Sumqayıt şəhər stadionu şöbəsi üzrə test tapşırıqları
1. Aşağıdakılardan hansı stadion direktoru vəzifəsinin məqsədlərindən biri ola bilməz?
A) Kütləvi idman tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət
B) Aşağı yaş qrupundan olan idmançılar üzrə təlim-tədris proqramlarının həyata
keçirilməsinə nəzarət
C) Yaş qrupları üzrə fərdi idman tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət
D) İdman yarışlarının həyata keçiriməsinə nəzarət
E) Olimpiya idman növləri üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə nəzarət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR- Vəzifə Standartı. SOCARSS.31.0881.YYYY

2. Hansı bənddə kütləvi idman tədbirlərinin təşkili zamanı stadion direktorunun nəzarət
etməli olduğu fəaliyyətə nümunə göstərilməmişdir?
A) İdmançıların hazırılğına nəzarət
B) Meydanın işıqlandırma sisteminin saz vəziyyətdə olmasına nəzarət
C) Suvarma sisteminin təmizliyinin təmin olunmasına nəzarət
D) Soyunub-geyinmə otaqlarının təmizliyinə nəzarət
E) Klub nümayəndələrinin yerləşdirilməsinə nəzarət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR- Vəzifə Standartı. SOCARSS.31.0881.YYYY

3. Kütləvi idman tədbirlərinin təşkili zamanı göstərilənlərdən hansının iştirakına zərurət
yoxdur?
A) Mühafizə xidmətinin
B) Tibbi personalın
C) Yanğın mühafizə xidmətinin
D) Seleksiyaçı məşqçilərin
E) Təcili yardım xidmətinin
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elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR- Vəzifə Standartı. SOCARSS.31.0881.YYYY

4. Oyundan sonra klub nümayəndələrinin təhlükəsiz meydanı tərk etmələrinə nəzarətin
həyata keçirilməsi kimin vəzifə öhdəliklərinə aiddr?
A) Tibbi personalın
B) Məşqçi heyətinin
C) Hər kəs öz təhlükəsizliyinə görə cavabdehdir
D) Klub prezidentinin
E) Stadionun direktorunun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR- Vəzifə Standartı. SOCARSS.31.0881.YYYY

5. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?
A) Seleksiyaçı məşqçilərin idman tədbirində iştirakı stadionun direktorunun icazəsi ilə
mümkündür
B) Təcili yardım xidmətinin idman tədbirlərində iştirakına qonaq komandanın razılığl
əsasında icazə verilir
C) Stadionun direktoru idman tədbirindən əvvəl stadionun tədbirə hazır olduğuna nəzarət
etməlidir
D) Komandaların qarşılıqlı razılığı ilə idman yarışları tamaşaçıların iştirakı olmadan
keçirilir
E) Stadionun beynəlxalq idman yarışlarının keçirilməsi üçün təlimatlara uyğunluğuna yerli
icra hakimiyyəti orqanının müvafiq şöbəsi qərar verir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR- Vəzifə Standartı. SOCARSS.31.0881.YYYY

6. Göstərilənlərdən hansı stadion direktorunun icra etdiyi fəaliyyətlərə aid deyil?
A) Aylıq iş vaxtının uçotu tabelini tərtib etmək
B) Kütləvi idman tədbirlərinin təşkili
C) Bina və avadanlıqların cari təmirinin həyata keçirilməsinə nəzarət
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D) Fərdi idman tədbirlərinin təşkili
E) Soyunub-geyinmə otaqlarının təmizliyinin təmin olunmasına nəzarəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR- Vəzifə Standartı. SOCARSS.31.0881.YYYY

7. Stadionda olan bina və avadanlıqların təmiri ilə bağlı qərarın verilməsi kimin vəzifə
öhdəliklərinə aiddir?
A) Stadionun direktorunun
B) Stadionda fəaliyyət göstərən idman qruplarının
C) Məşqçilər heyətinin
D) İdman komitəsinin
E) Stadionun bütün çalışanlarının
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR- Vəzifə Standartı. SOCARSS.31.0881.YYYY

8. Hansı bənddə stadion direktorunun fəaliyyət sahəsinə aid fikir göstərilmişşdir?
A) İdman yarışlarında hakimlik etmək
B) Azarkeş qruplarının təşkilatlanmasını təmin etmək
C) Fərdi idman növləri üzrə idmançıların yarışlara hazırlığını yoxlamaq
D) Stadionun ixtisaslı kadrlarla təmin edilməsi
E) Qeyri-olimpiya idman növləri üzrə tədbirlərin keçirilməsi məhdudlaşdırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR- Vəzifə Standartı. SOCARSS.31.0881.YYYY

9. "Sumqayıt" şəhər stadionunun inzibati-təsərrüfat fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi həyata
keçirmək hansı vəzifənin fəaliyyət sahəsinə aiddir?
A) Etilen-Polietilen zavodunun direktorunun
B) "Azərikimya" İB-nin Sosial inkişaf şöbəsinin mütəxəssisinin
C) Stadionun direktorunun
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D) Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin
E) Stadionda fəaliyyət göstərən idman qruplarının
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCAR- Vəzifə Standartı. SOCARSS.31.0881.YYYY

10. Aşağıdakılardan hansı stadion direktoru vəzifəsinin fəaliyyət sahəsinə aid deyil?
A) Əhali arasında dmanın təbliğatını həyata keçirmək
B) Stadionun idman avadanlıqları ilə təchizatını təmin etmək
C) Stadionunun iqtisadi fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirmək
D) Sahənin işçilərinə xüsusi geyimlərin, mühafizə vasitələrinin, qida və digər məmulatların
verilməsini təşkil etmək
E) İdman klublarının yaradılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR- Vəzifə Standartı. SOCARSS.31.0881.YYYY

11. "Sumqayıt" şəhər stadionunun fəaliyyətinə nəzarəti kim həyata keçirir?
A) "Azərikimya" İB-nin Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri
B) “Azərikimya” İB-nin Etilen-Polietilen zavodunun direktorunun müavini
C) "Sumqayıt" şəhər stadionunun direktoru
D) Yerli icra hakimiyyətinin müvafiq şöbəsi
E) Milli Olimpiya Komitəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Azərikimya" İstehsalat Birliyinin Etilen-Polietilen zavodunun Sumqayıt şəhər
stadionunun Əsasnaməsi. Bakı, 2017

12. Aşağıdakılardan hansı "Sumqayıt" şəhər stadionunun əsas vəzifələrindən biri hesab
edilmir?
A) Sağlam həyat tərzini təbliğ emək
B) İdmanla məşğuliyyətə tələbatı ödəmək
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C) Professional klubların formalaşmasını təmin etmək
D) Fərdi inkişaf üçün zəruri şəraiti təmin emək
E) Bədən tərbiyəsi ilə məşğuliyyətə tələbatı ödəmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Azərikimya" İstehsalat Birliyinin Etilen-Polietilen zavodunun Sumqayıt şəhər
stadionunun Əsasnaməsi. Bakı, 2017

13. Aşağıdakılardan hansı "Sumqayıt" şəhər stadionunun funksiyalarına aid edilə bilməz?
A) Olimpiya oyunlarına lisenziyaları vermək
B) Dövlətin, cəmiyyətin və şəxsiyyətin maraqları üzrə proqram və xidmətləri reallaşdırmaq
C) Kütləvi idman tədbirlərini təşkil etmək
D) Əhalinin sağlamlığını möhkəmləndirmək
E) İdman yarışlarını keçirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Azərikimya" İstehsalat Birliyinin Etilen-Polietilen zavodunun Sumqayıt şəhər
stadionunun Əsasnaməsi. Bakı, 2017

14. Göstərilənlərdən hansı "Sumqayıt" şəhər stadionunun direktorunun hüquq və
vəzifələrinə aiddir?
A) Stadionun ərazisində ödənişli xidmətlərin təşkili
B) Yerli azarkeş qruplarının fəaliyyətini koordinasiya etmək
C) Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hədlər daxilində stadionun mülkiyyətinə sərəncam
vermək
D) Stadionun xərclərini azaltmaq məqsədilə kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Azərikimya" İstehsalat Birliyinin Etilen-Polietilen zavodunun Sumqayıt şəhər
stadionunun Əsasnaməsi. Bakı, 2017

15. İdman obyektləri dedikdə aşağıdakılardan hansı anlaşılmır?
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A) Bədən tərbiyəsi tədbirlərinin keçirilməsi üçün xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş obyektlər
B) Təlim-məşq proseslərinin keçirilməsi üçün xüsusi olaraq quraşdırılmış idman qurğuları
C) Kütləvi idman tədbirlərinin keçirilməsi üçün xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş obyektlər
D) Mədəni-kütləvi tədbirlərin və konsertlərin keçirilməsi üçün inşa edilmiş qapalı obyektlər
E) İdman yarışlarının keçirilməsi üçün inşa edilmiş örtülü və açıq obyektlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

16. 1. Vətəndaşların bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmaq hüququnun təmin edilməsi;
2. Peşəkar idmançıların işlə təminatında xüsusi imtiyazlarla təmin edilməsi;
3. Əhalinin aztəminatlı və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan təbəqələri arasında bədən
tərbiyəsi və idmanın inkişafının vacibliyi;
4. Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində ayrı-seçkiliyin və zorakılığın yolverilməzliyi;
5. İdman mərc oyunları sahəsində beynəlxalq öhdəliklərə dövlət tərəfindən riayət edilməsi.
Yuxarıda qeyd olunanlardan hansıları bədən tərbiyəsi və idman sahəsində dövlət
siyasətinin əsas prinsiplərindəndir?
A) 1, 3, 4
B) 1, 2, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 5
E) 1, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

