inzibati otaqlar qrupundan sonra boş qalan sahәdә
1ci mәrtәbәdә, istehsal otaqları ilә bir sәviyyәdә, tәbii işıqlanma olmalı•
sәrbәst

yüksәk mәrtәbәlәrdә vә süni işıqlanma olmalı
1ci mәrtәbәdә, istehsal otaqları ilә bir sәviyyәdә, tәbii işıqlanma olmalı•
istehsal sexlәrinin komponovkasından sonra boş qalan sahәdә
sәrbәst
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Layihәlәrdә pәhriz yemәkxanalarının zalları necә yerlәşdirilir?

Bunlardan hansı hazırlayıcı müәssәsәlәrin tәrkibinә daxildir?

Barlarda hansı mәhsullar satılır?

Barlarda hansı mәhsullar realizә edilir?

Layihә sәnәdlәşmәsinә hansı 3 mәrhәlә aiddir?

Layihәlәndirmә tapşırığı nәyә әsasәn planlaşdırılır?

Layihәlәrin sәnәdlәşmәsini nә tәşkil edir?

Iaşә müәssisәlәrinin yeni tikintisinin planlaşdırılması nә әsasında hәyata keçirilir?

inzibati otaqlar qrupundan sonra boş qalan sahәdә

әsasәn yüksәk mәrtәbәlәrdә vә süni işıqlanması olmalıdır
birinci mәrtәbәdә,istehsal otaqları ilә bir sәviyyәdә, cәnuba istiqamәtlәnәn tәbii işıqlanması olmalıdır•
istehsal sexlәrinin yerlәşmәsindәn sonra qalan boş sahәdә
sәrbәst
inzibati otaqlar qrupundan sonra boş sahәdә

qardirob, anbar,işçilәrin otaqları, tәdarük otaqları
әt, balıq, tәrәvәz, kulinar vә başqa sexlәr•
tibb mәntәqәsi, qardirob, anbar vә s.
anbar, saxlama kameraları, balıq sexi vә s.
administrator otağı, qardirob, anbar vәs.

spirt vә konyak, konsetv, konfet vә s.
spirtli vә spirtsiz içkilәr, şirә vә sular, qәlyanaltılar•
spirt vә konyak, әt qiymәlәri, kolbasa vә s.
vermişel, makaron, rulet vә s.
spirt vә konyak,peçenye, konfet vә s.

şәrab vә araq, şirәlәr, konfet vә s.
isti vә sәrin içkilәr, kokteyl, soyuq qәlyanaltılar•
şәrab vә araq,kolbasa vә s.
makaron, un, kolbasa vә s.
şәrab vә araq, konfet, karamel vә s.

iqtisadi, texnoloji vә layihә
layihәdәn әvvәl, layihә vә layihәdәn sonra•
texnoloji, hesablama vә layihә
plan, hesablama vә layihә
hesablama vә hesablamadan sonra

istehlakçılafrın sifarişinә görә
tәsdiq edilmiş texniki iqtisadi әsaslandırmaya görә•
reseptlәr mәcmuәsinә görә
tikintinin әsas planına görә
tәsdiq edilmiş texniki şәrtlәrә görә

tikinti üçün imkan verilәn sxemlәr
hesablamalar, cizgi vә göstәricilәrin iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğunluğu•
tikinti üçün mәqsәdәuyğunluq
müәssisәlәrin tikintisi üçün texnoloji hesablamalar
yalnız tikinti üçün çertyojlar
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Layihәlәrә nә daxil edilir?

Hansı layihәlәr mövcuddur?

Xammal sәrfinin hesablanması düsturunda "q " nәyi göstәrir?

Xammal sәrfi hesablanarkәn ümumi mәhsulların norması hansı göstәrici ilә hesablanır?

Xammal sәrfi hesablanarkәn bir pay xörәyin norması hansı göstәrici ilә qәbul edilir?

Xammal sәrfinin hesablanmasında "n" nәyi göstәrir?

Mәhsulların mәrkәzlәşmiş qaydada miqdarı hansı müәssisәlәrdә hesablanır?

ali mәktәblәrdә qәbul edilmiş yeniliklәr әsasında
tәsdiq edilmiş texnikiiqtisadi әsaslandırmalar әsasında•
diplom layihәlәrindә qәbul edilmiş yeniliklәr әsasında
kurs layihәlәrindә qәbul edilmiş yeniliklәr әsasında
standartlaşdırma vә metrologiya üzrә komitәdә qәbul edilmiş yeniliklәr әsasında

yalnız taxnoloji hesabat vәhesablanalar olan hissә
memarlıqtikinti, texnoloji, texnikiiqtisadi vә hesabat hissәlәr•
yalnız hesabat hissәsi
yalnız tikintimemarlıq hissәsi
yalnız texnikiiqtisadi hissә

şәhәr, kәnd, zona vә regional
tipik, fәrdi, eksperimental vә mövcud olan müәssisәlәrin yenidәn qurulması üçün•
şәhәr, kәnd yaşayış mәntәqәlәri layihәsi
zona, regional
şәhәr, kәnd vә tipik layihә

realizә olunan xörәklәrin miqdarını
bir pay xörәyә sәrf olunan mәhsul norması•
hazır mәhsulun miqdarını
yarımfabrikatların miqdarını
hesabat әmsalını

millilitrlә
milliqramla
kiloqramla•
faizlә
әdәdlә

faizlә
qramla•
kiloqramla
millilitrlә
litrlә

hesabat әmsalını
gün әrzindә realizә olunan xörәklәrin sayını•
hazır mәhsulun miqdarını
yarımfabrikatların miqdarını
bir pay mәhsulun normasını

kulinar mağazalarında
iaşә kombinatlarında•
kafelәrdә
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Orta qrup bölgüsü metodu ilә mәhsulların miqdarı necә hesablanır?

Hansı müәssisәlәrdә xammal vә yarımfabrikatların miqdarı fizioloji normalara görә hesablanır ?

Planhesabat menyusuna әsasәn xammal vә yarımfabrikatların miqdarı necә hesablanır?

Xammal vә yarımfabrikatlatın miqdarı neçә üsulla hesablanır?

Sanatoriyalarda bufetlәrin tutumu necә hesablanır?

Sanatoriyalarda yemәkxana zallarının (yer sayı) tutumu necә hesablanır?

Ümumtәhsil mәktәblәrindә yemәkxana zallarının tutumu necә hesablanır?

yemәkxanalarda
restoranlarda

pәhriz xörәklәri üçün mәhsul norması ilә
realizә olunan müәyyәn qrup xörәklәrә mәhsul norması ilә•
müәyyәn çeşid xörәklәrә görә
gün әrzindә hazırlanan xörәklәrә görә
hazırlanan 1xörәk üçün mәhsul norması ilә

istehlakçıların sayı az olan müәssisәlәrdә
istehlakçı kontingenti daimi olan müәssisәlәrdә•
qapalı tipli yemәkxanalarda
açıq tipli yemәkxanalarda
restoranlarda

realizә olunan xörәklәrin miqdarı ilә
planhesabat menyusuna әsasәn•
alınan mәhsulların miqdarı ilә
hazırlanan mәmulatların miqdarı ilә
işçilәrin sayı vә müәssisәnin tipinә görә

1 üsulla: fizioloji normalarla
3 üsulla: planhesabat menyusu, fizioloji normalar vә orta qrup bölgüsü ilә•
1 üsulla: plan hesabat menyusu ilә
2 üsulla: planhesabat ilә vә fizioloji normaları
2 üsulla: fizioloji normalar vә pәhriz normaları

istirahәt edәnlәrin 25%ә uyğun olmalı
istirahәt edәnlәrin sayının 5%nә uyğun olmalı•
istirahәt edәnlәrin sayının 100%nә uyğun olmalı
bufet zalları istirahәt edәnlәrin sayından 95%dәn çox olmamalı
istirahәt edәnlәrin sayının 50%nә uyğun olmalı

zalların tutumu yerlәrin yarısına uyğun olmalı
zalların tutumu sanatoriyadakı yerlәrin sayına uyğun olmalı•
zalların tutumu yerlәrin 75%i qәdәr olmalı
zalların tutumu yerlәrin sayından iki dәfә çox olmalı
zalların tutumu sanatoriyadakı yerlәrin dörddә bir hissәsi qәdәr olmalı

100 şagirdә 17 yer
100 şagirdә 33 yer•
100 şagirdә 10 yer
100 şagirdә 1 yer
100 şagirdә 100 yer
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Ali tәhsil müәssisәlәri nәzdindә iaşә müәssisәlәrinin oturacaq yerlәrinin sayı necә hesablanır?

Gündәlik hesablanma menyusuna görә mәhsulların miqdarı necә hesablanır?

İaşә müәssisәlәrinin girişindә hansı bәdiidekorativ vasitәlәr olmalıdır?

İaşә müәssisәlәrinin ticarәt zallarına aiddir?

İaşә müәssisәlәrinin ticarәt zallarına bunlardan hansı aid deyil?

Ixtisaslaşdırılmış paylama xәtlәri olan müәssisәlәrdә işçilәrin sayı necә tapılır?

İaşә müәssisәlәrindә olan vestübel vә әlüzyuyanlar nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

İstehlakçılar çox olan müәssisәlәrdә hansı paylayıcılar quraşdırılır?

әyani vә qiyabi şöbә tәlәbәlәrinin ümumi sayından 8%
әyani şöbәnin tәlәbәlәrinin ümumi sayından 20%•
әyani şöbәnin tәlәbәlәrinin ümumi sayından 140%
әyani şöbәnin tәlәbәlәrinin ümumi sayından 150%
qiyabi şöbәnin tәlәbәlәrinin ümumi sayından190%

hәr saatda realizә olunan xörәk sayına görә
reseptlәr mәcmuәsinә görә bir xörәyә olan mәhsul normasının gün әrzindәki xörәklәrin miqdarına vurmaq vә
hasili 1000ә bölmәk yolu ilә

•
bazardakı qiymәtlәrә görә
müәssisәnin iqtisadi imkanlarına görә
bir xörәyә sәrf olunan mәhsul normasının ümumi mәhsulların miqdarına bölmәklә

geniş meydança
dekorativ ağaclar
tәrtibat elementlәri, işıq lövhәlәri•
dekorativ güllәr
yaşıllıq

qardirob
vestibul
istirahәt otağı
gözlәmә zalı
bufetlәr•

vestibul
avanzal
qarderob
banket zalı
servis otağı•

maksimum saatda әdәdlә olan mәhsulların miqdarı vә 1 xörәyin buraxılış
maksimum saatda gündәlik xörәklәrin miqdarı vә 1 xörәyin buraxılış vaxtına
maksimum saatda duru xörәklәrin miqdarı vә 1xörәyin buraxılış vaxtına görә
maksimum saatda realizә xörәklәrinin miqdarı vә 1 xörәyin buraxılış vaxtına•
maksimum saatda qızardılmış xörәklәrin miqdarı vә 1 xörәyin buraxılış vaxtına görә

müәssisәnin yerinә görә
istehlakçıların kontingentinә görә
müәssisәnin tipinә görә
hәr 50 yerә bir әdәd hesabı ilә•
hәr 100 yerә bir әdәd hesabı ilә

avtomatlaşdırılmış xәtlәr
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Mexaniklәşdirilmiş paylayıcı xәtlәrә hansı avadanlıqlar daxildir?

