Əmək normalarının işlənməsi şöbəsi üzrə test tapşırıqları
1. Minimum əmək haqqının məbləği hansı subyekt tərəfindən müəyyən edilir?
A) İşə götürən
B) Həmkarlar İttifaqı
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
D) Kollektiv müqavilənin tərəfləri
E) Maliyyə Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

2. Əməyinin ödənilmə dərəcəsi aşağı salınmış işçinin əvvəlki dərəcəsi hansı halda bərpa edilə bilər?
A) Ən azı 1 aydan sonra fasiləsiz iş qrafikinə əməl etdiyi halda
B) Ən azı 2 aydan sonra bərpa edilməlidir
C) Ən azı 9 aydan sonra, işlərini əvvəlki qaydada yerinə yetirdiyi halda
D) Ən azı 3 aydan sonra müsbət nəticələr əldə edildiyi halda
E) Ən azı 6 aydan sonra müsbət nəticələr əldə edildiyi halda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

3. Əməyin kəmiyyət və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə işçinin maddi marağının artırılması məqsədi ilə əmək
haqqı sistemində nəzərdə tutulan qaydada və formada verilən həvəsləndirici pul vəsaiti hansıdır?
A) Mükafat
B) Tarif maaşı
C) Əmək haqqına əlavə
D) Ezamiyyə pulu
E) Digər ödəniş
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

4. Əgər görülən işlər dinamik rejimdə həyata keçirilərsə, elektrik intiqalından istifadə edərək görülən işlərdə
fəhlələrin sayı nə qədər olmalıdır?
A) Dörd nəfərdən az olmamalıdır
B) Ən azı üç nəfər olmalıdır
C) Bir nəfər olmalıdır
D) İki nəfərdən az olmamalıdır
E) İki nəfərdən az olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

5. İş gününün fotoqrafiyası vasitəsilə müəyyən edilənlərin tam və düzgün göstərildiyi bəndi göstərin.
1.İş vaxtı itgilər və bunu yaradan səbəblər
2.İşçilərin və avadanlıqların işlə yüklənmə səviyyəsi
3.Əmək üzrə norma və normativlərin işlənməsi üçün lazım olan məlumatların toplanması
4.Daha səmərəli iş vaxtının layihələndirilməsi
5.Fəaliyyətdə olan əmək normalarının yerinə yetirilməməsinin səbəbinin aşkar edilməsi
6.İcra intizamı zəif olan işçilərin iş üslublarının yayılması
A) 1,2,3,4,5,6
B) 1,2,3,4,5
C) 2,3,4,5,6
D) 1,2,3,4,6
E) 2,3,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

6. İş vaxtı hansı əlamətlərə əsasən təsnifləşdirilir? Tam və düzgün variantı göstərin.
A) İcraçıya əsasən (işi yerinə yetirən işçiyə), istehsal prosesinin yerinə yetirilməsinə əsasən
B) İcraçıya (işi yerinə yetirən işçiyə), avadanlığın iş vaxtına, istehsal prosesinin yerinə yetirilməsinə əsasən
C) İcraçıya (işi yerinə yetirən işçiyə), avadanlığın iş vaxtına əsasən
D) Avadanlığın iş vaxtına, istehsal prosesinin yerinə yetirilməsinə əsasən
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E) İstehsal prosesinin yerinə yetirilməsinə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

7. İş vaxtında tapşırığın icrası vaxtı hansı vaxt nəzərdə tutulur?
A) Verilmiş tapşırığın hazırlanmasında və yerinə yetirilməsində işçinin sərf etdiyi vaxt
B) İstehsalat tapşırığında əks olunmayan bəzi işlərə sərf olunan vaxt
C) İstehsal tapşırığında nəzərdə tutulmamış işlərə sərf olunan vaxt
D) Verilmiş tapşırığın icrasına başlanılması üçün sərf olunan vaxt
E) Verilmiş tapşırığın icrasının tamamlanması üçün sərf olunan vaxt
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

8. Təsadüfi işlər dedikdə hansı işlər başa düşülür?
A) Verilmiş tapşırığın icrasına başlanılması üçün görülən işlər
B) Verilmiş tapşırığın icrasının tamamlanması üçün görülən işlər
C) Verilmiş tapşırığın hazırlanmasında və yerinə yetirilməsində işçinin gördüyü işlər
D) İstehsalat tapşırığında əks olunmayan bəzi işlər
E) İstehsal tapşırığının yerinə yetirilməsi üçün işlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

9. Zay məhsulun aradan qaldırılması, mexaniki emal zamanı lazımsız yonqarın götürülməsi, nəqliyyatda
marşurutun düzgün seçilməməsi nəticəsində artıq yolun gedilməsi kimi işlər hansı işlərə aid edilir?
A) Məhsuldar işlərə
B) Qeyri-məhsuldar işlərə
C) Təsadüfi işlərə
D) Əsas işlərə
E) Köməkçi işlərə
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

10. Tapşırığın yerinə yetirilməsi vaxtının bölündüyü hissələrin tam və düzgün göstərildiyi bəndi müəyyən edin.
A) Hazırlıq-tamamlama vaxtı, iş yerinə xidmət vaxtı
B) Hazırlıq-tamamlama vaxtı, əməliyyat vaxtı
C) Əməliyyat vaxtı, iş yerinə xidmət vaxtı
D) Planlaşdırmaya sərf olunan vaxt, əməliyyat vaxtı, işin təhvili üçün lazım olan vaxt
E) Hazırlıq-tamamlama vaxtı, əməliyyat vaxtı, iş yerinə xidmət vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

11. Tapşırığın icra üçün hazırlanması və onun təhvil verilməsi ilə əlaqədar işçinin sərf etdiyi vaxt hansıdır?
A) Hazırlıq-tamamlama vaxtı
B) Əməliyyat vaxtı
C) İş yerinə xidmət vaxtı
D) Planlaşdırma vaxtı
E) İstismara qəbul vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