17. 1. Peşəkar idmanla məşğul olmaq;
2. İdman sahəsində fəxri adların təsis edilməsi;
3. Peşəkar idman klubları və assosiasiyalar yaratmaq;
4. İdman obyektləri və avadanlıqlarını əldə etmək, icarəyə vermək;
5. İdman arbitrajının yaradılması.
Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yuxarıda
göstərilənlərdən hansıları vətəndaşların bədən tərbiyəsi və idman sahəsindəki
hüquqlarındandır?
A) 1, 2, 3
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B) 3, 4, 5
C) 1, 3, 4
D) 2, 4, 5
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

18. Aşağıda göstərilənlərdən hansı bədən tərbiyəsi-idman təşkilatlarının əsas
məqsədlərindən biri ola bilməz?
A) Əhalinin sağlamlığının qorunması
B) Ehtiyat idman qüvvələrinin hazırlanması
C) Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlanması
D) İdman mərc oyunlarıda yüksək nəticələrin əldə edilməsi
E) Bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

19. Bədən tərbiyəsi-idman təşkilatları ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Yalnız kommersiya təşkilatları statusunda yaradıla bilərlər
B) İdmançıların sağlamlığının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi üçün şərait yaradır
C) Təlim-məşq proseslərinin tələb olunan səviyyədə təşkilini təmin edir
D) Yüksək idman nəticələrinin əldə edilməsi məqsədi ilə məşqçilərə və idmançılara
köməklik göstərir
E) Maliyyələşdirilmə yarışların keçirilməsi və əhaliyə pullu idman xidmətlərindən əldə
olunan vəsait hesabına həyata keçirilə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ
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20. Azərbaycan Respublikasının ərazisində bir idman növü üzrə neçə ictimai birlik
respublika idman federasiyası qismində akkreditasiya oluna bilər?
A) Ən çox üç
B) Olimpiya idman növü olub olmamasından asılı olaraq müxtəlif sayda
C) Ən çox beş
D) Yalnız bir
E) Qanunvericilikdə hər hansı məhdudiyyət qoyulmayıb
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

21. Hansı bənddə göstərilən fikir respublika idman federasiyalarının sahib olduqları
hüquqlardan biri ola bilməz?
A) Ölkə ərazisində idman növü üzrə çempionatları təşkil etmək
B) Bədən tərbiyəsi-idman sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması üçün tədbirlər görmək
C) Beynəlxalq idman yarışlarını təşkil etmək
D) Kubok yarışlarını keçirtmək
E) İdman sahəsində çalışan mütəxəssislərin sosial müdafiəsi məqsədilə idman mərc
oyunlarını təşkil etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

22. Aşağıdakılardan hansı uşaq-gənclər idmanının təşkili və inkişafı ilə məşğul olan
təşkilatlardan biri deyil?
A) Təhsil müəssisələri
B) İdman birlikləri
C) İstehsalat müəssisələri
D) Bələdiyyələr
E) Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində məktəbdənkənar təhsil müəssisələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

23. Aşağıdakılardan hansı bədən tərbiyəsi və idman sahəsində məktəbdənkənar təhsil
müəssisələrindən biri deyildir?
A) Uşaq-gənclər idman məktəbləri
B) Olimpiya hazırlığı mərkəzləri
C) Uşaq-gənclər texniki idman məktəbləri
D) Fənn olimpiadalarına hazırlıq mərkəzləri
E) Olimpiya ehtiyatı məktəbləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

24. Bədən tərbiyəsi-sağlamlıq və idman tədbirlərinin təşkili və keçirilməsinə görə kimlər
cavabdehlik daşıyırlar?
A) Təşkilatçılar
B) İdmançılar
C) Məşqçilər heyəti
D) İdman azarkeşləri
E) Kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

25. İdman tədbirlərinin keçirildiyi yerlərdə reklamların yerləşdirilməsi, tədbirlərin
televiziya və radio vasitəsi ilə yayımı hüquqları kimə məxsusdur?
A) Tədbirin təşkilatçılarına
B) İdman tədbirinin iştirakçılarına
C) Tədbirlərin keçirildiyi idman obyektinin mülkiyyətçilərinə
D) İştirakçı komandaların idarə heyətlərinə
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E) Kütləvi informasiya vasitələrinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

26. Göstərilənlərdən hansıları idman yarışlarının keçirilməsi zamanı idman obyektlərinin
ərazilərinə və tamaşaçılar üçün nəzərdə tutulmuş yerlərə buraxılıla bilərlər?
A) Giriş bileti olmayan şəxslər
B) Sifətinə azarkeşlik etdiyi komandanın simvolları ilə boyamış şəxslər
C) Üzərindəki əşyaların yoxlanılmasından imtina edən şəxslər
D) Sifətini maska ilə gizlədən şəxslər
E) Şəxsi baxışdan iimtina edən şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

27. Aşağıdakılardan hansıları idman yarışlarının keçirilməsi zamanı idman obyektlərinin
ərazilərinə buraxılmasına yol verilmir?
A) Komandaların bayraqları
B) Dövlət bayraq və simvolları
C) Rəqib komanda ilə bağlı satirik məzmunlu transparantlar
D) Azarkeş qruplarının emblemləri
E) Məzmunu ictimai qaydanı pozmağa yönəlmiş plakatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

28. Qeyd olunan fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Psixotrop maddələrin təsiri altında olan şəxslər idman tədbirlərinə buraxılmırlar
B) Qrup şəklində ifrat azarkeşlik edən şəxslər idman obyektlərinin ərazilərindən
uzaqlaşdırılırlar

Rəy və təklifləriniz üçün
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C) İdman yarışlarının keçirilməsi zamanı idman obyektlərinin ərazilərinə və tamaşaçılar
üçün nəzərdə tutulmuş yerlərə bütün növ alkoqollu içkilərin keçirilməsi qadağandır
D) İdman yarışlarının keçirilməsi zamanı yarış iştirakçılarının və tamaşaçıların
təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə qanunla nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlət
tətbiq edilir
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

29. 1. Azarkeşlər ədalətsiz hakimlik nəticəsində yarışın dayandırılmasını tələb edə bilərlər;
2 Tamaşaçılara yalnız komandaların ebmlemləri olan maskalarla sifəti gizlətməyə icazə
verilir;
3. Vətəndaşların şəxsi baxışını yalnız həmin şəxslə eyni cinsdən olan şəxslər həyata keçirə
bilər;
4. Kütləvi idman tədbirləri həyata keçirilən zaman idman obyektlərinin ərazilərində və
tamaşaçılar üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə açıq odlu mənbələrdən istifadə etmək
qadağandır;
5. İdman tədbirləri zamanı irqi, milli və dini ayrı-seçkiliyin təbliği ilə bağlı plakatların
açılması yolverilməzdir.
Yuxarıda qeyd olunan fikirlərdən hansıları doğrudur?
A) 1, 3, 5
B) 3, 4, 5
C) 2, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

30. İdman volontyorları hansı halda rəsmi bədən tərbiyəsi-idman tədbirlərinə cəlb edilə
bilərlər?
A) Professional idmançı olduqda
B) İdman ustalığı dərəcəsi aldıqdan sonra
C) İdman tədbirinin təşkilatçılarının razılığı olduqda
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D) Bədən tərbiyəsi-idman təşkilatlarında xüsusi hazırlıq keçdikdə
E) İdman volontyorlarının rəsmi tədbirlərdə iştirakına yol verilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

31. İdman obyektlərindən hansı məqsədlərlə istifadə edilə bilməz?
A) Bədən tərbiyəsi-sağlamlıq tədbirlərinin keçirilməsi üçün
B) İdman yarışlarının keçirilməsi üçün
C) Kütləvi təşviqat kompaniyalarının keçirilməsi üçün
D) Təlim-məşq toplanışlarının keçirilməsi üçün
E) Mədəni tədbirlərin keçirilməsi üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

32. Göstərilən fikirlərdən hansı doğru deyildir?
A) İdman tədbirlərinə giriş biletləri tədbirinin təşkilatçısı tərəfindən müəyyən olunmuş
tariflərdən yüksək qiymətə satıla bilər
B) Bilet satışına nəzarət yolu ilə rəqib tamaşaçı qruplarının ayrı-ayrı zonalarda
yerləşdirilməsi təmin edilir
C) İdman yarışlarına giriş biletlərinin tarifləri və satışı qaydası idman tədbirinin təşkilatçısı
tərəfindən müəyyən edilir
D) Çempionatlarının keçirilməsi zamanı giriş biletlərinin tarifləri daha çox tamaşaçının
iştirakına imkan verməklə tənzimlənir
E) İdman yarışlarına giriş biletlərinin saxtalaşdırılması məsuliyyətə səbəb olur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

33. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?
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A) İdman obyektləri sosial infrastruktur obyektlərinə aiddir
B) İdman obyektlərinin layihələndirilməsi və tikintisi həmin obyektlərə əlillərin maneəsiz
keçməsinin təmin edilməsi haqqında tələblərə riayət etməklə həyata keçirilir
C) Təhsil müəssisələrinin tikintisi və ya yenidən qurulması planlarına bədən tərbiyəsi,
sağlamlıq və idman obyektlərinin tikintisinin salınması məcburidir
D) İdman obyektlərinin yerləşdirilməsi qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilir
E) İdman obyektlərinin tikintisi yaşayış sahələrindən kənarda həyata keçirilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

34. İdman mərc oyunları kim tərəfindən həyata keçirilə bilər?
A) Federasiya statusu almış ictimai birlik
B) Akkreditasiya olunmuş hüquqi şəxs
C) Qeydiyyata alınmış idman klubları
D) Seleksiyaçı məşqçilər
E) İdmançılar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ

35. Aşağıdakılardan hansı örtülü kompleks idman qurğularına aid deyil?
A) Meydançalar
B) Örtülü stadionlar
C) İdman sarayları
D) Universal idman zalları
E) Çoxsaylı idman korpusları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı,
2009, № 847-IIIQ
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36. İdman qurğuları
ayrı-ayrılıqda neçə elementdən ibarətdir?
A) 2 - Əsas və köməkçi qurğular
B) 5 - Əsas, inzibati, VİP, təsərrüfat və tamaşaçı qurğuları
C) 2 - Daxili və xarici qurğular
D) 3 - Yardımçı, əsas və azərkeş üçün qurğular
E) İdman qurğuları bütöv kompleks kimi qəbul edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

37. İdman obyektlərində əsas qurğular hansı məqsədlər üçün nəzərdə tutulur?
A) Fiziki tərbiyə və məşğələ proseslərinin yerinə
yetirilməsi üçün
B) Yarış iştirakçılarına xidmət etmək üçün
C) İnzibati fəaliyyət üçün
D) İdman obyektinə daxil olmaq üçün
E) Təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

38. İdman obyektlərində azərkeşlərin yarışı
izləmələri üçün hansı qurğular nəzərdə tutulur?
A) İnzibati qurğular
B) Yardımçı qurğular
C) Azarkeş qurğuları
D) Təsərrüfat qurğuları
E) Əsas qurğular
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

39. Start qəlibləri hansı məsafələrə qaçış yarışlarında istifadə olunur?
A) Kros qaçışı
B) Qısa və orta məsafəyə qaçış
C) Uzun məsafəyə qaçış
D) Maneələrlə uzun məsafəyə qaçış
E) Marafon
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

40. Stadionun ətrafında dairə boyunca olan qaçış çığırlarının eni hansı ölçüdə olur?
A) 107 sm
B) 95 sm
C) 150 sm
D) 87 sm
E) 125 sm
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

41. Bir başa qasçış cığırları 100-110 m maneəli qaçışlarda hansı məsafədə qurulur?
A) 110 m
B) 125 m
C) 150 m
D) 175 m
E) 200 m
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.
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42. Bir başa qasçış cığırları 60 m məsafəyə qaçışda hansı məsafədə qurulur?
A) 60 m
B) 75 - 80 m
C) 100 - 110 m
D) 125 m
E) 150 m
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

43. 50 km məsafəyə idman yerişi yarışları harada keçirilir?
A) Stadionlarda
B) Manejlərdə
C) Yalnış şossedə
D) Stadionlarda və manejlərdə
E) İdman yerişləri 5 km-dən 20 km-ə kimi məsafələrdə keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

44. Aşağıdakılardan hansı manej hesab edilmir?
A) Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksi
B) “Alüminiumçu” İdman Evi
C) Paralimpiya İdman Kompleksi
D) "Neftçi" İdman Klubu İctimai Birliyinin Sumqayıt Cüdo Təlim İdman Zalı
E) “İnşaatçı” Təlim-Məşq Bazası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.
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45. Aşağıdakı fikirlərdən hansını yüngül atletika üçün demək olmaz?
A) Yüngül atletikanın populyarlığı ən ağır idman növü olmasından irəli gəlir
B) Dünyanın ən qədim və geniş yayılmış növü hesab edilir
C) Yüngül atletikada yerinə yetirilən hərəkətlərin sayı çoxdur
D) Yüngül atletikanın populyarlığı və kütləviliyi onun əlçatan olması ilə də izah olunur
E) Həm idman zallarında,
həm də açıq havada məşğul olmaq olar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

46. Göstərilənlərdən hansı yüngül atletika idman növlərindən biri deyil?
A) Şüvüllə hündürlüyə tullanmaq
B) Çəkic atmaq
C) Təkanla qaldırma
D) Yadro itələmək
E) Marafon yürüşü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

47. Hansı idman yarışını qapalı idman qurğularında keçirmək mümkün deyil?
A) Güləş
B) Həndbol
C) Qaçış
D) Hündürlüyə tullanma
E) Marafon yürüşü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

48. Aşağıdakılardan hansı yüngül atletikanın tullanma (hoppanma) növünə aid deyil?
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A) Uzununa tullanma
B) Hündürlüyə tullanma
C) Qaçaraq üçqat tullanma
D) Eninə tullanma
E) Dirəklə tullanma
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

49. Aşağıdakılardan hansı tullama idman növlərindən biri deyildir?
A) Daş atma
B) Disk atma
C) Nizə atma
D) Çəkic atma
E) Yadro itələmə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

50. Kompleks idman yarışlarının keçirilməsini təmin edən inşaat qurğusu necə adlanır?
A) Futbol meydançası
B) Stadion
C) Açıq basketbol sahəsi
D) Tamaçaşı tribunaları
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

51. Futbol meydançasının mərkəz nöqtəsinin ətrafında çəkilən dairənin diametri neçə metr
olmalıdır?
A) 10 m
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B) 7,25 m
C) 6 m
D) 9,15 m
E) 8,5 m
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

52. Futbol meydançasında qapılar hansı ölçülərdə olmalıdır?
A) 6,5 x 2,5 m
B) 7 x 2 m
C) 7,32 × 2,44 m
D) 7, 2 x 3 m
E) 8,23 x 2,54 m
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

53. Rəsmi voleybol yarışları hansı ölçülü meydançalarda oynanılır?
A) 18 x 9 m
B) 9 x 4,5 m
C) 40 x 20 m
D) 18 x 10 m
E) 28 x 15 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

54. Beynəlxalq Basketbol Federasiyasının rəsmi oyunları üçün basketbol meydançası hansı
ölçülərdə olmalıdır?
A) 18 x 9 m
B) 9 x 4,5 m
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C) 40 x 20 m
D) 18 x 10 m
E) 28 x 15 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

55. Basketbol yarışları ilə bağlı aşağıda verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyildir?
A) Meydança tavanının hündürlüyü ən azı 7 metr olmalıdır
B) Beynəlxalq Basketbol Federasiyasının rəsmi oyunlarından başqa yarışlarda meydança
ölçüləri azı 28х15 metr olmalıdır
C) Rəsmi oyunlar həm açıq, həm də, qapalı idman zallarında keçirilir
D) Rəqib səbəti yaxınlığındakı ərazidən başqa meydançanın ərazisi üçxallıq zona
hesab olunur
E) Düzbucaqlı formada, səthi hamar və bərk olan sahədə oynanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

56. Hansı idman növünə aid rəsmi yarışlar ancaq qapalı idman zallarında keçirilir?
A) Futbol
B) Basketbol
C) Voleybol
D) Həndbol
E) Hokkey
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

57. Hansı idman növü üzrə rəsmi yarışlar açıq idman meydançalarında keçirilə bilməz?
A) Badminton
B) Otüstü hokkey
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C) Oxatma
D) Voleybol
E) Tennis
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.A.Abbasov. İdman qurğuları fənni üzrə mühazirələr.

58. Futbol meydançası ilə bağlı verilmiş fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Oyunlar həm süni, həm də təbii örtükdə oynana bilər
B) Cərimə meydançasının ölçüləri 40,32 x 16,5 metrə bərabərdir
C) Futbol oyunları mütləq təbii ot örtüyü olan meydançalarda təşkil edilməlidir
D) Dünya standartlarına uyğun futbol meydançası mürəkkəb çoxqatlı bir qurğudur
E) Süni örtük yaşıl rəngdə olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://az.wikipedia.org/wiki/Futbol_meydan%C3%A7as%C4%B1

59. Oyun keçirilən zaman komandanın rəsmi şəxslərinin, ehtiyat oyunçularının və əvəz
edilmiş oyunçularının yerləşməsi üçün ayrılmış yer necə adlandırılır?
A) Texniki zona
B) Köməkçi sahə
C) Xidməti bölgə
D) Ehtiyat oyunçular skamyası
E) Qaçış zolağı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Oyun Qaydaları 2018/19, IFAB, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının
rəsmi tərcüməsi. Bakı, 2018

60. Avropanın ən çox tamaşaçı tutumuna sahib stadionu hansıdır?
A) Marakana stadionu
B) Kamp Nou stadionu
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C) Uembli stadionu
D) Lujniki stadionu
E) Baki Olimpiya Stadonu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kapasitelerine_g%C3%B6re_Avrupa%27daki_stadyumlar_lis
tesi