Mexaniklәşdirilmiş paylayıcı xәtlәr hansı müәssisәlәrdә quraşdırılır?

Özünәxidmәt metodu ilә işlәyәn müәssisәlәrdә bu şöbәlәrdәn hansı olmur?

Universal tipli paylayıcı xәtlәrdә xörәklәr necә verilir?

Özünәxidmәt müәssisәlәrindә paylayıcı kimi hansı avadanlıqlardan istifadә olunur?

Özünәxidmәt metodu ilә işlәyәn müәssisәlәrdә xörәklәrin paylanması necә hәyata keçirilir ?

Hansı xidmәt metodlu ilә işlәyәn iaşә müәssisәlәrindә paylama şöbәsi olmur?

modullaşdırılmış xәtlәr
vitrinlәr
arabalar
mexaniklәşdirilmiş xәtlәr•

vitrinlәr
arabalar
vitrin vә arabalar
piştaxtalar
transportyor vә paylayıcılar•

istehlakçı axını çox olan müәssisәlәrdә•
istehlakçı axını az olan müәssisәlәrdә
xüsusi sifarişli banketlәrdә
restoranlarda
şadlıq evlәrindә

çörәkdoğrama şöbәsi
serviz şöbәsi
gözlәmә zalı
paylama şöbәsi•
qabyuma şöbәsi

әdәdlә satılan mәhsullar
realizә saatlarına görә
çeşidlәr üzrә
növlәr üzrә
bütün xörәklәr bir piştaxtadan•

soyuducular
vitrin piştaxtalar
paylayıcı arabalar
LPSQ vә LPSD markalı piştaxtalar•
soyuducu kameralar

xidmәtçilәrlә
ofisiantlarla
hәr şey stola hazır qoyulur
paylayıcı avadanlıqlarla•
özünәxidmәt kassaları ilә

ofisiantlarla
sәrbәst seçilmә yolu ilә
xidmәtçilәrlә
özünәxidmәtlә•
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Layihәdә paylama şöbәsi hansı funksiyanı yerinә yetirir?

Layihәdә yuma şöbәsinә yaxın yerdә hansı şöbә yerlәşdirilir?

Layihә şәrtlәrinә görә anbar otaqlarında avadanlıqlarla divar arasında mәsafә nә qәdәr olmalıdır?

Anbar otaqlarından olan tullantılar kamerası harada layihәlәndirilir?

Anbar qrupu otaqlarının qapılarının eni nә qәdәr olmalıdır?

100; 200; 300 oturacaq yeri olan iaşә müәssisәlәrindә anbar qrupu otaqları arasında kolidorların eni nә
qәdәr olmalıdır?

Anbar qrupu otaqlarında soyudulan kameralar necә әlaqәlәndirilir?

satıcılarla

qabların saxlandığı şöbә
xidmәt funksiyasını
istehsal vә istehlak qrupları arasında әlaqәlәndirici•
xidmәt personalının otağı
xörәklәrin saxlandığı şöbә

qabqacaq olan şöbә
artıq yemәklәrin saxlanma otağı
işçilәrin iş geyimlәri olan şöbә
tullantılar şöbәsi•
süfrәvә әlsilәnlә saxlanan şöbә

0,4 m
0,3 m
0,2 m
0,1 m•
0,5 m

binanın birinci mәrtәbәsindә
binanın zirzәmisindә
soyuducu kameranın yanında
yuma şöbәsinә yaxın yerdә•
qapıya yaxın yerdә

80 sm
1,5 mdәn az olmamalı
1 m
1, 2mdәn az olmamalı•
90sm

0,5; 0,8 vә 1,5m
1; 2,1 vә 3,5 m
1,8; 1,9 vә 2,3m
1,3; 1,5 vә 2,7m•
1,5; 1,8 vә 3,1m

xüsusi transfarmatorla
hәr otaqda ayrılıqda kamera olmalıdır
yeraltı xәtlәr olmalıdır
dәrinliyi 1,6m olan vahid tamburla•
dәrinlikdә vahid sistem şәklindә
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Anbar qrupu otaqları layihәlәndirilәrkәn onların hansı mәrtәbәdә yerlәşmәsi әsas sayılır?

Layihәdә 4m2 әlavә sahә hansı otaqlarda işlәyәn işçilәr üçün nәzәrdә tutulur?

Hansı iaşә müәssisәlәrindә gözlәmә zallarına әlavә 15m2 sahә ayrılır?

Anbar qrupu otaqları layihәlәndirilәrkәn nәyi nәzәrә almaq lazımdır?

Tәyinatından asılı olaraq anbar qrupu otaqları hansılardır?

İnzibati otaqlarda hәr qulluqçuya nә qәdәr sahә nәzәrdә tutulur?

50 yerlik restoranlarda gözlәmә zalları üçün nә qәdәr әlavә sahә ayrılır?

Mәhsulların sutkalıq miqdarı, saxlanma müddәti vә 1 m2 sahәyә düşәn yüklәnmә normasına әsasәn
hansı otaqların sahәsi hesablanır?

ikinci mәrtәbәdә
müxtәlif mәrtәbәlәrdә
birinci mәrtәbәdә
eyni mәrtәbәdә blok şәklindә•
zirzәmidә

isri sexdә
tәdarük sexdә
mәişәt otaqlarında
qәnnadı sexindә
inzibati otaqlarda•

50 yerlik yemәkxanalarda
100 yerlik kafelәrdә
100 yerlik açıq tipli yemәkxanalarda
150 yerlik restoranlarda•
150 yerlik qapalı yemәkxanalarda

daxili şәraiti
mәhsulların miqdarını
mәhsulların qәbulu vә buraxılması şәrtlәrini•
oturacaq yerlәrin sayını
mәhsulların keyfiyyәtini

әsas vә әlavә otaqlar
soyudulan otaqlar
soyudulmayan otaqlar
yüklәnmә vә saxlanma otaqları•
daxili vә xarici otaqlar

10m2
4m2•
6m2
2m2
8m2

25m2
5m2•
15m2
10m2
20m2
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Anbar otaqlarının sahәsi hesablandıqda nәyi nәzәrә almaq lazımdır?

150 yerlik restoranda gözlәmә zallarına nә qәdәr sahә ayrılır?

50 yerlik yemәkxanalarda evә xörәk buraxılan otaq üçün әlavә oturacaq yerinә nә qәdәr sahә ayrılır?

Anbar qrupu otaqlarının sahәsinin artırılmasını nәzәrә alan әmsallar hansıdır?

Soyudulan anbar otaqlarında hansı mәhsullar saxlanılır?

Soyudulmayan anbar otaqlarında bu mәhsullardan hansı saxlanılır?

Soyudulmayan anbar otaqlarında hansı mәhsullar saxlanılır?

inzibatimәişәt otaqlarının
anbar qrupu otaqlarının•
soyuq sexin
tәdarük sexinin
ticarәt zalının

iş gününün davametmә müddәti
mәhsulların sutkalıq miqdarı vә saxlanma müddәti•
realizә olunan xörәklәrin miqdarı
gün әrzindә hazırlanan xörәklәrin miqdarı
müәssisәnin sutkalıq dövriyyәsi

20m2
15m2•
10m2
35m2
30m2

15m2
10m2•
20m2
30m2
35m2

2; 1; 1
2,2; 1, 8; 1,6•
2,8; 2,5; 2,2
2,5; 3,5; 4,5
1; 0,8; 0, 6

kartof, yeyinti tullantıları
әtbalıq, süd mәhsulları, hazır kulinar mәmulatlar•
şәkәr tozu, makaron mәmulatları
qәnnadı mәmulatları
meyvә gilәmeyvәlәr

süd mәhsulları
yumurta mәhsulları
içkilәr,tәrәvәzlәr
makaron,düyü,peçenye,konfet•
meyvәlәr, göyәrtilәr

yumurta mәhsulları
un, yarma, şәkәr•
meyvәlәr, göyәrtilәr
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Ticarәt zalında istifadә olunan sahә necә hesablanır?

Istehsal otaqlarının sahәsi hansı metodla hesablanır?

Anbar qrupu otaqlarının sahәsi nәyә әsasәn hesablanır?

Hansı müәssisәlәrdә axın xәtlәrinin quraşdırılması mәslәhәtdir?

Qәnnadı sexinin sahәsi necә tapılır?

Qәnnadı sexlәrindә bu yarımfabrikatlardan hansı hazırlanmır?

Qızardıcı şkafın tutumunun hesablanmasında istifadә olunan düsturda "n2" nәyi

içkilәr, tәrәvәzlәr
süd mәhsulları

müәssisәnin tipindәn asılı olaraq
bir oturacaq yerinә düşәn sahә normasına görә•
tikinti normalarına әsasәn
zalın sahәsindәn qәnaәtlә istifadә olunma şәrtlәrinә görә
zalda olan avadanlıqların sayına görә

avadanlıqların tutduğu sahәyә görә
avadanlıqların tutduğu faydalı sahә vә işçilәrin hәrәkәti üçün lazım olan sahәyә görә•
hazırlanan xörәklәrin çeşidinә görә
işçilәrin istifadә etdiklәri sahәyә görә
işçilәrin sayına görә

hәr kvadrat metrә düşәn xammalın miqdarına әsasәn
hәr kvadrat metr yük meydançasına düşәn yüklәnmә normasına әsasәn•
hәr kvadrat metr sahәyә düşәn yükün ağırlığına әsasәn
müәssisәnin istehsal praqramına әsasәn
hәr kvadrat metr sahәyә düşәn xammalın hәcminә әsasәn

yemәkxanalarda
istehsal proqramı böyük olan müәssisәlәrdә•
işçilәrin sayı az olan müәssisәlәrdә
işçilәrin sayı çox olan müәssisәlәrdә
müәssisә nәzdindә olanlarda

hazır mәmulatların miqdarına görә
sexdәki avadanlıqların tutduğu sahә vә sahәdәn istifadә etmә әmsalına görә•
sexә daxil olan mәhsulların miqdarına görә
sexdә işlәyәn işçilәrin sayına görә
avadanlıqlar arasındakı mәsafәyә görә

biskvitli
duzlu xәmir•
badamlı
mayalı
şәkәrli

mәmulatların qızardılma müddәtini
qızardıcı şkafdakı vәrәqәlәrin sayı•
1 әdәd mәmulatın çәkisi
1 vәrәqәdә olan mәmulatların sayı
mәmulatların yüklәnmә müddәtini
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Qızardıcı şkafın tutumunun hesablanmasında istifadә olunan düsturda " q" nәyi göstәrir?