12. Hazırlıq-tamamlama vaxtı zamanı yerinə yetirilən işlərin tam və düzgün variantı göstərin.
1.Tapşırığın, alət, qurğuların və texnoloji sənədlərin alınması
2.Avadanlığın lazım olan iş rejimi üzrə sazlanması
3.Tapşırıqla tanış olmaq
4.Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra onun təhvil verilməsi
5.Tapşırığın icrasının təhlil edilməsi
A) 1,3,4
B) 1,2,4
C) 1,2,3,4,5
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D) 1,3,5
E) 1,2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

13. Əmək cisminin formasının, ölçüsünün, tərkibinin dəyişilməsi məqsədilə lazım olan köməkçi hərəkətlərin
yerinə yetirilməsinə sərf
olunan vaxt necə adlandırılır?
A) Dəyişdirmə vaxtı
B) Əməliyyat vaxtı
C) İş yerinə xidmət vaxtı
D) Hazırlıq-tamamlama vaxtı
E) Təhvil-qəbul vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

14. Əməliyyat vaxtının əsas vaxtı hansıdır?
A) Əsas fəaliyyətə başlanılması üçün görülməli tədbirlərin icrasına ayrılan vaxt
B) Əsas işin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün işçinin yerinə yetirdiyi fəaliyyət
C) Əmək cisminin kəmiyyət və keyfiyyətcə dəyişilməsinə sərf olunan vaxt
D) Işlərin təhvil-təslimi üçün ayrılan vaxt
E) Əmək cisminin keyfiyyət göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsinə ayrılan vaxt
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

15. Əməliyyat vaxtının köməkçi vaxtı hansıdır?
A) Əsas işin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün işçinin yerinə yetirdiyi fəaliyyət
B) Əsas fəaliyyətə başlanılması üçün görülməli tədbirlərin icrasına ayrılan vaxt
C) İşlərin təhvil-təslimi üçün ayrılan vaxt
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D) Əmək cisminin keyfiyyət göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsinə ayrılan vaxt
E) Əmək cisminin kəmiyyət və keyfiyyətcə dəyişilməsinə sərf olunan vaxt
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

16. İş yerinə xidmət vaxtı hansı hissələrə bölünür?
A) Zəruri xidmət və məqsədəuyğun xidmət vaxtları
B) Ümumi xidmət və xüsusi xidmət vaxtları
C) Birinci və ikinci xidmət vaxtları
D) Texniki xidmət və təşkilati xidmət vaxtları
E) Əlavə və köməkçi xidmət vaxtları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

17. Konkret tapşırığın yerinə yetirilməsi zamanı avadanlığın saz saxlanması ilə əlaqədar fəhlənin yerinə
yetirdiyi işləri hansı vaxta aid edilir?
A) Texniki xidmət vaxtı
B) Təşkilati xidmət vaxtı
C) Ümumi xidmət vaxtı
D) Xüsusi xidmət vaxtı
E) Əlavə xidmət vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

18. Təşkilati xidmət hansı vaxtı nəzərdə tutur?
A) Növbə ərzində yerinə yetirilən işlərlə əlaqədar iş yerinin sahmana salınmasına sərf olunan vaxtı
B) Konkret tapşırığın yerinə yetirilməsi zamanı avadanlığın saz saxlanması ilə əlaqədar fəhlənin yerinə yetirdiyi
işlərə sərf olunan vaxt
C) Növbə ərzində yerinə yetirilən işlərə sərf edilən vaxt
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D) Ay ərzində planlaşdırılan işlərə sərf olunan vaxt
E) Həftəlik iş günləri ərzində görülən işlərə sərf olunan vaxt
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

19. Verilmiş tapşırığın yerinə yetirilməsində fəhlənin iştirakının xarakterindən asılı olaraq əməliyyat vaxtının
bölündüyü hissələr hansı bənddə tam və düzgün göstrəilmişdir?
A) Ümumi iş vaxtı, avadanlığın işinin müşahidə olunması vaxtı
B) Əl işləri vaxtı, maşın-əl iş işləri vaxtı, xüsusi iş vaxtı, ümumi iş vaxtı
C) Maşın-əl iş işləri vaxtı, avadanlığın işinin müşahidə olunması vaxtı
D) Əl işləri vaxtı, maşın-əl iş işləri vaxtı, avadanlığın işinin müşahidə olunması vaxtı
E) Əl işləri vaxtı, avadanlığın işinin müşahidə olunması vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

20. İş vaxtı müxtəlif səbəblərdən baş verən fasilələr hansı hissələrə bölünür?
A) İcbari və könüllü
B) Ümumi və xüsusi
C) Qanuni və qanunsuz
D) Zərərli və zərərsiz
E) Reqlamentləşdirilmiş və reqlamentləşdirilməmiş
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

21. İş vaxtı sərfinin öyrənilməsi üçün aşağıdakı metodlardan hansılardan istifadə edilir? Tam və düzgün cavabı
müəyyən edin.
1.Birbaşa qeyd metodu
2.An müşahidəsi metodu
3.İş vaxtının fotoqrafiyası
4.Xronometraj müşahidəsi
5.Ardıcıl müşahid metodu
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A) 1,2,3,4,5
B) 2,3,4,5
C) 1,2,3,4
D) 2,3,5
E) 1,3,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

22. Fotoqrafiya müşahidəsinə hansı halda iş gününün fotoqrafiyası deyilir?
A) İş növbəsinin bir hissəsini əhatə etdikdə
B) Bütün iş növbəsini əhatə etdikdə
C) İş növbəsini 50 %-dək olan hissəsini əhatə etdikdə
D) İş növbəsini 70 %-dək olan hissəsini əhatə etdikdə
E) İş növbəsini başlanğıc hissəsini əhatə etdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