61. Avropa Futbola Çıxış Mərkəzinin (CAFÉ) quruluş məqsədi hansı bənddə göstərilmişdir?
A) Əlilliyi olan tərəfdarların futbol oyunlarına gedə bilmələrini təmin etmək
B) Futbol oyunlarının baxımlılığını artırmaq
C) Hər kəsin futbol oyunlarına televiziyalardan rahat izləmələrini təmin etmək
D) Azarkeşlərin daha az məbləğ ödəməklə futbol müsabiqələrinə əlçatanlığı təmin etmək
E) Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqının gəlirlərini artırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

62. Stadionlara giriş auditinin (access audit) məqsədləri aşağıdakılardan hansı bənddə
göstərilmişdir?
A) Azarkeşlərin sürətli keçidinin təmin edilməsi
B) VİP statuslu qonaqların maneəsiz keçidlərinin təmin edilməsi
C) Əlilliyi olan şəxslərə fiziki, psixolojik və zehni təsir göstərə biləcək xüsusiyyətlərin
müəyyənləşdirilməsi
D) Qonaq komandaların girişi zamanı qarşılaşıla biləcək problemlərin müəyyənləşdirilməsi
E) Təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

63. UEFA-nın qaydalarına əsasən stadionlara giriş auditində (access audit) aşağıdakılardan
hansılara baxılmalıdır?
A) Oyunların keçirilmə sıxlığına
B) Biletləri qiymətlərinə
C) Beynəlxalq idman yarışlarının reqlamentlərinə
D) Oyunların birbaşa yayım imkanlarına
E) Əlilliyi olan şəxslərlə bağlı yerli qanunvericiliyə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

64. Əlilliyi olan şəxslərlə bağlı aşağıdakılardan hansı UEFA tələblərindən biri deyildir?
A) Bütün bilet kassaları, xidmət masaları, mağaza və kafelər də daxil olmaqla eşitmə qüsurlu
azarkeşlər üçün müvafiq texniki imkanlar yaradılmalıdır
B) Bilet kassalarından ən az biri əlil arabaları nəzərə alınaraq alçaq olmalıdır
C) Bütün bilet kassalarında mütləq eşitmə qüsurlu azaskeşlər üçün izahedici işarələr
olmalıdır
D) Əlilliyi olan şəxslərin çox uzun müddət növbədə gözləməməsi üçün tədbirlər
görülməlidir
E) Əlilliyi olan şəxslər digər azarkeşlərlə eyni imkanlarda bilet əldə edə bilmə imkanlarına
sahib olmalıdırlar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

65. Əlilliyi olan şəxslərlə birlikdə stadiona gələn müşayiətçi üçün hansı şərait yaradılır?
A) Stadionun girişində əlilliyi olan azarkeş könüllülər tərəfindən qarşılanmalıdır
B) Müşayiətçi bileti güzəştli qiymətə satılır
C) Yalnız əlil arabasında olan azarkeşlərə güzəştlər tətbiq edilir
D) Əlilliyi olan şəxsə pulsuz əlavə bir bilet verilməlidir
E) Əlavə hər hansı güzəşt nəzərdə tutulmur

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

66. Kimlər üçün müşayiətçi qismində pulsuz biletlə stadiona buraxılmasına ehtiyac
duyulmur?
A) Epilepsiya xəstəliyi olanlar üçün
B) Sərbəst şəkildə özünü idarə edə bilənlər üçün
C) Əlil arabasında olanlar üçün
D) Öyrənmə çətinliyi olanlar üçün
E) Gözdən əlilliyi olanlar üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

67. Futbola çıxış imkanlarının artırılması baxımından qeyd olunan fikirlərdən hansı
yanlışdır?
A) Stadion əməkdaşları heç bir halda əlilliyi təsdiq edən sənəd tələb edə bilməzlər
B) Əlilliyi olan şəxslərdən bilet üçün müşayiətçi də nəzərə alınaraq daha yüksək məbləğ
tələb edilməməlidir
C) Stadion əməkdaşlarının əlilliyi olan azarkeşlərə qarşı təmkinli davranmalıdırlar
D) Stadion rəhbərliyindən əlilliyi olan azarkeşlər üçün pulsuz biletlər tələb edilə bilməz
E) Birdən çox müşəyiətçiyə ehtiyacı olan azarkeşlərlə bağlı stadion və klubların alternativ
həll yolları tapmaları tövsiyyə olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

68. Stadion girişlərində avtodayanacaqların xüsusilə əlilliyi olan şəxslərin nəqliyyat
vasitələrindən rahat düşüb minə bilmələri nəzərə alınaraq formalaşdırılması kimin
fəaliyyətinə aiddir?
A) Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Gənclər və idman nazirliyinin
C) Milli Olimpiya Komitəsinin
D) Stadion və/və ya futbol klublarının rəhbərliyinin
E) Stadionun tikintisinə cavabdeh olan tikinti şirkətinin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

69. Futbol oyunlarının təşkili zamanı əlilliyi olan şəxslərin nəqliyyat vasitələrindən düşmə
və minmə yerləri bu şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş stadiona giriş nöqtələrindən hansı
məsafədə olmalıdır?
A) Təhlükəsizlik qaydalarına uyun olaraq 50 metrdən yaxın ola bilməz
B) 100 m
C) Ən az 75 m
D) Stadiona girişdə heç bir azarkeş üçün imtiyazlar nəzərdə tutulmayıb
E) Ən çox 50 m
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

70. Müsabiqələrin olduğu günlərdə əlilliyi olanlar üçün ayrılmış avtodayanacaqların stadion
əməkdaşları tərəfindən yoxlanılmasını kim təmin etməlidir?
A) Yol polisi əməkdaşları
B) Stadion rəhbərliyi
C) Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları
D) Şəhər rəhbərliyi
E) Federasiya əməkdaşları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

71. UEFA və CAFE-nin stadionlara çıxış imkanları ilə bağlı təcrübə bələdçisinə əsasən
stadionların avtodayanacaqlarının neçə faizinin əlilliyi olan azarkeşlər üçün ayrılması
tövsiyyə edilir?
A) Ən az 6%
B) 2-3 %
C) 10%-dən az olmayaraq
D) 0.05
E) Xüsusi sahənin arılmasına ehtiyac duyulmur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

72. Stadion əməkdaşları idman oyunlarının keçirildiyi gündə stadion daxilində sərxoş kimi
hərəkət müvazinətini saxlaya bilməyən və ya sözləri aydın ifadə etməkdə çətinlik çəkən
azarkeşlə qarşılaşdıqda UEFA və CAFE-nin tövsiyyələrinə əsasən necə davranmalıdırlar?
A) Ən yaxın təhlükəsizlik xidməti əməkdaşına məlumat verməlidir
B) Stadionu tərk etməyə dəvət etməlidir
C) Digər əməkdaşların da köməyi ilə stadiondan kənarlaşdırmalıdır
D) Azarkeşlərin sərxoş ola biləcəyini nəzərə alaraq diqqət yetirməməlidir
E) Bu şəxsin əlilliyi ola biləcəyi nəzərə alınaraq həssas və təmkinli davranmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

73. Stadionlarda pilləkən pillələri müvafiq olaraq ən az və ən çox hansı hündürlükdə
olmalıdır?
A) 60 - 100 mm
B) 125 - 180 mm
C) 175
D) 140 - 150 mm
E) Standart 160 mm

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

74. Futbol oyunlarına azarkeşlik etmək üçün gələn əlilliyi olan şəxslərlə bağlı aşağıda
verilən fikirlərdən hansı doğrudur?
A) Görmə məhdudiyyətli və kor azarkeşlər stadionda birlikdə oturmalıdırlar
B) Əlilliyi olan şəxslərin hamısı əlil arabalarından istifadə edir
C) Əlilliyi olan şəxslərin doğma komandalarının azarkeşləri üçün nəzərdə tutulmuş
sektorlarda oturması üçün şərait yaradılmalıdır
D) Əlilliyi olan azarkeşləri müşayiət edənlər üçün əlavə yerlərin ayrılması stadionun mali
imkanlarından asılıdır
E) Əlilliyi olan şəxslər ancaq bu məqsədlə ayrılmış məhdud sayda yerlərdə oturmalıdırlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

75. Avropa Standartlaşdırma Komitəsinin (CEN) CEN/
TR 15913 teknik raportuna əsasən yeni tikilən 20 min tamaşaçı tutumu olan stadionda
hərəkət məhdudiyyəti olan azarkeşlər üçün ən az neçə oturacaq nəzərdə tutulmalıdır?
A) 100
B) 125
C) 150
D) 200
E) 250
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

76. Avropa Standartlaşdırma Komitəsinin (CEN) CEN/
TR 15913 teknik raportuna əsasən Bakı Olimpiya Stadion ilə eyni sayda tamaşaçı tutumu
olan və yeni tikiləcək stadionda hərəkət məhdudiyyəti olan azarkeşlər üçün ən az neçə
oturacaq nəzərdə tutulmalıdır?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 250
B) 270
C) 350
D) 420
E) 470
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

77. Avropa Standartlaşdırma Komitəsinin (CEN) CEN/
TR 15913 teknik raportuna əsasən yeni tikilən 15 min tamaşaçı tutumu olan stadionda əlil
arabasında hərəkət edən azarkeşlər üçün ən az neçə oturacaq nəzərdə tutulmalıdır?
A) 50
B) 75
C) 100
D) 125
E) 150
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