Qızardıcı şkafın tutumu düsturunda hesablanan " n " nәyi göstәrir?

Xәmiryoğuran maşının işlәmә müddәti nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

Maşının şәrti işlәmә әmsalı neçә qәbul edilir?

Xәmiryoğuran maşının tәlәb olunan mәhsuldarlığının hesablanması düsturundakı "t" nәyi göstәrir?

Xәmiryoğuran maşının tәlәb olunan mәhsuldarlığı necә müәyyәn edilir?

Bunlardan hansı qәnnadı serxindә istifadә olunan mexaniki avadanlıqlara aiddir?

Aşağıdakı mәmulatlardan hansı qәnnadı sexindә hazırlanmır?

qızardıcı şkafdakı listlәrin sayını
1 әdәd mәmulatın çәkisini•
mәmulatların qızardılma müddәtini
mәmulatların yüklәnmә müddәtini
1 listdә olan mәmulatların sayı

qızardıcı şkafdakı listlәrin sayını
1 vәrәqәdә olan mәmularların sayını•
mәmulatların yüklәnmә müddәtini
1 әdәd mәmulatın çәkisini
mәmulatların qızardılma müddәtini

әlavә xammalların miqdarına görә
iş gününün davametmә müddәti vә maşından şәrti istifadә etmә әmsalına görә•
işçilәrin sayına görә
maşının mәhsuldarlığına görә
istifadә olunan xammalların kütlәsinә görә

1.14
0,30,5•
1.15
0.85
1.25

suyun hәcmini
mәhsulun miqdarını
maşının şәrti işlәmә müddәtini•
xәmirin kütlәsini
sexin işlәmә vaxtını

realizә olunan mәhsula görә
işlәdilәn xammal vә yarımfabrikatların miqdarı ilә•
maşının dövr etmәsinә görә
maşının işlәmә müddәtinә görә
gün әrzindә hazırlanan mәhsula görә

yuyucu vannalar
kremçalan•
tәrәvәztәmizlәyәn
çörәkdoğrayan
tәrәvәzdoğrayan

kәtә, keks

•
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Bu mәhsullardan hansı qәnnadı sexindә bişirilir?

Bu mәhsullardan hansı qәnnadı sexindә hazırlanır?

Bu avadanlıqların hansından qәnnadı sexlәrindә istifadә olunmur?

Bu avadanlıqların hansından qәnnadı sexindә istifadә edilir?

Qәnnadı sexindә bu avadanlıqların hansı işlәdilir?

Qәnnadı sexlәrindә bu xәmir növlәrinin hansından istifadә edilmir?

Qәnnadı sexlәri hansı müәssisәlәrdә fәaliyyәt göstәrir?

kartof püresi•
qozlu pirojna
şәkәrli peçenye
şәkәrli bulki

kreker, qalet
tort, pirojna•
içlikli konfetlәr
pastila, zefir
vafli, draje

salat
keks, rulet, pirojna, piroq vә s.•
marmelad
konfet, karamel
qutab

qızardıcı şkaf
hәlimbişirәn•
kremçalan
xәmiryayan
xәmiryoğuran

tәrәvәzdoğrayan
qızardıcı şkaf•
elektrik sacı
frityur tavaları
çörәkdoğrayan

tәrәvәzdoğrayan
xәmiryoğuran•
hәlimbişirәn qazanlar
qızardıcı tavalar
sosiskabişirәn

mayalı
mayasız duzlu•
şәkәrli, qatqat
dәmlәnmiş, zülallı
yağlı, biskvitli

marketlәrdә
hazırlayıcı müәssisәlәrdә, restoran vә kafelәrdә•
emal müәssisәlәrindә
tәdarükçü müәssisәlәrdә, yemәkxanalarda
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İşçilәrin növbәli işә çıxması hansı qrafikә daxildir?

Müәssisә işçilәri eyni vaxtda işә çıxarsa bu hansı qrafikdә göstәrilmәlidir?

Müәssisәlәrin planlaşdırılmasında bunlar nәzәrә alınmalıdır?

Hansı müәssisәlәr birmәrtәbәli layihәlәndirilir?

Müәssisәlәrin hәcm planlaşdırılmasında bunlar nәzәrә alınmalıdır?

İaşә müәssisәlәrinin planlaşdırılmasında bunlardan hansı nәzәrә alınmalıdır?

T = Td +Tq+Ty+Tb düsturunda "Ty" nәyi göstәrir?

T = Td +Tq +Ty+Tb düsturunda " Td" nәyi göstәrir?

sәrbәst fәaliyyәt göstәrir

pillәli; hamı işә çıxmalıdır
pillәli; nahar fasilәsi nәzәrә alınmaqla•
pillәli; fasilәsiz iş rejimi
pillәli; nahar fasilәsi nәzәrә alınmır
müәssisәnin iş saatına uyğun

birnövbәli müәssisәlәrdә
xәtti işәçıxmada•
pillәli işәçıxmada
bütün sutka әrzindә işlәyәn müәssisәlәrdә
ikinövbәli müәssisәlәrdә

avadanlıqların mәhsuldarlığı
binanın konfiqurasiyası vә otaqların ardıcıl planı•
hazırlanacaq xörәklәrin miqdarı
oturacaq yerlәrinin dövriyyәsi
işçilәrin işәçıxma qrafiki

100 yerlik pәhriz yemәkxanaları
Hansı müәssisәlәr birmәrtәbәli layihәlәndirilir?•
oturacaq yerlәri 100 olan yemәkxanalar
oturacaq yerlәri 150 olan kafelәr
ixtisaslaşdırılmış 50 yerlik kababxanalar

avadanlıqların mәhsuldarlığı
binanın neçә mәrtәbәli olması vә zirzәminin olubolmaması•
hazırlanacaq xörәklәrin miqdarı
oturacaq yerlәrinin dövriyyәsi
işçilәrin işәçıxma qrafiki

avadanlıqların mәhsuldarlığı
texnikiiqtisadi göstәricilәrin tәyini•
hazırlanacaq xörәklәrin miqdarı
oturacaq yerlәrin dövriyyәsi
işçilәrin işәçıxma qrafiki

arabanın dövr etmәsini
yüklәmә vaxtını•
yükün yerdәyişmә vaxtını
boşaltma vaxctını
boş arabanın qayıtma vaxtını
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T = Tb+Tq+Ty+Tb düsturunda "Tb" nәyi göstәrir?

T = Tb+Tq+Ty+Tb düsturunda "Tb" nәyi göstәrir?

T = Td + Tq +Ty + Tb düsturu vasitәsi ilә nәyi tapırlar?

Yükqaldırıcıların sayı hesablanarkәn bunları bilmәk lazımdır?

Yükqaldırıcıların sayı bunlardan hansı ilә müәyyәn edilir?

Yükqaldırıcıların sayını müәyyәn etmәk üçün bunları nәzәrә almaq lazımdır?

İaşә müәssisәlәrindә istifadә olunan yükqaldırıcılar hansı otaqlar qrupu üçün işlәyirlәr?

boşaltma vaxtını
arabanın dövr etmәsini•
yükün yerdәyişmә vaxtını
boş arabanın qayıtma vaxtını
yüklәmә vaxtını

arabanın dövr etmәsini
boşaltma vaxtını•
yükün yerdәyişmә vaxtını
yüklәmә vaxtını
boş arabanın qayıtma vaxtını

arabanın dövr etmәsini
boşaltma vaxtını•
yükün yerdәyişmә vaxtını
yüklәmә vaxtını
boş arabanın qayıtma vaxtını

arabaların qayıtma vaxtını
arabaların dövr etmә vaxtını•
yüklәrin miqdarını
yüklәrin saatlıq dövriyyәsini
arabaların sürәtini

yüklәnmә vaxtını
yüklәrin sayını
anbarın tutumunu
yüklәnәn vә boşaldılan yüklәrin miqdarını•
istehsal sexlәrinin hәcmini

yüklәnmә vaxtı ilә
yükqaldırıcının mәhsuldarlığı ilә•
istehsal sexlәrinin böyüklüyü ilә
yüklәrin sayı ilә
anbarın tutumu ilә

yüklәnmә vaxtını
yük axınının miqdarını•
istehsal sexlәrinin böyüklüyünü
yüklәrin sayını
anbarın tutumunu

xidmәt otaqları üçün
anbar vә istehsal otaqlarına yük daşımaq üçün•
işçilәri daşımaq üçün
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Istehsal qrupu otaqlarına vә anbarlara yüklәri qaldırmaq üçün hansı avadanlıqlardan istifadә olunur?

Yuma vannalarının dolma әmsalı neçәdir?

İstehsal stollarının üfiqi sәthinin uzunluğu nәyә әsasәn hesablanır?

Mәhsulların isladılması üçün olan vannalar hansı avadanlıqlara aiddir?

Istehsal otaqlarında pәncәrәlәr hansı funksiyanı yerinә yetirir vә necә olmalıdır?

Zallarda avadanlıqların yerlәşdirilmәsi nәdәn asılıdır?

İşin tәhlükәsizliyi üçün müәssisәlәrdә nәyә әmәl etmәk lazımdır?

istehsal otaqlarını әlaqәlәndirmәk üçün
inzibatimәişәt otaqları üçün

lotoklardan
yükqaldırıcılardan•
arabalardan
konteynlәrdәn
daşınma mexanizmlәrindәn

0, 80
0.65
0.6
0.85•
0.86

işçilәrin sayına görә
1 növbәdә işlәyәnlәrin sayına vә 1 nәfәrә düşәn stolun uzunluq normalarına görә•
gün әrzidә istehsal olunan xörәklәrin sayına görә
1 işçiyә düşәn uzunluq normasına görә
iş müddәtinin davamına görә

ixtisaslaşdırılmış
qeyrimexaniki•
istilik
mexaniki
soyuducu

uyğun pәrdәlәrlә örtülmәlidir
tәbii işıqlanmanı tәmin etmәli, tәmiz vә iri olmalıdır•
açılıbbağlanan olmalı, teztez hava verilmәlidir
rәngli şüşәlәr olmalı, içәri görünmәmәlidir
tәmiz şüşәlәr olmalıdır

istehlakçıların rahat hәrәkәt etmәsindәn
zalın formasından, qapı, pәncәrә vә sütunlardan•
istehlakçıların istәyindәn
avadanlığın böyüklüyündәn
avadanlığın müasirliyindәn

elektrik xәtlәrini düzgün quraşdırmaq
avadanlıqların quraşdırılmasında normativ qaydalara әmәl etmәk•
işıqlandırma vә vintilyasiya qurğularını düzgün seçmәk
texnoloji qaydalara rәayәt etmәk
avadanlıqları düzgün seçmәk
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İstehsal sexlәrindә işin keyfiyyәtinin yüksәk olması üçün nә etmәk lazımdır?