23. İş vaxtının fotoqrafiyası dedikdə hansı üsul başa düşülür?
A) Qeyri-müəyyən dövr ərzində iş vaxtı itgilərinin aşkar edilməsi və aradan qaldırılması məqsədilə iş vaxtının
əsas tərkib ünsürlərini müşahidə vasitəsilə qeydə almaq üsulu
B) Qeyri-müəyyən dövr ərzində iş vaxtı itgilərinin aşkar edilməsi və aradan qaldırılması məqsədilə iş vaxtının
bəzi tərkib ünsürlərini müşahidə vasitəsilə qeydə almaq üsulu
C) Yeni texnologiyaların tətbiqinin öyrənilməsi məqsədilə yeniliklərin müşahidə vasitəsilə qeydə almaq üsulu
D) Yeni əmək normaların tətbiq edilməsi məqsədilə lazım olan qeydlərin müşahidə vasitəsilə uçota alınması
üsulu
E) Müəyyən dövr ərzində iş vaxtı itgilərinin aşkar edilməsi və aradan qaldırılması məqsədilə iş vaxtının bütün
tərkib ünsürlərini müşahidə vasitəsilə qeydə almaq üsulu
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019
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24. İş gününün fotoqrafiyası vasitəsilə müəyyən edilməli olanların tam və düzgün variantı müəyyən edin.
1.İş vaxtı itgilər və bunu yaradan səbəblər
2.İşçilərin və avadanlıqların işlə yüklənmə səviyyəsi
3.Əmək üzrə norma və normativlərin işlənməsi üçün lazım olan məlumatların toplanması
4.Daha səmərəli iş vaxtının layihələndirilməsi
5.Fəaliyyətdə olan əmək normalarının yerinə yetirilməməsinin səbəbinin aşkar edilməsi
6.Qabaqcıl fəhlələrin iş təcrübəsinin öyrənilməsi və yayılması
7.Xüsusi iş rejimində işləyənlərin siyahısının tərtibi
A) 1,3,4,5,6,7
B) 1,2,3,4,5,7
C) 2,3,4,5,6,7
D) 1,2,3,4,5,6
E) 1,2,3,4,5,6,7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

25. Fotoqrafiya müşahidəsinin keçirilməsinin mərhələlərinin tam və düzgün göstərildiyi bəndi müəyyən edin.
1.Müşahidənin keçirilməsinə hazırlıq
2.Bilavasitə müşahidənin aparılması
3.Müşahidə məlumatlarının işlənməsi və təhlili
4.İş vaxtından daha səmərəli istifadə olunmasını təmin edən texniki-təşkilatı tədbirlərin hazırlanması
5.Yeni norma layihələtinin hazırlanması
A) 1,3,4
B) 1,2,4,5
C) 1,2,3,4
D) 2,3,4
E) 1,2,3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

26. Norma və normativlərin hesablanması üçün məlumatların toplanması fotoqrafiya müşahidəsinin
keçirilməsi mərhələlərinin hansı mərhələsinə aiddir?
A) Müşahidənin keçirilməsinə hazırlıq

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Bilavasitə müşahidənin aparılması
C) Müşahidə məlumatlarının işlənməsi və təhlili
D) İş vaxtından daha səmərəli istifadə olunmasını təmin edən texniki-təşkilatı tədbirlərin hazırlanması
E) Yekun hesabatların təhlili
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

27. İş vaxtının itgiləri və qeyri-məhsuldar hissəsinin müəyyənləşdirilməsi fotoqrafiya müşahidəsinin
keçirilməsi mərhələlərinin hansı mərhələsinə aiddir?
A) Bilavasitə müşahidənin aparılması
B) Müşahidənin keçirilməsinə hazırlıq
C) Müşahidə məlumatlarının işlənməsi və təhlili
D) İş vaxtından daha səmərəli istifadə olunmasını təmin edən texniki-təşkilatı tədbirlərin hazırlanması
E) Yekun hesabatların təhlili
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

28. Müşahidəçinin təlimatlandırılması fotoqrafiya müşahidəsinin keçirilməsi mərhələlərinin hansı mərhələsinə
aiddir?
A) Yekun hesabatların təhlili
B) Müşahidə məlumatlarının işlənməsi və təhlili
C) Müşahidənin keçirilməsinə hazırlıq
D) Bilavasitə müşahidənin aparılması
E) İş vaxtından daha səmərəli istifadə olunmasını təmin edən texniki-təşkilatı tədbirlərin hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

29. Əmək normativlərin işlənib hazırlanmasının sonuncu mərhələsi hansıdır?
A) Təşkilati metodik işlər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Laboratoriya şəraitində və bilavasitə iş yerində tədqiqat yolu ilə lazım olan materialların toplanması
C) Toplanmış ilk məlumatların təhlili və sistemləşdirilməsi, normativ cədvəllərinin tərtibi, normativ
materialları üzrə məcmuənin layihəsinin tərtib olunması
D) Sınaq məlumatları əsasında normativ materialları üzrə məcmuənin layihəsində lazım olan düzəlişlərin
aparılması
E) Tam hazır vəziyyətdə olan normativ materiallarının təsdiq edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

30. Əmək normativlərin işlənib hazırlanmasının ilkin mərhələsi hansıdır?
A) Normativ materialları üzrə məcmuənin layihəsinin müəssisələrdə sınaqdan keçirilməsi
B) Laboratoriya şəraitində və bilavasitə iş yerində tədqiqat yolu ilə lazım olan materialların toplanması
C) Təşkilati metodik işlər
D) Sınaq məlumatları əsasında normativ materialları üzrə məcmuənin layihəsində lazım olan düzəlişlərin
aparılması
E) Tam hazır vəziyyətdə olan normativ materiallarının təsdiq edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.B.Məmmədov Əməyin normalaşdırılmasının əsasları fənni üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 2019