78. Avropa Standartlaşdırma Komitəsinin (CEN) CEN/
TR 15913 teknik raportuna əsasən Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu ilə eyni
sayda tamaşaçı tutumu olan və yeni tikiləcək stadionda əlil arabasında hərəkət edən
azarkeşlər üçün ən az neçə oturacaq nəzərdə tutulmalıdır?
A) 75
B) 100
C) 125
D) 150
E) 183
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

79. UEFA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən müsabiqələrdə aşağıdakılardan hansı qadağandır?
A) Stadiona oturacaqların sayından artıq azarkeşin buraxılması
B) İdmançıların texniki zonaya yaxınlaşmaları
C) Biletlərin oyun gününə 3 gün qalmışdan tez satışa çıxarılması
D) Seleksiyaçı məşqçilərin oyunları izləməsi
E) Stadionda hərəkət məhdudiyyəti olan azarkeşlər üçün oturacaqların ümumi oturacaq
sayının 15 %-dən az olması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

80. Aşağıdakılardan hansı əlilliyi olan şəxslər üçün psixolojik məhdudiyyət təşkil etmir?
A) Sərt qaydalar
B) Rutin davranışlar
C) Təmkinli davranış
D) Qapalı sahələr
E) Çevik olmayan xidmətlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ACCESS FOR ALL - UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience

81. UEFA-nın stadionların infrastrukturuna dair tərtib etdiyi təlimata əsasən stadionun
nəzarət otağı kimlərin fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulur?
A) Təhlükəsilik xidməti əməkdaşları üçün
B) Ev sahibi komandanın rəhbərliyi üçün
C) Stadionun təsərrüfat işçiləri üçün
D) Seleksiyaçı məşqçilər üçün

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) VİP qonaqlar üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

82. Futbol meydançası ilə bağlı göstərilənlərdən hansı yanlışdır?
A) İdeal düz olmalıdır
B) Futbol sahəsinin örtüyü yaşıl olmalıdır
C) İdman Arbitraj Məhkəməsinin (CAS) qaydalarına uyğun olmalıdır
D) Futbol sahəsindəki işarələr ağ rəngdə olmalıdır
E) Oyun meydanı tamamilə təbii və ya əgər yarışın reqlamentində icazə verilirsə,
tamamilə süni olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

83. UEFA təlimatına əsasən hansı halda süni örtüklü meydançaların istifadəsinə yol verilir?
A) Süni örtük məşqçilər heyəti tərəfindən qəbul edildikdə
B) Yerli komandaların nümayəndələrinin razılığı əsasında
C) Beynəlxalq səhiyyə təşkilatının standartlarına cavab verdikdə
D) Örtük FİFA-nın Futbol Örtüyü üzrə Keyfiyyət Proqramının və Beynəlxalq Matç
Standartının tələblərinə cavab verdikdə
E) Heç bir halda yol verilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

84. UEFA-nın təlimatına əsasən 1-ci və 2-ci kateqoriyalı stadionların uzunluğu hansı ölçüdə
olmalıdır?
A) 110 - 120 m
B) 100 - 105 m
C) 95 m

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) 64 - 68 m
E) 115 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

85. UEFA-nın təlimatına əsasən 3-cü və 4-cü kateqoriyalı stadionların uzunluğu hansı
ölçüdə olmalıdır?
A) 110 - 120 m
B) 105 m
C) 95 - 100 m
D) 64 - 68 m
E) 115 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

86. UEFA-nın təlimatına əsasən yerləşmə və iqlim şəraitindən asılı olaraq 3-cü və 4-cü
kateqoriyalı stadionlarda əlavə hansı tələblər mövcuddur?
A) Təbii ot örtüyünün olması
B) Stadionun uzunluğunun 100 metrdən az olmaması
C) VİP tribunaların ən çox 250 azarkeş tutumlu olması
D) İsitmə və sahənin üstünün örtülməsi
E) Əlavə tələb nəzərdə tutulmur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

87. UEFA-nın təlimatına əsasən 1-ci və 2-ci kateqoriyalı stadionların eni hansı ölçüdə
olmalıdır?
A) 45 - 60 m
B) 100 - 105 m

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) 95 m
D) 64 - 68 m
E) 75 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

88. Ehtiyat oyunçular üçün isinmə sahəsi stadionun hansı hissəsində təşkil edilməlidir?
A) Yan xətt hakiminin arxasında
B) Texniki zonada
C) Ehtiyat oyunçular sahənin kənarında istənilən yerdə isinmə hərəkətləri yerinə yetirə
bilərlər
D) Paltardəyişmə otaqları olan dəhlizdə
E) Oyun zamanı ehtiyat oyunçuların isinməsi üçün sahə nəzərdə tutulmur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

89. Futbol meydançasında qapılarla bağlı verilmiş fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Stadionda tələb olunduqda asanlıqla quraşdırıla bilən ehtiyat qapı olmalıdır
B) Qapı dirəkləri ağ rəngdə olmalıdır
C) Qapı dirəyinin alt hissəsi yerdən ən az 2 m məsafədə olmalıdır
D) Qapı yerə möhkəm bərkidilməlidir
E) Qapı çərçivəsi oyunçular üçün təhlükə yaratmayacaq şəkildə olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

90. UEFA-nın təlimatına əsasən 1-ci və 2-ci kateqoriyalı stadionlarda qapı çərçivələri ilə
bağlı əlavə hansı tələblər mövcuddur?
A) Portativ qapılardan istifadə edilməsi qadağandır
B) Qapı torunun yaxınlığında əlavə dayaqların olması yolverilməzdir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Qapı torunu yerə və dirəklərə bərkidən elementlərdən başqa konstruksiyalar
olmamalıdır
D) Qapıçılar qapı dirəklərinin və torun bərkliyini kontrol etdikdən sonra oyunun
başlanmasına icazə verilir
E) Heç bir əlavə tələb mövcud deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

91. Ehtiyat oyunçular skamyası futbol sahəsindən hansı məsafədə olmalıdır?
A) Yan xəttdən az 4 m aralıda
B) Stadionda qaçış cığırının olub olmamasına görə müəyyənləşdirilir
C) Futbol sahəsindən ən az 10 m kənarda
D) Yan xəttə bitişik
E) Hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

92. Ehtiyat oyunçular skamyasında neçə oturacaq nəzərdə tutulmalıdır?
A) Ən çox 10 nəfər üçün
B) 10 - 12 nəfər üçün
C) Ən az 14 nəfər üçün
D) 5 nəfərdən az olmamalıdır
E) Hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

93. UEFA-nın təlimatına əsasən stadionlarda neçə ədəd bayraq dirəyi olmalıdır?
A) Ən az 7
B) 3

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) 4
D) Ən az 5
E) Hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

94. Aşağıdakılardan hansı UEFA-nın oyunçular üçün nəzərdə tutulan paltardəyişmə
otaqlarına tələblərindən biri deyil?
A) Hər komanda üçün ən az 1 paltardəyişmə otağı nəzərdə tutulmalıdır
B) Hər paltardəyişmə otağında ən az 5 duş kabinəsi olmalıdır
C) Ən az 25 nəfər üçün oturacaq olmalıdır
D) Hər paltardəyişmə otağında 1 masaj masası və 1 taktiki lövhə mövcud olmalıdır
E) Paltardəyişmə otaqları ən az 70 kv.m nəzərdə tutulmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

95. UEFA-nın təlimatına əsasən 3-cü və 4-cü kateqoriyalı stadionlarda hakimlərin
paltardəyişmə otaqları hansı ölçüdə olmalıdır?
A) 15 kv.m
B) Ən az 20 kv.m
C) 12 - 15 kv.m
D) Ən az 30 kv.m
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

96. UEFA-nın təlimatına əsasən stadionlarda aşağıdakılardan hansının olması mütləq tələb
olunmur?
A) UEFA nümayəndələri üçün otaq
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B) İlk yardım otağı
C) Dopinq yoxlanışı otağı
D) İstirahət otağı
E) Avtodayanacaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

97. UEFA-nın təlimatına əsasən 3-cü kateqoriyalı stadionlarda tamaşaçı yerləri nə qədər
olmalıdır?
A) Ən az 1500
B) 3000
C) Ən az 4500
D) Ən az 8500
E) 20 000-dən çox olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

98. UEFA-nın təlimatına əsasən stadionda rəsmi oyunların keçirilə bilməsi üçün ən az neçə
azarkeş oturacağı olmalıdır?
A) 200
B) 500
C) 1500
D) 4500
E) 8500
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

99. Stadionda qonaq komandanın azarkeşləri üçün neçə yer ayrılmalıdır?
A) Ən az 200
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B) Oturacaqların sayının ən az 10%-i
C) 500-dən artıq olmamaqla
D) Stadionun tamaşaçı tutumunun 5%-dən az olmamaqla
E) Xüsusi hallar istisna olmaqla qonaq komanda azarkeşləri üçün yer ayrılmır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

100. UEFA-nın təlimatına əsasən hansı kateqoriyalı stadionlarda ayaq üstə tamaşaçıların
stadiona buraxılmasına, teraslar, platformalar və söykənəcəyi olmayan oturacaqların
quraşdırılmasına icazə verilir?
A) 1-ci kateqoriyalı
B) 2-ci kateqoriyalı
C) 3-cü kateqoriyalı
D) 4-cü kateqoriyalı
E) Heç birinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