Vahid iş ansamblı yaratmaq üçün hansı avadanlıqlardan istifadә olunur?

Aşbazın iş yerindә avadanlıqlarının yerlәşdirilmәsinin tәşkili necә olmalıdır?

Istehsalsexlәrindә qeyri mexaniki avadanlıqlar necә quraşdırılır?

Işin keyfiyyәtini yüksәltmәk üçün nә etmәk lazımdır?

İş yerinin sәmәrәli vә düzgün tәşkili hansı göstәricilәri tәmin edir?

İstehsal sexlәrindә avadanlıqlar quraşdırılarkәn nәyә fikir verilmәlidir?

İstehsalat sexlәrindә vintilyasiya necә olmalıdır?

iş vaxtının düzgün bölgüsü
iş yerinin sәmәrәli tәşkili•
müasir avadanlıqlardan istifadә
yeni mütәrәqqi üsullart
yeni texnologiyalar

bütün cavablar düzdür
modulseksiyali avadanlıqlar•
eyni ölçülü avadanlıqlar
istilik avadanlıqları
dairәvi vә düzbucaq konforlu plitәlәr

divar boyu quraşdırılmalı
sıxlıq olmamalı
quraşdırma xәtti prinsip әsasında olmalı•
avadanlıqlar müasir olmalı
aşbaza yaxın olmalı

divar boyunca
modul masa seksiyaları  yuyucu vannalar•
zalın formasından asılı olaraq
zalın ortasında
qapının girişindә

növbәli iş rejimi tәtbiq etmәk
iş yerini düzgün vә sәmәrәli tәşkil etmәk•
istehsal üsullarını bilmәk
emal üsullarını bilmәk
müasir avadanlıqlardan istifadә etmәk

ticarәt işlәrini dәqiq yerinә yetirmәk
işin keyfiyyәtini yüksәltmәk, işdә dәqiqlik•
yorğunluğu aşağı salmaq
texnoloji әmәliyyatları yerinә yetirmәk
işçinin işini nizamlaşdırmaq

rәng qaydalarına uyğun olmalı
qurqşdırmada işin tәhlükәsizliyi tәmin olunmalı•
müasir olmalı
rahat olmalı
estetik tәlәblәrә uyğun olmalı

anodlaşmış metallarla örtülmәli

•
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İstehsalat sexlәrindә hansı rәnglәrdәn istifadә etmәk mәslәhәt deyil?

İstehsal sexlәrindә düzgün işıqlanma necә olmalıdır?

İaşә müәssisәlәrindә işıqlanma neçә şәkildә verilir?

Qabyuyan maşınlar neçә şöbәli vә hansı temperaturda işlәyirlәr?

Ticarәt zallarına yemәk dәstlәri necә verilmәlidir?

İaşә müәssisәlәrinin qabqacaqla tәminatı necә olmalıdır?

Restoranlarda ticarәt zalında rәqs vә estrada meydançaları üçün nә qәdәr yer ayrılır?

forma vә rәng nәzәrә alınmalı•
metal lövhәlәrin istifadәsi düzgün olmalı
zәruri dekorativ aksentlәr yaratmalı
sәssiz işlәmәli

yaşılgöy
qırmızı, narıncı , qara•
parlaq rәnglәrdәn
soyuq rәnglәrdәn
sarıyaşıl

çıraqlar düzgün seçilmәli
tәbii olmalı, işçilәrin tez yormamalı•
qarışıq olmalı
süni olmalı, rәng qamması düzgün seçilmәli
pәncәrәlәr böyük vә tәmiz olmalı

süni vә tәbii
növbәtçi; normal ; güclәnmiş•
ümumi
lokal
әsas vә kömәkçi

3 şöbәli; isti vә soyuq su ilә vannada
3 şöbәli; 4555 vә 980Cdә•
bir şöbәdә yuyulur, o biri şöbәdә yaxalanır
2 şöbәli; 50550Cdә vannalarda
bir şöbәdә yuyulma vә qurudulma

sәnaye müәssisәlәrindәn müqavilә ilә
müәssisәnin anbarından faktura ilә•
sifariş әsasında mağazalardan
istehsal müәssisәlәrindәn
satın almaqla

bir yerә 45 dәst
bir yerә 34 dәst olmaqla•
bir yerә
xidmәtin xüsusiyyәtinә görә
müәssisәnin tipinә görә

zalın ölçüsündәn asılı olaraq
hәr yer üçün 0,13  0,15 m2•
müәssisәnin tipindәn asılı olaraq
hәr yer üçün 2  0,18 m2
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Sxematik şәkildә layihәnin tәrkibindә olur:

Layihә çertyojunda bunlardan hansı әks olunur?

İzahat yazısı hissәsinә bunlardan hansı daxıldir?

Layihә әsasәn aşağıdakı hissәlәrdәn ibarәtdir?

Layihә yerinә yetirәn әsas tәrәflәr hansılardır?

Layihә üçün bunlardan hansı daha vacibdir?

Yenidәnqurmada әsas şәrt nәdәn ibarәtdir?

Layihәlәndirmәdә yenidәnqurma dedikdә nә başa düşülür?

iştirakçıların sayından asılı olaraq

istilik izoljasiiyası
sahәnin baş planı•
maliyyә hesabatı
istilik tәchizatı
işıqlandırma

binanın fasadı
texnoloji hesabatlar•
müәssisәnin avadanlıqla tәchizatı
tikintinin maliyyәlәşmәsi
hesablaşmalar

sahәnin baş planı
texnoloji hesabatlar•
layihәnin yeri
kapital qoyuluşu
binanın fasadı

ümumi hissә vә maliyyәsmeta hesabatı
izahat yazısı, qrafiki vә maliyyәsmeta hissәsi•
izahat vә inşaattikinti hissә
sanitariya vә texnoloji hissә
qrafiki vә elektrotexniki hissә

nazirlik vә müәssisә
sifarişçi vә icraçı•
tikinti tәşkilatı vә icra hakimiyyәti
sahibkar vә ticarәt tәşkilatı
ticarәt tәşkilatı vә layihә institutu

xörәk paylarının sayı
texniki iqtisadi әsaslandırma•
müәssisәnin tәchizat problemi
tikintinin müddәti
tikinti yerinin xarakteristikası

yeni fondların yasradılmasını
müәssisәnin iqtisaditәşkilati fәaliyyәtini•
xörәk reseptlәrini
elmin yeni nәaliyyәtlәrini
yeni avadanlıqların layihәlәndirilmәsini
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Layihәnin işlәnmәsindә әsas tәşkilat hansıdır?

Layihәnin işlәnmәsindә әsas mütәxәssislәr hansılardır?

Layihә tәrkibinә daxildir:

İaşә müәssisәlәrinә aiddir?

İaşә müәssisәlәrinә aiddir?

Üç yerdәn girişi olan iaşә müәssisәlәri hansı sәnaye obyektlәrindә yerlәşdirilir?

Mehmanxanalarda hansı iaşә müәssisәlәri yerlәşdirilә bilәr?

iki pillәli qrafiklә işlәmәk
yeni avadanlıqlardan istifadә etmәk
istehlakçıların vaxtına qәnaәt etmәk
müәssisәlәrdә texniki sәviyyәni yüksәltmәk•
keyfiyyәtli qida ilә tәmin etmәk

icra hakimiyyәti
layihә institutları•
tikinti tәşkilatları
ticarәt tәşkilatları
sahibkarlar

fiziklәr
mühәndistexnoloqlar•
rәssamlar
tikinti tәşkilatları
dövlәt mәmurları

müәssisәnin әmәk şәraiti
texnikiiqtisadi әsaslandırma, sxemlәr vә s. birlikdә•
iqlim şәraiti
işçilәrin qәbulu vә yerlәşdirilmәsi
müәssisәnin xammalla tәchizatı

dәyirmanlar
kafelәr•
qәnnadı müәssisәlәri
şәkәr istehsalı müәssisәlәri
çörәkbulka istehsalı müәssisәlәri

çörәk istehsalı müәssisәlәri
kababxanalar•
süd sәnayesi müәssisәlәri
әtbalıq müәssisәlәri
şәrabçılıq müәssisәlәri

ofislәrdә
vaqzal restoranlarında•
tәhsil müәssisәlәrindә
zavod vә fabriklәrdә
mehmanxanalarda

yemәkxanalar, kulinar mağazaları
restoranlar, bufetlәr•
kulinar mağazaları, qәlyanaltılar
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Mehmanxanalardakı iaşә müәssisәlәrindә nahar zalları harada yerlәşdirilir?

Sәnaye müәssisәlәrindә olan yemәkxanalar hecә yerlәşdirilir?

Tәdris müәssisәlәrindә yerlәşәn yemәkxanalar necә layihәlәndirilir?

İaşә müәssisәlәrindә sanitartexniki tәlәblәrә bunlardan hansı daxıldir?

Vaqzal restoranlarında ticarәt zalının neçә giriş yolu olmalıdır?

Dәmiryolu vaqzallarında yerlәşәn iaşә binaları necә planlaşdırılır?

İaşә müәssisәlәri layihәlәndirilәrkәn hansı ölçülәrә malik sütunlarla quraşdırılması mәqsәdәuyğundur?

barlar, kafelәr
kafelәr, qәlyanaltılar

hәr bir mәrtәbәdә olmalı
birinci vә ikinci mәrtәbәdә yerlәşdirilir•
istehsal otaqlarına yaxın
birinci mәrtәbәdә yerlәşir
kömәkçi otaqlara yaxın

müәssisә binasının bir hissәsindә
ayrıca binada, müәssisә binasının bir hissәsindә•
sәnaye müәssisәsinin hәyәtindә
ayrıca binada
müәssisәyә bitişik olmaqla ayrı binada

keçidlәr olmaqla başqa binada
tәdris binasının nәzdindә•
binanın hәr mәrtәbәsindә
ayrıca binada
hәyәtdә ayrı binada

avadanlıqların quraşdırılma forması
isti vә soyuq su tәchizatı•
binanın mәrtәbәlәrinin sayı
ayrıayrı otaqların faydalı sahәlәri
binanın hansı zonada olması

vestübeldәn giriş olmalı
iki girişi
bir girişi
üç girişi•
hәr mәrtәbәdәn giriş olmalı

vaqzal binasında yerlәşmәli,bir giriş qapısı olmalıdır
vaqzal binasının girәcәyindә yerlәşmәli
vaqzal binasında yerlәşmәli, vahid bloka malik olmalı•
vaqzal binasına yaxın olmalı
ayrıca binada yerlәşmәli

6x6; 8x8; 10x10 m
6x6; 9x9; 12x12 m•
3x3; 6x6; 9x9 m
2x2; 5x5; 10x10m
4x4; 5x5; 6x6 m
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İaşә müәssisәsinin binasının ümumi ölçülәri nәdәn asılıdır?

Bucaq formasında planlaşdırma sxemi hansı binalarda tәtbiq olunur?