31. Vaхt normalarının tərifi hansı bənddə tam və düzgün göstərilmişdir?
A) İşçinin, yaхud işçilər qrupunun (briqadanın) ay ərzində bilavasitə istehsal prosesinə sərf etdiyi vaxtdır
B) İşçinin, yaхud işçilər qrupunun (briqadanın) müvafiq iхtisas üzrə planlaşdırılan işlərə ayırdıqları zamanın
minimum həddidir
C) İşçinin, yaхud işçilər qrupunun (briqadanın) müvafiq iхtisas üzrə və müəyyən təşkilati-teхniki şəraitə uyğun
olaraq həyata keçirdikləri işin həcmidir
D) İşçinin, yaхud işçilər qrupunun (briqadanın) müvafiq iхtisas üzrə və müəyyən təşkilati-teхniki şəraitə uyğun
olaraq vahid iş vaхtı ərzində istehsal etdiyi məhsullardır
E) İşçinin, yaхud işçilər qrupunun (briqadanın) müvafiq iхtisas üzrə və müəyyən təşkilati-teхniki şəraitə uyğun
olaraq vahid iş vaхtı ərzində istehsal etdiyi məhsula (xidmətə) sərf etdiyi iş vaхtının müddətidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

32. Vaxt norması (ədədi kalkulyasiya vaxtı) hansı hissələrdən ibarətdir?
A) Müəyyən vaxt və qeyri-müəyyən vaxt
B) Başlanğıc vaxt və son vaxt
C) Əsas vaxt və köməkçi vaxt
D) Ədədi vaxt və hazırlıq-tamamlama vaxtı
E) Ümumi vaxt və xüsusi vaxt
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

33. Hazırlıq – tamamlama vaxtı hansı vaxtı ifadə edir?
A) Tapşırığın tam icrası ilə əlaqədar işlərə sərf olunan vaxt
B) Tapşırığın əsas hissəsinin icrası ilə əlaqədar olan işlərə sərf olunan vaxt
C) Tapşırığın yerinə yetirilməsinə hazırlıq və bitməsinə aid işlərlə əlaqəli sərf olunan vaxtı
D) Tapşırığın yekunlaşdırılması və təhvili ilə bağlı işlərə sərf olunan vaxt
E) Tapşırığın birbaşa icrası ilə bağlı işlərə sərf olunan vaxt
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

34. Hazırlıq-tamamlama işlərinə sərf olunan vaxtın tərkibinə aşağıdakılardan hansılar daxildir? Tam və düzgün
variantı qeyd edin.
1.İş üçün tapşırığın, alətin, tərtibatın, texnoloji sənədlərin, materialların, pəstahların alınması
2.İşlə, texnoloji sənədlərlə, çertyojlarla tanışlıq
3.İşin yerinə yetirilmə qaydaları haqqında təlimat almaq
4.Alətin,tərtibatın quraşdırılması, avadanlığın sazlanmaya hazırlanması və sazlanması, işin əvvəlində alətin
itilənməsi və müvafiq ölçülərə uyğunlaşdırılması
5.Material və pəstahların qalıqlarının, alətin, tərtibatların, texnoloji sənədlərin və tapşırığın təhvil verilməsi
6.Yerinə yetirilmiş işin nəzarətçiyə təhvil veriməsi
7.İşlərin effektivlik əmsalının qiymətləndirilməsi

A) 1,2,3,4,5,7
B) 1,2,3,4,5,6

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) 2,3,4,5,6
D) 1,2,3,4,6,7
E) 2,3,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

35. Əmək cisminin formasının, ölçüsünün, tərkibinin dəyişilməsi məqsədi ilə lazım olan əsas və köməkçi
hərəkətlərin yerinə yetirilməsinə sərf olunan vaxt qeyd edilənlərdən hansı biridir?
A) Əsas vaxt
B) Hazırlıq-tamamlama vaxtı
C) Texniki xidmət vaxt
D) Əməliyyat vaxtı
E) Təşkilati xidmət vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

36. Əməliyyat vaxtı hansı vaxtlara bölünür?
A) Lazımlı və qeyri-məhsuldar vaxtlara
B) Məhsuldar və zərərli vaxtlara
C) Əlverişli və əlverişsiz vaxtlara
D) Ümumi və xüsusi vaxtlara
E) Əsas və köməkçi vaxtlara
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

37. Əmək cisminin kəmiyyət və keyfiyyətcə dəyişilməsinə sərf olunan vaxt əməliyyat vaxtının hansı hissəsinə
aiddir?
A) Əsas vaxt
B) Köməkçi vaxt

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Texniki xidmət vaxt
D) Təşkilati xidmət vaxtı
E) Hazırlıq tamamlama vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

38. Məmulatın dəzgah üzərinə qoyulmasına, bərkidilməsinə və emaldan sonra götürülməsinə sərf edilən vaxtı
hansı vaxta aid etmək olar?
A) Əsas vaxta
B) Texniki xidmət vaxtına
C) Köməkçi vaxta
D) Təşkilati xidmət vaxtına
E) Hazırlıq tamamlama vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

39. İş yerini təşkil etmək, habelə, növbə ərzində iş yerinə baxmaq, onu təmiz, qaydalı saxlamaq üçün lazım olan
vaxt necə adlandırılır?
A) İs yerinə xidmət vaxtı
B) Köməkçi vaxt
C) Texniki xidmət vaxt
D) Təşkilati xidmət vaxtı
E) Hazırlıq tamamlama vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

40. Texniki xidmət vaxtı hansıdır?
A) Konkret tapşırığın icrası ilə əlaqədar avadanlığa xidmət üçün sərf olunan vaxtdır
B) İşçilərin normal iş qabiliyyətinin saxlanmasına, şəxsi gigiyena və təbii təlabata ayrılan vaxtdır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) İş yerini təşkil etmək, habelə, növbə ərzində iş yerinə baxmaq, onu təmiz, qaydalı saxlamaq üçün lazım olan
vaxtdır
D) Əmək cisminin formasının, ölçüsünün, tərkibinin dəyişilməsi məqsədi ilə lazım olan əsas və köməkçi
hərəkətlərin yerinə yetirilməsinə sərf olunan vaxtdır
E) Bütün növbə ərzində yerinə yetirilən işlərlə əlaqədar iş yerinin sahmana salınmasına sərf olunan vaxtdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