101. UEFA-nın təlimatına əsasən stadionlarda tamaşaçılar üçün nəzərdə tutulmuş hər
tamaşaçı sektorunda aşağıdakılardan hansı olmalıdır?
A) Texniki zona
B) Fərdi idman qurğuları
C) Böyük ölçülü monitorlar
D) VİP qonaqlar üçün nəzərdə tutulmuş tribunalar
E) Bütün tamaşaçıların istifadə edə biləcəyi iaşə obyektləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

102. UEFA-nın təlimatına əsasən 1-ci və 2-ci kateqoriyalı stadionlarda aşağıdakılardan
hansının olması mütləq tələb olunur?
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A) Ümumi girişlərin hamısında turniketlər quraşdırılmalıdı
B) Bütün girişlərdə elektron bilet oxuyucular olmalıdır
C) Hər 660 oturacaq üçün 1 turniket nəzərdə tutulmalıdır
D) Bütün girişlər elektron bilet oxuyucular vasitəsilə nəzarətdə saxlanılmalıdır
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

103. Stadionlarda UEFA təlimatlarına uyğun olaraq aşağıdakılardan hansının olmasına
zərurət yoxdur?
A) Stadion bütün sektorlarda eşidilə bilən slektron səsgücləndiricilərlə təchiz edilməlidir
B) Elektrik enerjisinin kəsilməsi ehtimalına qarşı stadionu tam əhatə edəcək qəza
işıqlandırma sistemi olmalıdır
C) Bütün sektorlarda kifayət qədər təmiz və gigiyenik qaydalara uyğun ayaqyolu olmalıdır
D) Hər sektorda ilkin tibbi yardım nöqtələri olmalıdır
E) Hər sektorda ən az 100 oturacaqlı VİP tribunalar olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

104. Stadionda rəsmi futbol müsabiqələrinin keçirilə bilməsi üçün stadion əməkdaşları, VİP
və digər qonaqların istifadə edə biləcəyi ən az neçə yerlik avtodayanacaq olmalıdır?
A) 20
B) 50
C) 100
D) 150
E) 200
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018
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105. UEFA-nın təlimatına əsasən 3-cü və 4-cü kateqoriyalı stadionlarda kütləvi informasiya
vasitələrinin nümayəndələri üçün neçə yerlik otaq ayrılmalıdır?
A) 10
B) Ən az 15
C) 20
D) Ən az 25
E) Ən az 30
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

106. UEFA-nın təlimatına əsasən 1-ci və 2-ci kateqoriyalı stadionlarda fotoqraflar üçün neçə
yerlik iş sahəsi nəzərdə tutulmalıdır?
A) Ən az 5
B) 10
C) Ən az 15
D) 20
E) Nəzərdə tutulmaya bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018

107. Kütləvi informasiya vasitələrinin stadionlarda fəaliyyətini təmin etmək üçün
aşağıdakılardan hansının olması tələb olunmur?
A) Canlı yayım maşını üçün müvafiq sahə
B) Mətbuat konfransı zalı
C) Redaktor otağı
D) Televiziya studiası
E) Mətbuat nümayəndələri üçün loja
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов. 2018
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108. Futbol meydanı ilə bağlı qeyd olunan fikirlərdən hansı doğru deyildir?
A) Oyun meydanı arası kəsilməyən və təhlükəli olmayan xətlərlə işarələnməlidir
B) Əgər təhlükəli deyilsə, təbii örtüklü meydanların işarələnməsi üçün süni materialdan
istifadə edilə bilər
C) Bütün xətlərin eni eyni olmalıdır və 12 sm-dən artıq ola bilməz
D) Oyun meydanının işarələndiyi xətlər məhdudlaşdırdıqları sahələrin tərkibinə daxildir
E) Qapı xəttinin eni qapı dirəklərinin və tirin enindən iki dəfə az olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Oyun Qaydaları 2018/19, IFAB, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının
rəsmi tərcüməsi. Bakı, 2018

109. Futbol sahəsinin künc bölməsi ilə bağlı hansı bənddə doğru olmayan məlumat qeyd
edilmişdir?
A) Künc bölməsi, hər künc bayrağından oyun meydanının daxilinə qövs çəkməklə müəyyən
olunur
B) Künc bayrağının hündürlüyü 1.5 metrdən çox olmamalıdır
C) Künc bayrağı dirəyi məcburi işarədir
D) Künc bayrağının ucu iti olmamalıdır
E) Künc bölməsinin radiusu 1 metr olur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Oyun Qaydaları 2018/19, IFAB, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının
rəsmi tərcüməsi. Bakı, 2018

110. Texniki zona yan xəttdən hansı məsafədə olmalıdır?
A) 1 m
B) 2 m
C) 3 m
D) 4 m
E) Heç biri
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Oyun Qaydaları 2018/19, IFAB, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının
rəsmi tərcüməsi. Bakı, 2018

111. Texniki zonada yerləşməsinə icazə verilən şəxslərin sayı hansı şəkildə müəyyən edilir?
A) Komandaların istəkləri ilə
B) Məşqçi heyətinin göstərişi əsasında
C) Yarışın reqlamenti ilə
D) Yarış keçirilən stadionun əsasnaməsi ilə
E) Təhlükəsizlik qaydalarına əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Oyun Qaydaları 2018/19, IFAB, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının
rəsmi tərcüməsi. Bakı, 2018

112. Oyun zamanı harada kommersiya reklamlarının yerləşdirilməsinə icazə verilir?
A) Bayraq dirəklərində
B) Oyun meydanının yan xətlərindən ən azı 1 m məsafədə
C) Qapılarda
D) Bayraq dirəklərində asılmış bayraqlarda
E) Qapı torlarında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Oyun Qaydaları 2018/19, IFAB, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının
rəsmi tərcüməsi. Bakı, 2018

113. Futbol yarışı zamanı harada kommersiya reklamı yerləşdirilə bilər?
A) Tamaşaçı sektorlarının qarşısındakı lövhələrdə
B) Komandaların meydana çıxması anından fasiləyə getməsinə qədər oyun meydanında
C) Texniki zonada
D) Hakimin videotəkrara baxış zonasında
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E) Komandaların fasilədən qayıtmasından matçın sonuna qədər oyun meydanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Oyun Qaydaları 2018/19, IFAB, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının
rəsmi tərcüməsi. Bakı, 2018

114. Futbol müsabiqələri zamanı yarışların və klubların loqo və emblemlərinin harada
yerləşdirilməsinə icazə verilir?
A) Oyun meydanında
B) Qapı torlarında
C) Bayraq dirəklərində
D) Bayraq dirəklərində asılmış bayraqlarda
E) Qapılarda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Oyun Qaydaları 2018/19, IFAB, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının
rəsmi tərcüməsi. Bakı, 2018

115. Video köməkçi hakimlərin təyin edildiyi matçlarda oyunu idarə edən hakim üçün
aşağıdakılardan hansı mütləq nəzərə alınmalıdır?
A) Müşahidə platforması
B) Texniki zona
C) Ən azı bir videotəkrara baxış zonası
D) Texniki zonada hər komanda üçün ən az bir monitor
E) Şərh otağı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Oyun Qaydaları 2018/19, IFAB, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının
rəsmi tərcüməsi. Bakı, 2018

116. Video Əməliyyat Otağı ilə bağlı göstərilənlərdən hansı qaydalara uyğun deyil?
A) Video köməkçi hakimin, onun köməkçisinin və videotəkrar operatorunun işlədiyi yerdir
B) Komandanın rəsmi şəxsi Video əməliyyat otağına daxil ola bilər
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C) Stadionun daxilində, stadiona yaxın və ya müəyyən qədər uzaq yerdə ola bilər.
D) Video əməliyyat otağına daxil olan oyunçu qovulmalıdır
E) Matç ərzində yalnız səlahiyyətli şəxslərin video əməliyyat otağına daxil olmasına icazə
verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Oyun Qaydaları 2018/19, IFAB, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının
rəsmi tərcüməsi. Bakı, 2018

117. Futbol müsabiqələri zamanı istifadə edilən toplarla bağlı hansı bənd yanlışdır?
A) Kürəvi formaya malik olmalıdır
B) Müvafiq materialdan hazırlanmalıdır
C) Dairə boyu uzunluğu 70 sm-dən artıq və 68 sm-dən az olmamalıdır
D) Matçın başlama anında 410 qramdan çox və 400 qramdan az olmamalıdır
E) dəniz səviyyəsində 6 – 1.1 atmosfer (600 – 1,100 q/sm2) əzyiqə malik olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Oyun Qaydaları 2018/19, IFAB, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının
rəsmi tərcüməsi. Bakı, 2018

118. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq yarışların keçildiyi müddət ərzində stadionlarda
quraşdırılan müvəqqəti qurğulara aid deyil?
A) Tamaşaçı tribunaları
B) Stendlər
C) Mükafatlandırma mərasimlərinin keçirildiyi platformalar
D) Media qurğuları
E) Müvəqqəti tibb məntəqələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

119. Futbol stadionlarında göstərilənlərdən hansı çıxış işarəsi ilə göstərilmir?
A) Keçid
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B) Pilləkən
C) Oyun sahəsi
D) Qapı
E) Keçid yolu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