Üfiqi planlaşdırma hansı müәssisәlәr üçün tәtbiq edilir?

Әgәr iaşә müәssisәsinin binası " Г" şәkilli planlaşdırma sxemindә olarsa ?

Soyuducu kameralar üç tәrәfdәn istehsal sexlәri vә bir tәrәfdәn divarla birlәşirsә bu bina hansı şәkildә
planlaşdırılmalıdır?

Әgәr iaşә binası П şәkilli olarsa necә planlaşdırılmalıdır?

İaşә müәssisәlәrinin binalarının planlaşdırılmasında soyuducu kameralar harada yerlәşdirilir ?

Müәssisәnin konfiqurasiyasında binanın tәrәflәrinin birinin digәrinә nisbәti necә olmalıdır?

müәssisәnin tipindәn
otaqlar qrupundan vә onların qarşılıqlı әlaqәsindәn•
zalların sayından
istehsal otaqlarının sayından
binanın harada yerlәşmәsindәn

iri hәcmli binalarda
2 zalı vә bir istehsal mәrkәzi olan müәssisәlәrdә•
kiçik zalı olan müәssisәlәrdә
başqa binalarda yerlәşәn
kvadrat formalı binalarda

iri hәcmli binalarda
kiçik zalı olan müәssisәlәrdә•
2 zalı olan müәssisәlәrdә
kvadrat formalı binalarda
başqa binalarda yerlәşәn

bütün sexlәrlә әlaqәli olmalı
soyuducu kameralar binaya qismәn birlәşdirilmәli,istehsal otaqları 2 tәrәfdәn yerlәşdirilmәli•
üç tәrәfdәn divar,bir tәrәfi isә istehsal sexlәri ilә birlәşdirilmәli
hәr tәrәfdәn istehsal sexlәri ilә әhatә olunmalıdır
ortada olmalı, isrehsal sexlәri 2 tәrәfdәn yerlәşmәli

kvadrat
П şәkilli•
düzbucaqlı
dairәvi
Г şәkilli

bütün sexlәrlә әlaqәli olmalıdır
soyuducu kameralar üç tәrәfdәn istehsal sexlәri vә bir tәrәfdәn divarla birlәşmәli•
hәr tәrәfdәn istehsal sexlәri ilә әhatә olunmalıdır
ortada olmalı, hәr 2 tәrәfdәn istehsal otaqları yerlәşmәli
üç tәrәfdәn divar,bir tәrәfi isә istehsai sexlәri ilә birlәşmәli

binanın giriş hissәsindә
binanın mәrkәzindә, istehsal sexlәri vә otaqlar onun әtrafında olmalı•
binanın külәkli istiqamәtindә
binanın arxa hissәsindә, istehsal otaqlarına yaxın
binanın şimalqәrb hissәsindә



561

562

563

564

565

566

567

İaşә müәssisәlәrinin konfiqurasiyası layihә planında hansı formada olması mәqsәdәuyğundur?

Sahәsi 200m2dan çox olan otaqlara mәxsus mәrtәbәnin hündürlüyü nә qәdәr olmalıdır?

Tikinti norma vә qaydalarına görә sahәsi 200m2 olan otaqlara mәxsus mәrtәbәnin hündürlüyü nә qәdәr
olmalıdır?

İstehlakçılar üçün otaqlar qrupuna iddir?

Elektrik tәchizatı otağı hansı otaqlar qrupuna aiddir?

Ticarәt qrupu otaqlarına aiddir:

İstehsal sexlәrinә aiddir:

1:1:3nisbәtindә
1:1:5nisbәtindә•
1:1:1 nisbәtindә
1:2:1 nisbәtindә
1:1:4 nisbәtindә

düzbucaqlı, uzunsov
kvadrat, düzbucaqlı•
istәnilәn formada
dairәvi, kvadrat
düzbucaqlı , dairәvi

2,5 m
4,2 m•
3 m
3,3 m
2,8 m

2,5 m
3,3 m•
3 m
4,2 m
2,8 m

serviz otaqlar qrupu
ticarәt zalları•
texniki qrupa
istehsal qrupu
inzibatimәişәt qrupu

texniki•
anbar
inzibati
mәişәt
mәişәt

elektrik lövhәlәri
ticarәt zalı•
әlüz yuma otağı
direktorun otağı
soyuducu avadanlıqlar

külәklәyici kameralar olan otaqlar
tәdarük sexlәri•
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unlu mәmulatlar hazırlanan bölmәlәrә aiddir:

xörәk hazırlayan sexlәrә aiddir:

Ümumişәhәr tipli yemәkxanaların tәşkilatına aiddir:

Bu şәrtlәr iaşә müәssisәlәrinin tәsnifatına aiddir?

İaşә sistemindә xidmәt formalarına aiddir:

İstehsal sexlәrinin fәaliyyәti üçün әsas hesabatı:

İaşә müәssisәninә aid deyildir:

süfrәdәsmal vә xalat otağı
süfrәdәsmal vә xalat otağı
geyinmә otağı

istehsalat müdirinin otağı
qәnnadı sexi•
gözlәmә zalları
çörәk doğrama otağı
soyuducu kameralar olan otaqlar

ticarәt zalı
isti vә soyuq sexlәr•
madditexniki tәchizat otaqları
anbar otaqları
kabinetlәr

yarımfabrikatla işlәyәn yemәkxanalar
açıq, qapalı vә pәhriz yemәkxanaları•
ixtisaslaşmış yemәkxanalar
birinci vә ikinci dәrәcәli yemәkxanalar
xammalla işlәyәn yemәkxanalar

kompleks müәssisәlәr
orta, kiçik vә iri müәssisәlәr•
beşulduzlu müәssisәlәr
lüks müәssisәlәr
kateqoriyalı müәssisәlәr

ümumi tipli
özünәxidmәt•
qulluqçulara xidmәt
kompleks xidmәt
tәlәbәlәrә xidmәt

texniki tәchizat mәsәlәlәri
xammal vә yarımffabrikatların hesabatı•
müәssisәnin iş rejiminin tәyini
müәssisә üçün tikinti yerinin müәyyәnlәşdirilmәsi
anbar otaqlarının hesabatı

bufetlәr
balıq kombinatları•
qәlyanaltılar
yemәkxanalar
kafelәr
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İaşә müәssisәlәrinә aid deyildir:

Layihә zamanı texnikiiqtisadi әsaslandırma üçün vacib şәrtlәrә aiddir:

Layihәdә texnikiiqtisadi әsaslandırmada baxılan mәsәlәlәrә aiddir:

Bunlar istehsal qrupu otaqlarına aid deyildir

İstehsal qrupu otaqlarına aid edilmir:

İstehsal qrupu otaqlarına aid edilmir:

İstehsal qrupu otaqlarına aid edilmir:

İstehsal qrupu otaqlarına aid edilmir:

tәdarükçü fabriklәr
әt kombinantları•
xörәk hazırlayan müәssisәlәr
kulinar mağazaları
yemәkxana vә restoranlar

digәr iaşә müәssisәlәrinin yaxınlıqda olması
müәssisәnin iş rejiminin tәyini•
istehsal otaqlarının hesablanması
avadanlıqlara olan texnoloji tәlәb
tikinti sahәsinin xarakteristikası

avadanlıqların hesabatı
iaşә müәssisәsinin tipi vә xidmәt forması•
su tәchizatının hesabatı
müәssisәnin xammalla tәchizatı
texnikitәchizat mәsәlәlәri

tәmizlik avadanlığı otağı,anbar
qәnnadı sexi, menecer otağı, anbar
kulinar sexi, menecer otağı,kompleklәşdirici otaq
yüklәnmә otağı, qәbul otağı vә mәhsulların komplektlәşdirsi otağı•
әt sexi, anbar, menecer otağı

әtsexi, soyuducu kamera
ventilyasiya kamerası, elektrik şәbәkәsi, istilik tәminatı•
әt sexi , qarderob vә anbar
balıq sexi, tullantı kamerası vә anbar
qәnnadı sexi, qarderob vә anbar

әt sexi, qarderob vә anbar
ventilyasiya kamerası, elektik şәbәkәsi, istilik tәminatı•
qәnnadı sexi, qarderob vә anbar
kulinar sexi, menecer otağı vә anbar
kulinar sexi, qardirob vә anbar

balıq sexi, qarderob vә anbar
avadanlıq üçün otaq, tәmirmexaniki emalatxana, texniki otaqlar•
kulinar sexi, qarderob vә anbar
әt sexi, tullantı kamerası vә anbar
qәnnadı sexi,qardirob vә anbar

tәmizlik avadanlıqları otağı, anbar

•
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Xammalla işlәyәn müәssisәlәrin istehsal sexlәrinә aiddir?

Anbar qrupu otaqlarına aiddir:

Xammalla işlәyәn müәssisәlәrin әsas tәrkibi:

Layihәdә maliyyә smeta sәnәdlәrininişlәnmәsi nә üçündür?

Qrafiki hissәdә çertyoj nәyi әks etdirir?

layihә dedikdә nә başa düşülür?

İaşә müәssisәlәrinin layihәlәndirilmәsindә hansı fәnlәrә aid biliklәrә әsaslanırlar?

menecer otaqları, tibb mәntәqәsi, qarderob•
anbar, әt vә tәrәvәz sexi
anbar, balıq vә tәrәvәz sexi
anbar, kulinar vә qәnnadı sexi

ekspedisiya otağı, qardirob, anbar
әt,balıq, quş, tәrәvәz, kulinar vә digәr sexlәr•
tibb mәntәqәsi, qardirob ,anbar
anbar, saxlanılma kamerası, balıq sexi
menecer otağı,qardirob, anbar

balıq sexi, tullantı kamerası vә ekspedisiyası
xammal vә tullantıların soyudulma kamerası, quru әrzaq vә tәrәvәzlәrin saxlanması üçün anbar, taralar,
qablaşdırma materialları

•
tәrәvәz sexi,tullantı kamerası vә espedisiya
әt sexi, tullantı kamerası vә qablaşdirma
qәnnadı sexi, tullantı kamerası vә ekspedisiya

anbar, qәnnadı vәkömәkçi sex
әt, qәnnadı vә kulinar sexi
anbar, әt vә kömәkçi sex
anbar,istehsal, xidmәt, mәişәt, kömәkçi vәekspedisiya•
anbar, tәrәbәz vә kömәkçi sex

texnoloji mәsәlәlәrin hәlli üçün
layihәnin memar göstәricilәrinin tәyini üçün
tikintidә әsas texniki mәsәlәlәrin hәlli üçün
tikintinin ümumi mәsrәflәrinin tәyini üçün•
texnikiiqtisadi göstәricilәrin tәyini üçün

qәbul olunan qәrarların fotoşәkli
layihәlәnәn obyektin element vә detallarının şәkli
layihәlәndirmә üçün hesabatlar
layihәlәndirilәn obyektin element vә detallarının qrafik tәsviri•
qәbul olunan qәrarların sxematik tәsviri

xörәklәrin texnoloji sxemi vә resepturaları
baş layihә vә smeta sәnәdlәri
baş layihә vә xörәklәrin resepturası
xörәklәrin texnoloji sxemi
hesabatlar mәtni, çertyojlar vә smeta sәnәdlәri•

kimya, fiika, tarix, i. müәsnin avadanlıqları
i. mәhnın texsı, kimya, fizika, tarix
tarix, kimya, fizika, xidmәtin tәşkili
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Tipli layihәlәrin tapşırıqları hansı orqan tәrәfindәn razılaşdırılmalıdır?