41. Sıradan çıxmış alətin dəyişdirilməsi, avadanlığın yenidən sazlanması, qırıntıların yığılması və s. kimi işlərə
sərf olunan vaxt hansıdır?
A) Təşkilati xidmət vaxtı
B) Texniki xidmət vaxtı
C) İş yerinə xidmət vaxtı
D) Köməkçi vaxt
E) Hazırlıq-tamamlama vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

42. Növbənin əvvəlində alətlərin yerləşdirilməsi və sonunda yığışdırılması, avadanlığın təmizlənməsi,
yağlanması və s. kimi işlərə sərf olunan vaxt hansıdır?
A) Təşkilati xidmət vaxtı
B) Texniki xidmət vaxtı
C) İş yerinə xidmət vaxtı
D) Köməkçi vaxt
E) Hazırlıq-tamamlama vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

43. Təşkilati xidmət vaxtı hansıdır?
A) Konkret tapşırığın icrası ilə əlaqədar avadanlığa xidmət üçün sərf olunan vaxtdır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) İşçilərin normal iş qabiliyyətinin saxlanmasına, şəxsi gigiyena və təbii təlabata ayrılan vaxtdır
C) İş yerini təşkil etmək, habelə, növbə ərzində iş yerinə baxmaq, onu təmiz, qaydalı saxlamaq üçün lazım olan
vaxtdır
D) Əmək cisminin formasının, ölçüsünün, tərkibinin dəyişilməsi məqsədi ilə lazım olan əsas və köməkçi
hərəkətlərin yerinə yetirilməsinə sərf olunan vaxtdır
E) Bütün növbə ərzində yerinə yetirilən işlərlə əlaqədar iş yerinin sahmana salınmasına sərf olunan vaxtdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

44. İstirahət və təbii təlabat vaxtının izahı hansı bənddə tam və düzgün göstərilmişdir?
A) İş yerini təşkil etmək, habelə, növbə ərzində iş yerinə baxmaq, onu təmiz, qaydalı saxlamaq üçün lazım olan
vaxtdır
B) Konkret tapşırığın icrası ilə əlaqədar avadanlığa xidmət üçün sərf olunan vaxtdır
C) Işçilərin normal iş qabiliyyətinin saxlanmasına, şəxsi gigiyena və təbii təlabata ayrılan vaxtdır
D) Bütün növbə ərzində yerinə yetirilən işlərlə əlaqədar iş yerinin sahmana salınmasına sərf olunan vaxtdır
E) Əmək cisminin formasının, ölçüsünün, tərkibinin dəyişilməsi məqsədi ilə lazım olan əsas və köməkçi
hərəkətlərin yerinə yetirilməsinə sərf olunan vaxtdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

45. Texnoloji fasilələr hansıdır?
A) Daxili nizam-intizam qaydaları ilə tənzimlənən və işçilərin fiziki hazırlıqlarına uyğun təşkil edilən
fasilələrdir
B) Daxili nizam-intizam qaydaları ilə tənzimlənən və işçilərin istirahətlərinin təmin edən fasilələrdir
C) Daxili nizam-intizam qaydaları ilə tənzimlənməyən və iqlim normalarına uyğun tənzimlənən fasilələrdir
D) Daxili nizam-intizam qaydaları ilə tənzimlənən və əməyin, istehsalın təşkili və texnologiyası ilə
şərtləndirilmiş fasilələrdir
E) Daxili nizam-intizam qaydaları ilə tənzimlənməyən və işçilərin özbaşına etdikləri fasilələrdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

46. Müəssisənin işinin düzgün qurulmaması nəticəsində baş verən, avadanlığın və işçilərin boşdayanmasından
yaranan fasilələrdir?
A) Reqlamentləşdirilməmiş fasilə vaxtı
B) Reqlamentləşdirilmiş fasilələr
C) Növbəli fasilələr
D) Növbədənkənar fasilələr
E) Nizamlanmayan fasilələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

47. İstirahət, istehsalat gimnastikası, şəxsi gigiyena və təbii tələbatların ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan
fasiələlər hansıdır?
A) Növbədənkənar fasilələr
B) Növbəli fasilələr
C) Reqlamentləşdirilmiş fasilələr
D) Nizamlanmayan fasilələr
E) Reqlamentləşdirilməmiş fasilə vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

48. Müddəalardan doğru olmayanı tapın.
A) İş vaxtı - qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vaxt ərzində işçilərin əmək funksiyasını yerinə yetirməsi üçün
müəyyən edilmiş zamandır
B) İşçilərin məşğulluq vaxtına istehsalat tapşırığının icrası vaxtı və digər işlərə sərf olunan vaxt daxildir
C) Digər işlərə sərf olunan vaxta plan-qrafiklə nəzərdə tutulmayan işlərə və qeyri-məhsuldar işlərə sərf olunan
vaxt daxildir
D) Avadanlığın avtomatik iş vaxtı ərzində işçinin əmək prosesinin digər elementlərini yerinə yetirməsi
örtülməyən vaxt sayılır
E) Örtülməyən vaxt – avadanlığın dayandırılması (işləməməsi) zamanı əmək fəndlərinin (tədarükün təşkili,
keyfiyyətin yoxlanması və s.) icrasına sərf olunan vaxt və maşın-əl işlərinə sərf olunan vaxt sayılır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

49. İş vaxtının müəyyən olunmuş müddəti ərzində işçinin yerinə yetirməyə borclu olduğu əmək tapşırığının
həcmi necə adlandırılır?
A) Hasilat normaları
B) Хidmət normaları
C) Say normaları
D) Vaхt normaları
E) Əmək normaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