120. Stadionun maksimum təhlükəsiz tutumu dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür?
A) Stadiondakı təhlükəsizlik tədbirlərinin əhatə dairəsi
B) Təhlükəsizlik qüvvələrinin maksimum sayı
C) Tədbirlər keçirilən zaman stadionun fiziki tutum həcmi
D) Təhlükəsizlik tədbirlərinin maksimum sayı
E) Stadionda və ya stadionun bir hissəsində təhlükəsiz şəkildə yerləşdirilə bilən
tamaşaçıların sayı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

121. Hansı bənddə göstərilən fikir FİFA Stadionlarda Təhlükəsizlik Qaydalarının tələbləri ilə
ziddiyyət təşkil edir?
A) Futbol müsabiqələri yalnız fiziki və texniki şərtləri qüvvədə olan təhlükəsizlik
qaydalarına cavab verən stadionlarda keçirilə bilər
B) Bir stadionun tamaşaçı tutumu onun fiziki olaraq maksimum tutumuna uyğun olmalıdır
C) Stadionların tikintisi və texniki xüsusiyyətləri ilə əlaqədar mövcud qanun, qayda və
təlimatlara riayət edilməlidir
D) Stadionlarda irqi ayrıseçkiliyi təbliğ edən şüar, bayraq və bannerlərin açılması
qadağandır
E) Stadionlara tamaşaçıların yandırıcı vasitələr, silah və / və ya hər hansı təhlükəli maddə
ilə daxil olması yolverilməzdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich
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122. Aşağıdakılardan hansı stadionlarda tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirlərindən biri
deyildir?
A) Stadionların giriş və çıxışları insanların rahat hərəkətini məhdudlaşdıracaq şəkildə
qurulmalıdır
B) Bütün giriş-çıxış qapları hər hansı təhlükəyə səbəbiyyət vermədən sürətli bir şəkildə
açılıb bağlana bilməlidir
C) Giriş qapılarında yanğına qarşı dayanıqlı qıfıllar olmalıdır
D) Bütün giriş nöqtələrində elektron yoxlama cihazları olmalıdır
E) Stadiona giriş nöqtələrində stadiona buraxılması qadağan edilən şəxsi əşyaların
saxlanılmasını təmin edəcək bölmələr olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

123. Stadiondan təcili evakuasiya yollarının müəyənləşdirilməsində aşağıdakılardan
hansının roluna ehtiyac duyulmur?
A) Yerli təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının
B) Stadionun əməkdaşlarının
C) Təcili tibbi xidmət əməkdaşlarının
D) Yanğından mühafizə xidməti əməkdaşlarının
E) Məşqçilər heyətinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

124. Fövqəladə hallar zamanı insanların təxliyyəsi üçün toplanma məntəqələri harada təşkil
olunmalıdır?
A) Stadionun ətrafında
B) İnsanların stadiondan çıxarılması təhlükəsizlik tədbirləri baxımından yetərli hesab edilir
C) Stadiondan ən az 5 km kənarda
D) Təhlükə anında hər kəsin yerində qalması daha təhlükəsiz davranış hesab edilir
E) Stadionun yaxınlığında torpalnma məntəqələrinin olması yolverilməzdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

125. Təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarına aşağıdakılardan hansı ayrılmalıdır?
A) İstirahət otaqları
B) Nəzarət və idarəetmə otaqları
C) İlk yardım otaqları
D) Soyunub-geyinmə otaqları
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

126. FİFA Stadion Təhlükəsizlik Qaydalarına əsasən stadionlarda polis üçün ayrılmış
nəzarət və idarəetmə otağı hansı otaqla yanaşı olmalıdır?
A) İaşə xidməti göstərən bölmələrlə
B) Media nümayəndələri üçün nəzərdə tutulmu otaqlarla
C) Elanların səsləndirildiyi otaqla
D) Qonaq komandanın rəsmi şəxslərinin olduğu otaqlarla
E) Hakimlər komandasına ayrılmış otaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

127. Stadionun daxilində və xaricində, eyni zamanda giriş qapılarına yaxın nötələrdə
quraşdırılan kameralar hardan idarə olunmalıdır?
A) Stadion rəhbərliyinin nəzarətində olmalıdır
B) Yanar maddələrin istifadəsi təhlükəsinə qarşı yanğından mühafizə xidmətinin idarəetmə
nöqtələrindən
C) FİFA tərəfindən təyin edilmiş xüsusi təhlükəsizlik şirkəti əməkdaşları tərəfindən
D) Polis nəzarət otaqlarından
E) Klublar və federasiyalar azarkeşlərin kameralar vasitəsilə nəzarətdə saxlanılmalarına
qətiyyətlə qarşı çıxırlar
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

128. Stadionlarda komandaların və rəsmi şəxslərin girişi necə təşkil olunmalıdır?
A) Azrkeşlərin stadiona giriş yollarından ayrılmalıdır
B) VİP statuslu qonaqlarla birlikdə təşkil edilməlidir
C) Komandalar və rəsmi şəxslərin girişi zamanı azarkeşlərin stadionlara girişi
dayandırılmalıdır
D) Yalnız hakimlər və qonaq komanda üçün ayrı giriş nəzərdə tutulur
E) Stadionlara xüsusi giriş yolları nəzərdə tutulmur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

129. Stadionlarda səsgücləndirici vasitələrlə edilən elanlarla bağlı qeyd edilənlərdən hansı
doğru deyildir?
A) Stadionlarda səsgücləndirici vasitələrlə elan sisteminin olması FİFA-nın tələblərindəndir
B) Elanlar iştirakçı komandaların dillərində edilməlidir
C) Elanların bütün girişlər, bilet satış nöqtələri və toplanma məntəqələrində eşidilməsi
təmin edilməlidir
D) Fövqəladə vəziyyətlərdə elanların ən yüksək səs səviyyəsində edilməsi təmin edilməlidir
E) Səsgücləndiricilərlə verilən elanların stadionun çıxışlarında eşidilməsinə ehtiyac yoxdur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

130. Aşağıdakılardan hansını stadionlarda təhlükəsizlik baxımından ən riskli faktor kimi
qiymətləndirmək mümkündür?
A) Su basqını
B) Yanğın
C) Zədələnmələr
D) Tribunaların çökmə riski
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E) Qida zəhərlənmələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

131. Aşağıdakılardan hansı təhlükəsizlik baxımından risk faktorlarından biri hesab edilmir?
A) Siyasi gərginliklər
B) Terror təhdidi
C) Kulubların azarkeşləri arasındakı gərginliklər
D) Azarkeşlərin oyuna maraqlarının yüksək olması
E) İrqi ayrıseçkiliklə bağlı şüarların səslənmə ehtimalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

132. Biletlərin satışı və stadionlara girişlə bağlı göstərilənlərdən hansı doğru deyildir?
A) Oyun günü təhlükəsizlik və xidmət əməkdaşları istisna olmaqla biletsiz azarkeşlərin
stadiona buraxılmasına yol verilmir
B) Ev sahibi və qonaq komanda tərəfdarlarına ayrılacaq bilet sayını müəyyənləşdirmək
yarışın təşkilat komitəsinin səlahiyyətlərinə aiddir
C) Satışa çıxarılan bilet sayı stadionun təhlükəsiz maksimum tutumundan 10%-dək artıq ola
bilər
D) Yarışın təşkilat komitəsi təhlükəsizlik qüvvələri ilə birlikdə saxta bilet satışının qarşısını
almaq üçün tədbirlər görməlidir
E) Təhlükəsizlik qüvvələrinin xidməti vəsiqələri oyun günü stadiona giriş üçün əsas təşkil
edə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

133. Yarış günlərində stadionlara girişddə aşağıdakılardan hansının yoxlanılması tələb
olunmur?
A) Biletin
B) Stadiona keçirilməsi qadağan olunmuş əşyanın olub olmaması

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Spirtli içkilərin mövcudiyyəti
D) Azarkeşlərin spirtli işçi və ya narkotik vasitələrin təsiri altında olub olmadığı
E) Azarkeşlərdə öz komandalarının emblem və simvolları əks olunan bayraq və geyimlərin
olması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

134. Müsabiqlərin sonunda tamaşaçıların stadiondan çıxışlarında nəyə nəzarət edilir?
A) Tamaşaçıların üstlərin və çantalarına baxış keçirilir
B) Stadiondan nizamlı şəkildə çıxışlarına gözlə nəzarət edilir
C) Biletsiz azarkeşlərə
D) Məğlub komanda tərəfdarlarının spirtli içki qəbuluna
E) Heç birinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

135. Stadiona girişdə üzərinə və çantasına baxışa etiraz edən azarkeşlə bağlı stadionun
təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları hansı tədbiri görməlidirlər?
A) Bu şəxslərin stadiona girişinə icazə verilmir
B) Tərəfdarın şifahi ifadəsinə etibar edilərək stadiona keçməsinə icazə verilir
C) Məcburi arama tətbiq edilir
D) Azarkeşlə psixolojik söhbət aparılır
E) Stadionların girişindəki yoxlamalar könüllü xarakter daşıdığı üçün yoxlamadan imtina
edən şəxslərin stadiona girməsində heç bir məhdudiyyət yoxdur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

136. Spirtli işkilərin və ya narkotik vasitələrin təsiri altında olan biletli tərəfdarlarla
münasibətdə stadionun təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları hansı tədbirləri görməlidirlər?
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A) Hansı səviyyədə olmasından asılı olmayaraq spirtli içki qəbul etmiş tamaşaçı bileti
olduğu təqdirdə stadiona buraxılmalıdır
B) Yalnız narkotik vasitələrdən istifadə etmiş şəxslər stadiona buraxıla bilməzlər
C) Ancaq xüsusi nəzarət altında saxlanılmaqla stadiona buraxıla bilərlər
D) Stadiona girişlərinə icazə verilməməlidir
E) Yalnız qonaq komandanın tərəfdarları stadiona buraxılırlar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