Әsas hesablamar layihәnin hansı bölmәsindә aparılır?

Baş planın çert6yoju layihәdә hansı hissәdә әks olunur?

fәrdi layihәlәrә aid edilir:

iaşә müәssisәlәri hansı layihәlәr әsasında tikilir?

layihәnin işlәnmәsinin ikinci mәrhәlәsinә aiddir:

Layifәnin ilkin mәrhәlәsindә әsas sayılır:

kimya, fizika, tarix
İaşә mәhsullarının texnologiyası istehsalın tәşkili, xidmәtin tәşkili, i. müәsnin avadanlıqları•

sahibkarlar
tikinti tәşkilatı
icra komitәsi
sifarişçi tәşkilat
İqtisadi inkişaf nazirliyi•

elektrotexniki hissәdә
qrafiki hissәdә
ümumi hissәdә
inşaattikinti hissәdә
texnoloji hissәdә•

texnoloji hissәdә
inşaattikinti hissәdә•
sahәnin xarakteristikasında
maliyyәsmeta hissәsindә
ümumi hissәdә

5 ildәn artıq fәaliyyәt göstәrәnlәr
bir dәfәyә tikilәn layihәlәr•
yeniliklәri nәzәrә alan layihәlәr
su tәchizatı olmayan layihәlәr
xәrclәri aşağı salınan layihәlәr

texniki vә iqtisadi layihәlәr
daxili vә xarici layihәlәr
әsas vә kömәkçi layihәlәr
tipli vә fәrdi layihәlәr•
iri vә xırda layihәlәr

smeta hesablaşmaları
layihә yerinin seçilmәsi
layihә tapşırıqları
texnoloji mәsәlәlәr
işçi çertyojlar•

kapital qoyuluşu
işçi çertyojlar
texnoloji mәsәlәlәr
layihә tapşırıqları vә maliyyәsmeta hesabları•
müәssisәnin yeri



597

598

599

600

601

602

603

604

Layihәlәndirmә prosesi neçә mәrhәlәli olur?

İzahat yazılarında işıqlandırmanın hesabatı hansı hissәdә әks olunur?

Elektrotexniki hissә üzrә izahat yazısına daxildir

Bütün bölmәlәr üzrә aparılan hesablamalar әsasında yazılmış sxemlәr harada әks etdirilir?

Layihәnin texnoloji hissәsindә әks olunmur

Sahәnin baş planı layihәnin hansı bölmәsindә olmalıdır?

Texnoloji hesabatların aparılması layihәdә hansı bölmәyә daxil edilir?

Yaşayış binalarında birinci mәrtәbәdә yerlәşdirilә bilәr:

bir
üç dörd
üçbeş
ikiüç•
ikidörd

soyuducu hissәdә
sanitariya bölmәsindә
qrafiki hissәdә
elektrotexniki hissәdә•
ümumi hissәdә

transformatorun hesabatı vә seçilmәsi•
xammal vә yarımfabrikatların hesabatı
su tәchizatı
istilik tәchizatı
soyuducu sistemlәr

kapital qoyuluşunda
ümumi hissәdә
inşaattikinti hissәsindә
qrafiki hissәdә•
texnoloji hissәdә

hesablaşmalar
avadanlıqların hesabatı
istilik, külәklәnmә vә su
işıqlandırma vә müәssisәnin gücü
sahәnin baş planı•

smeta hissәsindә
izahat hissәsindә
elektrotexniki hissәdә
qrafiki hissәdә•
texnoloji hissәdә

maliyyә smeta bölmәsinә
hansı әrazidә yerlәşmәsinә
inşaattikinti hissәyә
izahat yazısı bölmәsinә•
qrafiki hissәyә

barlar

•
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Kompelks iaşә müәssisәlәrinә aid etmәk olar:

Tәdarükçü iaşә müәssisәlәrindә istehsal proqramı üçün әsas sayılır:

Tәdarükçü iaşә müәssisәlәrinә aid edilirlәr:

Yemәkxanaların layihәlәndirilmәsi üçün istehsal müәssisәlәrindә işçilәrin minimum sayi:

mehmanxana restoranları bu otaqlarla birlikdә layihәlәndirilir?

Kәndlәrdә yerlәşәcәk iaşә müәssisәlәrin layihәlәndirilmәsindә әsas şәrtlәr:

Bunları kompleks iaşә müәssisәlәrinә aid etmәk olar:

kulinar mağazaları•
kafelәr
yarımfabrikatla işlәyәn müәssisәlәr
restoranlar

qida sәnayesi müәssisәlәrini
kafe vә düşbәrәxana birlikdә•
kulinar fabriklәri
yemәkxanaları
yarımfabrikat hazırlayan müәssisәlәri

buraxılan mәhsulun çeşidi
emal olunan xammalın hәcmi•
müәssisәnin mühasbinin göstәricilәri
emal olunan mәhsulların siyahısı
әvvәlki gün üçün satılan mәhsulun hәcmi

vaqon restoran
kulinariya mәmulatları vә yarımfabrikat istehsal edәn sexlәr, ixtisaslaşmış sexlәr, kulinar mәmulatları istehsal edәn
müәssisәlәr

•
çayxana, kababxana, qәnnadә dükanı
kabab, fәsәli, düşbәrә hazırlayan müәssisәlәr
bufet, kafeteriya

600 vә daha çox olan
300 vә daha çox olan•
30 vә daha çox olan
500 vә daha çox olan
100 vә daha az olan

xidmәt, mәişәt, istehsal vә texniki otaqlarla
mәhsulun qәbulu vә saxlanması üçün ümumu otaqlar, xidmәt, mәişәt,istehsal vә texniki otaqlarla•
mәhsulların qәbulu , saxlanması vә emalı üçün ümumi otaqlarla,tullantılar üçün otaqlarla, mәişәt, xidmәt, istehsal
vә texniki otaqlar la
mәhsulların qәbulu, saxlanması, istilik emalı üçün ümumi otaqlarla, mәişәt, xidmәt, istehsal vә texniki otaqlarla
mәhsulların qәbulu vә saxlanması,ticarәt zalı üçün ümumi otaqlarla

әhalinin sıxlığı, istehsalat, mәdәnimәişәt obyektlәri, nәqliyyat vә tikililәr nәzәrә alınmaqla•
iqlim vә tikinti yerinin relyefi nәzәrә alınmaqla
mәhsul bazarına yaxın yerlәşdirilmәlidir
milli әnәnәlәr nәzәrә alınmaqla
xammal istehsalı yerlәrinә yaxın olmalıdır

da sәnayesi müәssisәlәrini
kiçik yerli kafe vә barları•
kulinar fabriklәri tәk halında
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Kafe vә barların kompleks şәkildә burada layihәlәndirilmәsi mәqsәdәuyğundur?

Bu müәssisәni yaşayış binasında lahiyәlәndirmәk olmaz:

Texniki otaqlar qrupu layihәdә necә yerlәşdirilir?

Xidmәt otaqları yerlәşmәsinә görә layihәdә harada olmalıdır?

İstehsal otaqları layihәdә neçәnci mәırtәbәdә yerlәşdirilmәlidir?

Düşbәrәxana zalları layihәdә neçәnci mәrtәbәdә yerlәşdirilir?

Pәhriz yemәkxanasında ticarәt zalı neçәnci mәrtәbәdә layihәlәndirilir?

yemәkxanaları tәk halında
yarımfabrikat hazırlayan müәssisәlәri

hava limanında
kompleks iaşә müәssisәlәrinin tәrkibindә•
ayrıca binada
bazarlarda
vağzalda

hamısına icazә verilir
istismar zamanı kәskin iylәrin ayrılması ilә bağlı olan, axşam vә gecә rejimi ilә işlәyәn vә musiqisi olanlar•
istismarı fizikifәaliyyәtlә bağlı olan
istismarı yüksәk gәlirlә bağlı olan
istismarı xaricilәrlә bağlı olan

inzibati girişdәn keçәrәk ticarәt zalı ilә әlaqә saxlamaq tәlәbinә rәayәt olunmalıdır
onlara sәrbәst giriş tәmin olunmalı vә müәssisә fәaliyyәtinә maneçilik göstәrmәmәlidir.•
sәrbәst
istehsal sexlәrindәn sonra qalan sahәdә
sәrbәst girişin olması tәlәbinә rәayәt olunmamalıdır

binanın planında ticarәt zalının mәrkәzi giriş tәrәfdә
binanın planında xidmәt personalının girişi tәrәfdә•
binanın planında hәr tәrәfdәn giriş olmalı
binanın planında anbar otaqları qrupu tәrәfdә
binanın planında inzibati giriş tәrәfdә

әsasәn yuxarı mәrtәbәlәrdә olmalıdır
işıqlı tәrәflәrә istiqamәtlәnәrәk binanın 1ci mәrtәbәsindә ayrıayrı otaqlarda olmalı•
yuxarı mәrtәbәdә ayrıayrı otaqlarda yerlәşmәli, keçidli olmalı
binanın yuxarı mәrtәbәsindә yerlәşmәli, keçidli olmalı, qarşılıqlı әlaqәli olmalı
ticarәt zalının komponovkasından sonra qalan sahәdә olmalı

yüksәk mәrtәbәlәrdә vә süni işıqlanma olmalı
1ci mәrtәbәdә, istehsal otaqları ilә bir sәviyyәdә, tәbii işıqlanma olmalı•
sәrbәst
istehsal sexlәrinin komponovkasından sonra boş qalan sahәdә
inzibati otaqlar qrupundan sonra boş qalan sahәdә

әsasәn yüksәk mәrtәbәlәrdә vә süni işıqlanması olmalıdır
birinci mәrtәbәdә,istehsal otaqları ilә bir sәviyyәdә, cәnuba istiqamәtlәnәn tәbii işıqlanması olmalıdır•
istehsal sexlәrinin yerlәşmәsindәn sonra qalan boş sahәdә
sәrbәst
inzibati otaqlar qrupundan sonra boş sahәdә
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Bu sexlәr hazırlayıcı iaşә müәssisәlәrinin tәrkibinә daxildir:

Mehmanxana restoranı barında realizә olunur:

Restoran barlarında ralizә edilir:

Layihә tapşırıqlarının işlәnmәsi nәyin әsasında hazırlanır?