50. Müvafiq ixtisasa malik işçinin (işçilər qrupunun) mövcud təşkilati-texniki şəraitdə vaxt vahidi ərzində
hazırlamağa borclu olduğu lazımi keyfiyyətli məhsul vahidinin müəyyən olunmuş miqdarı necə adlandırılır?
A) Хidmət normaları
B) Hasilat normaları
C) Say normaları
D) Vaхt normaları
E) Əmək normaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

51. Müəyyən həcmə malik işlərin (istehsal, idarəetmə funksiyalarının) yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan
işçilərin sayıdır?
A) Hasilat normaları
B) Хidmət normaları
C) Vaхt normaları
D) Say normaları
E) Əmək normaları

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

52. Müvafiq ixtisasa malik işçinin müəyyən təşkilati-texniki şəraitdə vaxt vahidi ərzində xidmət göstərməyə
borclu olduğu istehsalat obyektlərinin sayıdır?
A) Hasilat normaları
B) Хidmət normaları
C) Say normaları
D) Vaхt normaları
E) Əmək normaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

53. Müvafiq ixtisasa malik işçinin müəyyən təşkilati-texniki şəraitdə iş vahidini yerinə yetirməsi üçün iş vaxtı
məsrəflərinin (adam-saat) zəruri həcmi necə adlandırılır?
A) Hasilat normaları
B) Хidmət normaları
C) Say normaları
D) Vaхt normaları
E) Əmək normaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

54. Əmək normaları müəssisədə hansı məsələlərin həyata keçirilməsində mühüm rola malikdir? Tam və düzgün
cavabı müəyyən edin.
1.Əməyin və əmək haqqının təşkili
2.Əmək tutumunun aşağı salınması; müəssisədaxili planların tərtibi
3.Sexin, sahənin istehsal gücünün hesablanması, əmək intizamının möhkəmləndirilməsi
4.Fəhlə kadrlarının müəssisədə yerləşdirilməsi
5.Əmək məhsuldarlığının daxili imkanlarının aşkar edilməsi
6.Əmək müqavilələrinin strukturunun dəyişdirilməsi
A) 1,2,3,5

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) 2,3,4,5
C) 1,2,3,4,5
D) 1,3,4,5
E) 1,2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

55. Müəssisələrdə istifadə olunan əmək normalarının tam və düzgün göstərildiyi bəndi müəyyən edin.
A) Vaxt norması, istehsal norması, say norması, normalaşdırılmış tapşırıq
B) Vaxt norması, xidmət norması, say norması, normalaşdırılmış tapşırıq
C) Vaxt norması, istehsal norması, xidmət norması, say norması
D) Istehsal norması, xidmət norması, say norması, normalaşdırılmış tapşırıq
E) Vaxt norması, istehsal norması, xidmət norması, say norması, normalaşdırılmış tapşırıq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

56. Vaxt normasının hesablanmasında hansı tələbə riayət olunması nəzərdə tutulmamışdır?
A) Normalaşdırılan əməliyyatın icrası üzrə dəqiq işlənmiş texnologiya
B) Seçilmiş əməliyyatın iqtisadi cəhətdən icra üsulunun öyrənilməsi, onun ardıcıllığı və məzmununun təhlil
olunması
C) Mütərəqqi normativlərdən istifadə etmək
D) Əlverişsiz iş rejimi seçməklə avadanlığın istehsal imkanlarından tam istifadə etmək
E) Müşahidə aparmaq, alınmış nəticədən normaların hesablanmasında istifadə etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

57. Ədədi vaxtın tərkibinə daxil olanların tam və düzgün göstərildiyi bəndi müəyyən edin.
A) Əsas vaxt, köməkçi vaxt, iş yerinə xidmət vaxtı, təbii tələbat vaxtı, istehsalın təşkili və texnologiya ilə
əlaqədar məcburi fasilələr

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Növbədaxili qısa fasilələr, təbii tələbat vaxtı, istehsalın təşkili və texnologiya ilə əlaqədar məcburi fasilələr
C) Əsas vaxt, iş yerinə xidmət vaxtı, növbədaxili qısa fasilələr, təbii tələbat vaxtı, istehsalın təşkili və texnologiya
ilə əlaqədar məcburi fasilələr
D) Əsas vaxt, köməkçi vaxt, iş yerinə xidmət vaxtı, növbədaxili qısa fasilələr
E) Əsas vaxt, köməkçi vaxt, iş yerinə xidmət vaxtı, növbədaxili qısa fasilələr, təbii tələbat vaxtı, istehsalın təşkili
və texnologiya ilə əlaqədar məcburi fasilələr
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

58. Əmək şəraiti zərərlilik və təhlükəlilik dərəcəsinə görə bölündüyü siniflərin tam və düzgün göstərildiyi bəndi
müəyyən edin.
A) Əlverişli; əlverişsiz; zərərli və təhlükəli
B) Optimal; yol verilə bilən; zərərli və təhlükəli
C) Optimal və yol verilə bilən
D) Optimal; yol verilə bilən; zərərli
E) Optimal; yol verilə bilən və təhlükəli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

59. Əmək şəraiti zərərlilik və təhlükəlilik dərəcəsinə görə neçə sinifə bölünür?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 4
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

60. İşçinin sağlamlığının mühafizə olunmasına və yüksək iş qabiliyyətini saxlamağa imkan verən iş şəraiti
hansıdır?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Optimal iş şəraiti
B) Əlverişsiz iş şəraiti
C) Rejimli iş şəraiti
D) Rejimsiz iş şəraiti
E) Məhdudlaşdırılmış iş şəraiti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