137. Stadion personalı ilə bağlı yazılanlardan hansı yanlışdır?
A) Stadionun açıldığı andan etibarən təhlükəsizlin və nizam-intizamı təmin etməldirlər
B) Futbol müsabiqələrində verilən tapşırıqlar baxımından təcrübəli olmalıdırlar
C) Fosforlu və asan ayır edilə bilən tək tipli formalar geyinməlidirlər
D) Stadionun təhlükəsizlik komandası məsuliyyətli şəxslərdən formalaşdırılmalıdır
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

138. 1. Stadionun giriş-çıxışlarında təhlükəsizliyin təmini məqsədilə yoxlamalar həyata
keçirtmək;
2. Vacib sahələrin mühafizəsi;
3. Stadiona girişi təlimatlarla qadağan olunmuş şəxslərin girişinə məhdudlaşdırmaq;
4. Stadiona gələnlərin üzərlərini və çantalarını yoxlamaq.
Qeyd olunanlar aşağıdakılardan hansının əsas vəzifə məsuliyyətləridir?
A) Təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının
B) Təcili yardım xidməti əməkdaşlarının
C) Komandaların rəsmi şəxslərinin
D) Qonaq komandanın inzibatçısının
E) Yanğıdan mühafizə xidməti əməkdaşlarının
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich
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139. Aşağıdakılardan hansı stadionun təhlükəsizliyinə cavabdeh xidmət əməkdaşlarının
vəzifə səlahiyyətlərinə aiddir?
1. Stadiona aparılması qadağan edilmiş maddələrin girişdə alınıb saxlanılmasını təmin
etmək;
2. Azarkeşlərin biletlərinə uyğun yerlərdə oturmalarını təmin etmək;
3. Qaydaları pozan tamaşaçıları həbs etmək;
4. Təcili tibbi yardım, yanğından mühafizə və digər xidmət əməkdaşlarına tapşırıqlar
vermək;
5. Bütün giriş, çıxış və təxliyyə yollarına nəzarət etmək.
A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 5
C) 3, 4, 5
D) 1, 2, 4
E) 1, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

140. Hansı bənddə stadionun təhlükəsizlik xidməti əməkdaşının vəzifə səlahiyyətlərinə aid
olmayan fəaliyyət göstərilmişdir?
A) Azakeşlərin girişinə icazə verilməyən sahələrə keçməməsinə nəzarət etmək
B) Yarış iştirakçıları və hakimlərin sahəyə daxil olarkən və sahədən çıxarkən mühafizəsini
təşkil etmək
C) Qanunvericiliyə zidd davranışlarla bağlı polisə məlumat vermək
D) Tamaşaçı sektorlarında müsabiqənin başlanğıcından sonunadək nəzarəti təmin etmək
E) Heç birində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

141. İdman yarışlarının keçirildiyi gün yarışların idarəetmə otağında aşağıdakılardan
hansının saxlanılmasına ehtiyac yoxdur?
A) Bütün fövqəladə hal planları
B) Yarış iştirakçılarının idman nəticələrinin planları
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C) Kameraların baxış istiqamətlərinin qeyd edildiyi cizgilər
D) Stadionda davranış qaydaları
E) Təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının yerləşmə planları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

142. Aşağıdakılardan hansıların stadionun təhlükəsizliyi baxıımından layihələrinin
hazırlanması tələb olunmur?
1. Stadionun bütün giriş və çıxış planları;
2. Ev sahibi komandanın son illərdək nailiyyətləri;
3. Azarkeşlərin son 6 ayda oyunlara gəliş qrafiki;
4. Stadionun təxliyyə yolları;
5. Stadionun keçmiş əməkdaşlarının məlumatları.
A) 1, 4, 5
B) 2, 3, 4
C) 2, 3, 5
D) 1, 2, 3
E) 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

143. Stadionlarda qapalı dövrə video müşahidə sistemi harda quraşdırılmır?
A) Bütün giriş-çıxışlarda
B) Azarkeş tribunalarında
C) Pilləkən və keçid yollarında
D) Stadionun ətrafında
E) Ayaqyolunda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich
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144. Hansı bənddə göstərilən stadionlarda qapalı dövrə video müşahidə sisteminin əsas
funksiyalarından biri deyil?
A) Oyun zamanı mübahisəli vəziyyətlərin təkrar izlənilə bilməsini təmin etmək
B) Yarışların idarəedilməsi məntəqəsində personalın hadisələrə çevik reaksiya verməsini
təmin etmək
C) Təhlükəsizlik personalının situasiyanı qiymətləndirə bilməsini təmin etmək
D) Baş vermiş insidentlərlə bağlı video qeydlərin aidiyyəti üzrə təqdim edilməsini təmin
etmək
E) Təhlükəsizliklə bağlı yaranmış suallara operativ cavablar verə bilmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

145. Aşağıdakılardan hansı stadionlarda yarışlar zamanı qadağandır?
A) Komanda əleyhində şüarlar səsləndirmək
B) Qalibiyyəti yüksək səslə qeyd etmək
C) Siyasi motivli təbliğat
D) Qonaq komanda üzvlərini alqışlamaq
E) Ayaq üstə matç izləmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

146. Yerli təhlükəsizlik orqanları ilə əməkdaşlıqda stadionda və ya onun yaxınlığında
tərəfdarlarının təxribat və aqressiv hərəkət etməməsinə zəmanət vermək kimin
səlahiyyətlərinə aiddir?
A) Ev sahibi komandanın rəsmi şəxslərinin
B) Yarışın təşkilat komitəsinin
C) Yerli qanunvericilik
D) İdmançılar və məşqçilər hetəti
E) Stadionun rəhbərliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

147. Stadiona kimlərə girmək qadağan edilir?
A) Qonaq komandanın azarkeş klublarının liderlərinə
B) Yüksək səviyyəli oyunlarda təhlükəsizlik nəzərə alınaraq hərəkət məhdudiyyəti olan
şəxslərə
C) Yüksək rəqabətli oyunlarda qadınlara və uşaqlaraq
D) Müsabiqənin təhlükəsizliyinə və azarkeşlərin rahat matç izləmələrinə xələl gətirən
şəxslərə
E) 18 yaşından kiçik yeniyetmə və uşaqlara
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

148. Stadiona giriş qadağasını kim ləğv edə bilər?
A) Qadağanı tətbiq edən təşkilat
B) Yerli polis təşkilatının rəhbəri
C) Gənclər və idman nazirliyinin əməkdaşları
D) Yerli icra orqanının rəhbərləri
E) Heç kim
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

149. Yüksək riskli idman qarşılaşmalarında hansı tədbirlərin görülməsi tələb olunur?
1. Tərəfdarların qarşılaşmanı birlikdə izləmələrini təmin etmək;
2. Təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının sayını artırmaq;
3. Rəqib komanda tərəfdarlarını fərqli sektorlarda bir-birindən məcburi izolyasiya etmək;
4. Qarşılaşmadan sonra qonaq komanda azarkeşlərini bir müddət stadionda saxlamaq;
5. Xüsusi heç br tədbirin görülməsinə ehtiyac yoxdur.
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 1, 3, 5
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D) 2, 4, 5
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

150. Hansı hallarda stadion FİFA-nın təşkil etdiyi müsabiqələrə ev sahibliyi etməkdən
məhrum edilə bilər?
1. Stadionun fiziki quruluş və infrastrukturu FİFA təlimatına uyğun olmadıqda;
2. Stadionun təşkilati şərtləri FİFA təlimatı ilə ziddiyyət təşkil etdikdə;
3. Ciddi təhlükəsizlik problemlərinin yaşanma riski olduqda;
4. Çılğın azarkeş qrupları olduqda;
5. Stadionların təhlükəsiz tamaşaçı tutumu 20 mindən az olduqda.
A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 5
C) 2, 3, 4
D) 2, 4, 5
E) 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich

151. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

152. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
A) Baş mühəndisin yanında
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B) İşçinin göndərildiyi sahədə
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
D) Əməyin mühafizəsi otağında
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

153. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu
zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

154. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

155. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
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A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

156. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

157. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456
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158. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

159. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi
maksimum nə qədər olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

160. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına
icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526
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161. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 mdən çox olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3
m-dən çox olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 mdən çox olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4
m-dən çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 mdən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

162. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə
olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

163. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

164. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə
olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

165. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

166. Günvurma nə vaxt baş verir?
A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda
B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda
C) Isti otaqda çox qaldıqda
D) İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
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E) Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999

167. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

168. Bədbəxt hadisə nədir?
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

169. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan
vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
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E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

170. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

171. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə
etmək lazımdır?
A) Bölməni hermetikləşdirmək
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

172. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
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C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

173. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

174. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

175. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil
etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

176. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

177. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016
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178. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

179. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

180. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001
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181. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi
C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

182. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

183. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

184. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
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A) 112
B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

185. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

186. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə
etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

187. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
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B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

188. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?
A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə
vasitələri
B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999
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