Fizioloji normalara görә xammal hesabatı hansı mәssisәdә tәtbiq edilir?

Yemәkxanada xörәklәrin adı nәyә әsasәn müәyyәn olunur?

Resepturada göstәrilir:

Yarımfabrikatların ümüumi miqdarını hesabladıqda bunu bilmәk vacibdir:

qardirob, anbar,işçilәrin otaqları, tәdarük otaqları
әt, balıq, tәrәvәz, kulinar vә başqa sexlәr•
tibb mәntәqәsi, qardirob, anbar vә s.
anbar, saxlama kameraları, balıq sexi vә s.
administrator otağı, qardirob, anbar vәs.

qәnnadı mәmulatı xәmiri
spirtli vә spirtsiz içkilәr, şirә vә sular, qәlyanaltılar•
vermişel, makaron, rulet vә s.
spirt vә konyak, әt qiymәlәri, kolbasa vә s.
spirt vә konyak,peçenye, konfet vә s.

makaron, un, kolbasa vә s.
isti vә sәrin içkilәr, kokteyl, soyuq qәlyanaltılar•
qәnnadı xәmiri
şәrab vә araq, şirәlәr, konfet vә s.
şәrab vә araq,kolbasa vә s.

istehlakçılafrın sifarişinә görә
tәsdiq edilmiş texniki iqtisadi әsaslandırma göstәricilәrinә görә•
reseptlәr mәcmuәsinә görә
tikintinin әsas planına görә
tәsdiq edilmiş texniki şәrtlәrә görә

restoranlarda
açıq tipli yemәkxanalarda
qapalı tipli yemәkxanalarda
istehlakçı kontingenti daimi olan müәssisәlәrdә•
istehlakçıların sayı az olan müәssisәlәrdә

hazırlanan mәmulatların miqdarı ilә
planhesabat menyusuna әsasәn•
işçilәrin sayı vә müәssisәnin tipinә görә
realizә olunan xörәklәrin miqdarı ilә
alınan mәhsulların miqdarı ilә

oturacaq yerinin dövriyyәsi
1 pay xörәyә sәrf olunan mәhsul norması•
istehsal sexlәrinin sahәsi
istehlak olunma әmsalı
ticarәt zalının sahәsi

ticarәt zalının sahәsini

•
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İstehlakçıların sayını hesabladıqda bilmәk lazımdır:

Yemәkxanalar üçün xörәklәrin istehlak olunma әmsalı neçәdir?

Müәssisәdә qәnnadı mәmulatlarının istehlak әmslı nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

Zalın yüklәnmә qrafikindә bunlardan hansı nәzәrә alınır?

Xörәk çeşidlәrinin faizlә bölüşdürülmәsi cәdvәli nәyә әsasәn tәyin edilir?

Texnoloji hesabatlara aid edilir:

Әmәk tutumuna әsasәn tәyin olunur:

realizә olunan xörәklәrin miqdarını•
oturacaq yerlәrinin dövriyyәsini
hazırlanan xörәklәrin miqdarını
istehlak olunma әmsalını

avadanlıqların mәhsuldarlığını
ticarәt zalının hәr saatda yüklәnmә faizini•
işçilәrin sayını
realizә olunan xörәklәrin sayını
sexlәrdәki avadanlıqların hәcmini

2.5
3.5•
1.8
3.0
2.8

gündәlik tәlәbata
istehlak normalarına•
xәmirin miqdarına
müәssisәnin tipinә
sifarişә

xörәklәrin tәrkibi
hәr saatda qidalananların sayı•
xammal sәrfi
yarımfabrikatların sәrfi
xörәklәrin çeşidi

işçilәrin iş rejiminә әssәn
zalın yüklәnmә qrafikinә әsasәn•
xammal sәrfinә әsasәn
iş gününün davamına әsasәn
işçilәrin iş rejiminә әssәn

iş qrafikinin tәrtibi
xammalın hesabtı•
qidalanmanın növü
müәssisәnin kateqoriyası
sifarişlәrin sayı

müәssisәnin axın xәtlәri
xörәklәrin keyfiyyәti
sifarişlәrin qәbulu
işçilәrin sayının hesablanması•
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Xörәklәrin reseptlәrinin tәrkibi müәyyәn edir:

Vağzal bufetlәrindә yerlәrin sayı hansı miqdrada tәyin olunur?

Qapalı tipli iaşә müәssisәlәrindә işçilәr üçün fasilә necә tәyin olunur:

İş rejimindә әn vacib şәrt hesab olunur:

Mehmanxana bufetlәrindә iş rejimi:

Dondurma kafesinin iş rejimi:

Qapalı tipli yemәkxanaların iş rejimi nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

Tipli layihәlәr üçün müәssisәdә oturacaq yerlәrinin sayı nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

ixtisaslaşma növü

müәssisәnin xidmәt forması
xammal vә yarımfabrikatların miqdarı•
müәssisәnin tikinti zәruriliyi
müәssisәnin yerlәşdiyi sahә
müәssisәnin tabe olduğu tәşkilat

sәrnişinlәrin 1214%i
sәrnişinlәrin 1520%i•
sәrnişinlәrin 1012%i
sәrnişinlәrin 78%i
sәrnişinlәrin 67%i

növbәli
12dәn 13ә kimi
qrafikә uyğun•
13dәn 14ә kimi
13dәn 1340a kimi

istehlakçıların dincәlmәsi
işçilәrin dincәlmәsi•
sıxlıq olmaması
vaxtın düzgün bölünmәsi
növbәlәrin yaranmaması

10dan 22yә kimi
7dәn 22yә kimi•
8dәn 23әkimi
9dan 22yә kimi
10dan 23ә kimi

fasilәsiz; 7dәn 20ә kimi
fasilәsiz; 8dәn 22yә kimi•
30 dәq. fasilә; 7dәn 23ә kimi
1 saat fasilә; 8dәn 2 3ә kimi
20 dәq. fasilә; 7dәn 23ә kimi

bir neçә növbәli rejim
tabe olduğu müәssisәnin iş rejiminә әsasәn•
işçilәrin iş rejiminә әsasәn
sәrbәst tәrtib olunur
mövsümdәn asılı olaraq
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Layihә zamanı xidmәt formasının seçilmәsi nә ilә müәyyәn edilir?

Müәssisәnin layihә üçün tikinti zәruriliyi әsasәn nәdәn aılı olur?

Müәssisәnin xidmәt forması nәyi ifadә edir?

Müәssisәnin tipi nәdәn asılı olaraq tәyin edilir?

Zavod daxilindә layihәlәndirilәn istehsal müәssisәlәrinә aiddir:

Nisbәtәn yüksәk sәviyyәli xidmәt göstәrәn müәssisәlәrә aiddir:

Sanatoriyada tikilәn әsas müәssisәlәrә aiddir?

tәdris müәssisәlәrinin olmasından asılı olaraq
normativ qaydalara әsasәn•
yerlәşdiyi әhatәyә әsasәn
rayon vә ya şәhәrin böyüklüyündәn
digәr sәnaye müәssisәlәrinin olmasına әsasәn

xörәklәrin miqdarı
müәssisәnin tipi•
menyunun tәrtibi
xörәklәrin hazırlanması
xammal sәrfi

müәssisәnin böyüklüyündәn
müәssisәnin tipi vә harada yerlәşmәsindәn•
xidmәt formasından
müәssisәnin gücündәn
sifarişçilәrin sayından

qәbul qaydalarından
istehlakçı kontingentin xüsusiyyәtini•
xidmәt qaydalarındasn
müәssisәnin gücündәn
keyfiyyәtli qidadan

müәssisәnin gücündәn
xidmәt fomasından•
yerlәşdiyi yerdәn
istehlakçıların peşәsindәn
istehlakçıların sayından

kulinar mağazaları
qapalı yemәkxanalar•
restoranlar
qәlyanaltıxanalar
kafelәr

ixtisaslaşmış iaşә müәssisәlәri
restoranlar, kafelәr•
bufetlәr, kulinar mağazaları
yemәkxanalar
çayxanalar, barlar

çayxanalar
yemәkxanalar•
kafelәr
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İşçilәrin sayının hesablanması düsturunda lyamda (λ) işarәsinin qiymәti:

İstehsal proqramında nәzәrә alınan göstәricilәr:

Soyuq sexin istehsal proqramına daxildir:

Layihәlәndirilәn müәssisәdә işçilәrin sayınecә müәyyәn olunur?

Texnoloji avadanlığın hesablanması üçün tәlәb olunan şәrtlәr:

İstilik avadanlıqlarına aiddir:

Hәlim bişirәn qazanların tәyini düsturunda hәcmin işarәsi:

restoranlar
kababxanalar

2.9
1.14•
2.5
1, 32
1.6

emal olunan kartofun kiloqramla miqdarı
hazırlanmış yarımfabrikatın çeşidi vә onların miqdarı•
avadanlığın işlәmә vaxtı
istehlakçıların sayı
emal olunan xammalın çeşidi

emal olunan kartofun kqla miqdarı
hazırlanan xörәklәrin vә kulinar mәmulatların çeşidi vә realizә miqdarı•
emal olunan tәrәvәz xasmmalının miqdarı
istehlakçıların sayı
emal olunan әtin kqla miqdarı

istehlakçıların sayına görә
istehsal normalarına görә,bir işçinin iş vaxtı fondu vә bu dövr әrzindә sexin istehsal proqramının nәzәrә alınması
ilә istehsal normalarına görә

•
müәssisә binasının tutduğu sahәyә görә
müәssisәlәrin iqtisadi imkanlarını nәzәrә alaraq rәhbәrliyin göstәrişinә görә
istifadә edilәn avadanlığın sayına görә

1m2 sahәyә görә avadanlığın yüklәnmәsindәn
әmәliyyatın icrası üçün lazım olan avadanlığınsayının vә tipinin seçilmәsi, onun iş vaxtının vәistifadә әmsalının
tәyini

•
xidmәt edәn personaldan
avadanlığın ölçülәrindәn
avadanlığın kütlәsindәn

bişirici, yuyucu
bişirici, qızardıcı•
qeyri mexaniki
mexaniki
qızardıcı, xırdalayıcı

C
V•
K
N
µ
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Bişirilәn mәhsulun tutduğu hәcm hesablama düsturunda hansı işarә ilә göstәrilir?

Hesabat zamanı xörәk bişirәn qazanın dolma әmsalının qiymәti:

Hәlim bişirilәn qazanların seçilmәsindә әsas göstәricisi kimi bilmәk lazımdır:

Xörәkbişirәn qazanların hәcminin hesablanmasında olan düstuda " k" nәyi göstәrir?

İstilik avadanlıqlarına aiddir?