61. Optimal kimi şərti olaraq hansı iş şərati qəbul olunur?
A) Zərərli faktorları olan və ya əhali üçün təyin olunan təhlükəsizlik həddini keçən
B) İş yerləri üçün müəyyən olunmuş qigiyenik normativləri aşmayan
C) Əmək haqqı sistemi yüksək olan
D) Əmək normalarının müyyənləşdirildiyi və vaxtaşırı yoxlanılan
E) Zərərli faktorların olmaması və ya əhali üçün təyin olunan təhlükəsizlik həddini keçməyən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

62. Orqanizmdə baş verə biləcək funksional dəyişikliklər isə reqlamentləşdirilmiş fasilələr və ya gələn növbənin
əvvəli üçün bərpa olunur və yaxın gələcəkdə işçilərin sağlamlığına mənfi təsir göstərmir. Bu əmək şəraiti
hansıdır?
A) Rejimli iş şəraiti
B) Yol verilə bilən əmək şəraiti
C) Optimal iş şəraiti
D) Yol verilməyən əmək şəraiti
E) Əlverişsiz iş şəraiti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

63. Gigiyenik normativləri aşma həddinə görə zərərli əmək şəraiti neçə zərərlilik sinifinə bölünür?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) 1
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

64. Bu sinifə aid edilən əmək şəraitində zərərli istehsalat amillərinin səviyyəsi o dərəcədə yüksəkdir ki, peşə
sağlamlığının kəskin itirilməsi bir növbə ərzində də baş verə bilər. Bu sinif hansı əmək şəraitinə aid edilir?

A) Yol verilə bilən əmək şəraiti
B) Ekstremal əmək şəraiti
C) Əlverişsiz iş şəraiti
D) Optimal iş şəraiti
E) Rejimsiz iş şəraiti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

65. Fəhlələr tez-tez və daha ağır, xroniki xəstəliklərə tutulur, demək olar ki, işdən çox xəstəlik vərəqəsi
götürürlər. Belə xəstəliklər içərisində daha ağır elə peşə xəstəliyi ola bilər ki, nəinki əmək qabiliyyətinin tez-tez
itirilməsinə, hətta əlilliyə də səbəb ola bilər. Bu hansı əmək şəraitdir?
A) Ekstremal əmək şəraiti
B) Üçüncü sinifin birinci dərəcə zərərli əmək şəraiti
C) Üçüncü sinifin dördüncü dərəcə zərərli əmək şəraiti
D) Üçüncü sinifin ikinci dərəcə zərərli əmək şəraiti
E) Üçüncü sinifin üçüncü dərəcə zərərli əmək şəraiti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

66. Əgər belə iş şəraitində iş və istirahət rejimini dəyişmədən işləmək davam etdirilərsə, funksional
dəyişikliklər toplanaraq gec-tez hər hansı bir peşə xəstəliyinə gətirib çıxaracaqdır. Bu hansı iş şəraitidir?
A) Yol verilə bilən əmək şəraiti
B) Üçüncü sinifin dördüncü dərəcə zərərli əmək şəraiti
C) Üçüncü sinifin ikinci dərəcə zərərli əmək şəraiti
D) Üçüncü sinifin üçüncü dərəcə zərərli əmək şəraiti
E) Üçüncü sinifin birinci dərəcə zərərli əmək şəraiti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

67. Əmək prosesinin ilk növbədə əsasən orqanizmin funksional sisteminin fəaliyyətini təmin edən və əzələskelet hərəkət aparatında yüklənməni əks etdirən xarakteristikası necə adlandırılır?
A) Əməyin gərginliyi
B) Əməyin ağırlığı
C) Əmək şəraiti
D) Qeyri-məhsuldar əmək
E) Emosional yüklənmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

68. Əmək prosesinin ilk növbədə işçinin orqanizminin mərkəzi sinir sistemində, duyğu orqanlarında, emosional
sahədə yüklənməni əks etdirən xarakteristikasıdır?

A) Statik yüklənmə
B) Əmək şəraiti
C) Əməyin ağırlığı
D) İşçi mövqenin vəziyyəti
E) Əməyin gərginliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

69. İş vaxtı rejiminin rasionallığının təmin edilməsinin və əməyin sanitar-gigiyenik təsnifatının tələblərinə
uyğun olaraq reqlamentləşdirilmiş vaxt normalarının tətbiq edilməsinin əsas məqsədi qeyd edilənlərdən hansı
biridir?
A) Əmək haqqı miqdarının artırılmasını təmin etmək
B) Əmək və istehsal prosesində yeni texnologiyaların tətbiqini təmin etmək
C) Əmək və istehsal prosesində işçinin sağlamlığının mühafizəsini təmin etmək
D) Əmək və istehsal prosesində məhsuldarlığı artımını təmin etmək
E) Əmək və istehsal prosesində rəqabətədavamlı məhsul istehsalını təmin etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

70. Reqlamentləşdirilmiş fasilələri şərti olaraq müxtəlif qruplara bölmək olar. Bunlar hansılardır?
A) Nahar fasiləsi, mikrofasilələr və “psixoloji yüngülləşmə” fasilələri
B) Qısamüddətli reqlamentləşdirilməmiş fasilələr, mikrofasilələr və “psixoloji yüngülləşmə” fasilələri
C) Qısamüddətli reqlamentləşdirilmiş fasilələr, mikrofasilələr və “psixoloji yüngülləşmə” fasilələri
D) Nahar fasiləsi, qısamüddətli reqlamentləşdirilmiş fasilələr, mikrofasilələr
E) Nahar fasiləsi, qısamüddətli reqlamentləşdirilmiş fasilələr, mikrofasilələr və “psixoloji yüngülləşmə”
fasilələri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

71. 45-60 dəqiqəlik nahar fasiləsini hansı şərtlə təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) İşin başlanmasından iki saatdan az olmamaq şərti ilə
B) İşin başlanmasından dörd saatdan gec olmamaq şərti ilə
C) İşin başlanmasından üç saatdan az olmamaq şərti ilə
D) İşin başlanmasından üç saatdan gec olmamaq şərti ilə
E) İşin başlanmasından iki saatdan gec olmamaq şərti ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