Balıq mәhsullarının soyuq emalı aparılır:

Әt mәhsulları bu sexdә bişirilir:

Balıq sexindә 1 işçiyә düşәn stolun uzunluq norması nә qәdәrdir (mlә)?

n
V•
Q
C
N

12.0
0.85•
1.4
1.2
10.0

tutduğu sahәni
onların bişirmә hәcmini•
onların gücünü
onların mәhsuldarlığını
onların tipini

çәkini
qazanın dolma әmsalın•
kütlәni
hәcmi
xüsusi çәkini

universal stol
plitә•
әtçәkәn
kameralar
soyuducu şkaf

tәrәvәz sexindә
әtbalıq sexindә•
soyuq sexdә
isti sexdә
hazırlayıcı sexdә

isti, tәdarük
isti, soyuq•
tәrәvәz
tәdarük
hazırlayıcı

0,3 0,4

•
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Әt sexindә yuma vannalarının hәcmu necә tapılır?

Әt sexindә soyuducu şkafın tutumu necә tapılır?

Balıq sexindә soyuducu şkafın tutumu necә hesablanır?

Әtin donunun açılması üçün vannanın hәcmi necә hesablanır?

Xammalların yuyulması üçünn suyun miqdarı nәdәn asılıdır?

İstehsal sexinin faydalı sahәsini hesabladıqda hansılar nәzәrә alınır?

Menyunun tәrtibindә kimlәr iştirak edir?

1.25•
0, 8
1, 14
0, 85

suyun gün әrzindәki dövriyyәsi vә 1kq xammala su normasından
suyun gün әrzindә dövriyyәsindәn, vannanın dolma әmsalından vә vanna üçün nәzәrdә tutulan suyun hәcmindәn
asılı olaraq

•
әtin tәmizlәnmәsindәn
suyun gün әrzindә işlәdilmәsi miqdarından
vannanın dolma әmsalı vә 1kq xammala su normasından

xammalların miqdarı vә 1 pay mәhsulun miqdarı
xammal vә yarımfabrikatların miqdarı vә xammal saxlanan qabın kütlә әmsalını nәzәrә almaqla•
xammal vә yarımfabrikatların miqdarı vәişin davametmә müddәtini
yarımfabrikatların miqdarını
yarımfabrikatların miqdarı vә sexin iş müddәti

xammalların miqdarı vә 1 pay mәhsulun miqdarı
xammal vә yarımfabrikatların miqdarı vә xammal saxlanan qabın kütlә әmsalını nәzәrә almaqla•
xammal vә yarımfabrikatların miqdarı vәişin davametmә müddәtini
yarımfabrikatların miqdarını
yarımfabrikatların miqdarı vә sexin iş müddәti

1kq xammala su normasına görә
suyun dövriyyәsindәn, vannanın dolma әmsalından vә suyun hәcmindәn•
donun açılma müddәtindәn asılı olaraq
gün әrzindә suyun işlәdilmәsinә görә
suyun temperaturundan asılı olaraq

xammalın kütlәsindәn
1 kq üçün su normasından•
vannanın dolma әmsalından
iş gününün davamından vә xammalın vannada emal müddәtindәn
suyun sәviyyәsindәn

istehlakçıların sayını
avadanlıqların sayı, eni, uzunluğu•
avadanlıqların tipini
avadanlıqların tutumunu
işçilәrin sayını

әrazi bәlәdiyyәlәri
metrdotel, müәssisә rәhbәri•
mühasibat nümayәndәsi
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Xörәklәr üçün menyuya aiddir:

Layihә qaydalarına әsasәn menyu növlәrinә aiddir?

Kompleks menyu hansı müәssisәlәrdә tәrtib edilir?

Bizneslanç menyusu hansı müәssisәlәrdә tәrtib edilir?

Banket menyusu nәyә әsasәn tәrtib edilir?

Menyuda göstәrilәn әsas mәmulatlar:

Menyuda mәhsulların düzgün göstәrilmә ardıcıllığı:

Menyunun informasiya hissәsindә göstәrilir:

standart tәşkilatları

qulluqçular üçün menyu
kompleks xörәklәr menyusu•
dequstasiya menyusu
informasiya menyusu
gәnclәr üçün menyu

desert menyusu
banket menyusu•
illik menyu
mövsümi menyu
duru xörәklәr menyusu

müәssisә nәzdindә olan yemәkxanalarda•
sәrbәst fәaliyyәt göstәrәn yemәkxanalarda
mehmanxanalarda olan restoranlarda
kababxanalarda
bufetlәrdә

kafelәrdә
restoranlarda•
kulinar mağazalarda
kababxanalarda
barlarda

konfrans, qurultay , simfozium iştirakçılarına
müәssisәnin tipinә vә sifarişә әsasәn
sifarişә vә müәssisәnin gücünә әsasәn
sifarişә vә banketin növünә әsasәn•
icra hakimiyyәtinin icazәsi ilә

iş rejimi, xörәyin adı, çıxar norması
müәssisәnin ünvanı, xörәyin adı, iş rejimi
mәhsulun növü, qiymәti
xörәyin vә qarnirin adı, qiymәti
xörәyin adı, 1 payın norması, qiymәti•

isti yemәk / içki,qarnir, sous
sous qarnir mәhsul kütlә norma
sous vә qarnirin kütlәsi mәhsulun adı
әsas mәhsul / sous, qarnir•
isti yemәk/ qәlyanaltı qarnir içki
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Menyudan hansıxörәklәr çıxarıla bilәr?

Xörәklәri çeşidlәrә ayırmaq üçün hansı cәdvәlә müraciәt edirlәr?

Ölkә restoranlarında menyuların çap olunduğu dillәr:

Bütün әhali qrupu üçün tәrtib olunan menyuya aiddir:

Menyuda düzülmә üçün düzgün variant:

Tipli layihәlәrә aid edilmir:

Hәlim bişirilәn qazanların seçilmәsindә әsas göstәricisi kimi bilmәk lazımdır:

bir oturacaq yerinin dövriyyәsi
müәssisәnin tipi, gücü, yemәyin tәrkibi
hazır xörәk vә yarımfabrikatların xammal sәrfi
müәssisәnin iş rejimi, ünvanı•
mәhsulun hazırdan gәtirilmәsi

pәhriz yemәklәri
firma yemәklәri
mövsümi xörәklәr
tәlәb doğurmayanlar•
delikates yemәklәri

xörәklәrin faizlә bölgü cәdvәlinә•
xammal sәrfi cәdvәlinә
avadanlıqların hesablanması bölmәsinә
istehlakçıların sayının hesablanma cәdvәlinә
işçilәrin sayının hesablanması bölmәsinә

müәssisәnin tipindәn asılı olaraq
müxtәlif dillәrdә
2 dildә: rus  azәrbaycan
3 dildә: azәrbaycan  rus  ingilis•
3 dildә: azәrbaycan  rus  alman

çay banketi menyusu
bayram menyusu
nahar menyusu
banket menyusu
gündüz rasionu menyusu•

salatlar içkilәr
çay vә desertlәr  soyuq içkilәr
spirtli içkilәr
soyuq xörәk vә qәlyanaltılar qәnnadı mәmulatları•
isti qәlyanaltılar  müxtәlif su vә şirәlәr

smeta layihәlәri
özәl layihәlәr
kömәkçi layihәlәr
fәrdi layihәlәr•
işçi çertiyojlar

onların mәhsuldarlığını
onların tipini
tutduğu sahәni

•
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Hesabat zamanı xörәk bişirәn qazanın dolma әmsalının qiymәti:

Mәhsulun kütlәsi qramla bu düsturla hesablanır:

Bişirilәn mәhsulun tutduğu hәcm hesablama düsturunda hansı işarә ilә göstәrilir?

Hәlim bişirәn qazanların tәyini düsturunda hәcmin işarәsi

Texnoloji avadanlığın hesablanması üçün tәlәb olunan şәrtlәr:

Vaxt norması işçilәr üçün bu düsturla tәyin olunur:

Layihәlәndirilәn müәssisәdә işçilәrin sayınecә müәyyәn olunur?

onların bişirmә hәcmini•
onların gücünü

1.4
10.0
0.85•
1.2
12.0

ç=v•q
ç= q•n•
ç= n•N
ç= m•n
ç=n•k

c
v•
d
q
n

C
V•
K
N
µ

avadanlığın ölçülәrindәn
әmәliyyatın icrası üçün lazım olan avadanlığınsayının vә tipinin seçilmәsi, onun iş vaxtının vәistifadә әmsalının
tәyini

•
avadanlığın kütlәsindәn
xidmәt edәn personaldan
1m2 sahәyә görә avadanlığın yüklәnmәsindәn

T = n k 100
t = k 100•
ns = ng k
Ng = Nsaat
N2 = N1 k1

istehlakçıların sayına görә
istehsal normalarına görә,bir işçinin iş vaxtı fondu vә bu dövr әrzindә sexin istehsal proqramının nәzәrә alınması
ilә istehsal normalarına görә

•
müәssisә binasının tutduğu sahәyә görә
müәssisәlәrin iqtisadi imkanlarını nәzәrә alaraq rәhbәrliyin göstәrişinә görә
istifadә edilәn avadanlığın sayına görә
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Soyuq sexin istehsal proqramına daxildir:

İstehsal proqramında nәzәrә alınan göstәricilәr:

Müәssisәdә müәyyәn saatda istehsal edilәn xörәyin hesablaması düsturu:

İşçilәrin sayının hesablanması düsturunda Lyamda (λ) işarәsinin qiymәti:

Isti sexdә çalışan işçilәrin sayı nәyin әsasında hesablanır?

İsti sexin әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir?

emal olunan kartofun kqla miqdarı
hazırlanan xörәklәrin vә kulinar mәmulatların çeşidi vә realizә miqdarı•
emal olunan tәrәvәz xasmmalının miqdarı
istehlakçıların sayı
emal olunan әtin kqla miqdarı

emal olunan xammalın çeşidi
hazırlanmış yarımfabrikatın çeşidi vә onların miqdarı•
istehlakçıların sayı
avadanlığın işlәmә vaxtı
emal olunan kartofun kiloqramla miqdarı

L=N1
ns = ng k•
ng=Ng m
N=P
m=m1+m2+m3+m4

42249.0
1.14•
2.5
1, 32
1.6

müәssisәnin istehsal gücü nәzәrә alınmaqla
xörәklәrin әmәk tutumu әmsalı nәzәrә alınmaqla•
xörәklәr çeşidi nәzәrә alınmaqla
yarımfabrikatların çeşidi nәzәrә alınmaqıla
müәssisәnin tipi nәzәrә alınmaqla

tәrәvәzlәrin tәmizlәndiyi istehsal sahәsinin bir hissәsidir
istehsal sahәsinin bir hissәsidir, burada soyuq xörәk vә qәlyanaltılar hazırlanır
tәrәvәzlәrin tәmizlәndiyi istehsal sahәsinin bir hissәsidir
istehsal sahәsinin bir hissәsidir, burada tәrәvәzlәr tәmizlәnir, doğranır
mәhsulların isti emalını hәyata keçirәn mәrkәzi istehsal sahәsidir•