72. Orta ağırlıqlı işlərdə reqlamentləşdirilmiş fasilələrin optimal müddətinin nə qədər olması
məqsədəuyğundur?
A) 1-5 dəqiqə
B) 15-20 dəqiqə
C) 30-40 dəqiqə
D) 5-10 dəqiqə
E) 10-15 dəqiqə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

73. Böyük əsəb gərginliyi, diqqətin cəlb olunmasını və eyni tipli, dəqiq, xırda hərəkətlərin təkrarlanması ilə
bağlı olan işlərdə reqlamentləşdirilmiş fasilələrin hansı müddətdə olması məqsədəuyğundur?
A) Uzunmüddətli (10 dəqiqədən çox) və tez-tez təkrarlanan
B) Qısamüddətli (10 dəqiqəyə qədər) və gün ərzində bir neçə dəfədən artıq olmayan
C) Qısamüddətli (10 dəqiqəyə qədər) və tez-tez təkrarlanan
D) Uzunmüddətli (15 dəqiqədən çox) və gün ərzində ən çoxu 3 dəfə təkrarlanan
E) Uzunmüddətli (30 dəqiqədən çox) və iş növbəsi ərzində bir dəfə olan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

74. Böyük fiziki güc tələb edən işlərdə reqlamentləşdirilmiş fasilələr hansı qaydada verilməsi tövsiyə edilir?
A) Qısamüddətli (10 dəqiqəyə qədər) və gün ərzində bir neçə dəfədən artıq olmayan
B) Daha qısamüddətli (5-10 dəqiqə) olmalı və onlar arasında fasilə daha az olması
C) Uzunmüddətli (30 dəqiqədən çox) və iş növbəsi ərzində bir dəfə olan
D) Qısamüddətli (10 dəqiqəyə qədər) və tez-tez təkrarlanan
E) Daha uzunmüddətli (10-15 dəqiqə) olmalı və onlar arasında fasilə daha çox olması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

75. İstənilən iş növündə hansı fasilələr mövcüddur?
A) Qısamüddətli (on dəqiqəyə qədər)
B) Çox qısamüddətli (bir dəqiqəyə qədər)
C) Uzun müddətli (on beş dəqiqəyə qədər)
D) Qısamüddətli (beş dəqiqəyə qədər)
E) Çox uzunmüddətli (otuz dəqiqəyə qədər)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

76. İş günü (növbəsi) ərzində işçilərə isitrahət və təbii təlabatlarını ödəmək üçün, həmçinin sənaye
gimnastikası, maye qəbul etmək və digər ehtiyaclar üçün qısa müddətli fasilələr əmək normaları (hasilat,
xidmət) təyin edilərkən hansı qaydada nəzərə alınır?
A) Nəzərə alınır və iş vaxtına daxil edilir
B) Nəzərə alınmır və iş vaxtına daxil edilmir
C) Nəzərə alınmır və əmək haqqından tutulur
D) Bu cür fasilələr özbaşına işburaxma kimi qəbul edilir
E) Bu cür fasilələr inzibati xəta hesab edilir və əmək normalarına daxil edilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

77. İş növbəsi ərzində istirahət üçün verilən fasilələrin optimal davamlılığı hansı amillərdən asılıdır?
A) Əmək normalarının tərkibindən və iş qrafikindən
B) İş yerləri üçün müəyyənləşdirilmiş sanitar-gigiyenik normalardan
C) İstehsalat prosesinin xüsusiyyətindən və əmək şəraitindən
D) Əməyin təhlükəsizliyinin və ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarından
E) Personalın say tərkibindən və ixtisas göstəricilərindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

78. İstirahət üçün ayrılmış fasilələrin tezliyi və müddəti hansı amillərdən asılıdır? Tam və düzgün cavabı
müəyyən edin.
A) Əmək şəraitindən, işçilərdə yorğunluğun inkişaf dərinliyindən və iş qabiliyyətinin bərpası üçün lazım olan
zəruri vaxtdan
B) Əmək şəraitindən və iş qabiliyyətinin bərpası üçün lazım olan zəruri vaxtdan
C) İşçilərdə yorğunluğun inkişaf dərinliyindən və iş qabiliyyətinin bərpası üçün lazım olan zəruri vaxtdan
D) Əmək şəraitindən və işçilərdə yorğunluğun inkişaf dərinliyindən
E) Əmək şəraitindən, istehsal edilən əmtəənin keyfiyyətindən və rəqabətədavamlılığından
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

79. Hansı səbəbdən günün ikinci yarısında istirahət üçün ayrılmış fasilələr günün birinci yarısına nisbətən daha
çox olmalıdır?
A) İş yükünün daha çox olması ilə əlaqədar olaraq
B) Yorğunluğun artması ilə əlaqədar olaraq
C) İş vaxtının daha çox olması ilə əlaqədar olaraq
D) İstehsal gücünün artması ilə əlaqdar olaraq
E) Əmək məhsuldarlığına müsbət təsir göstərməklə əlaqədar oalraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

80. İstirahət üçün ən əlverişli vaxt intervalı hansı müddət təşkil edir?
A) 10-15 dəqiqə
B) 20-30 dəqiqə
C) 1-5 dəqiqə
D) 15-20 dəqiqə
E) 5-10 dəqiqə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

81. İstirahət üçün ən əlverişli vaxt hansı imkanları təmin edir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Fizioloji funksiyaların optimal iş səviyyəsinə qədər intensiv bərpasını təmin edərək, yorğunluğu azaldır
2.İşin formalaşmış dinamik stereotipinin pozulmasına imkan vermir
3.Qurulmuş iş mexanizmini qoruyub saxlamağa imkan verir
4.Qurulmuş iş mexanizmini möhkəmləndirməyə imkan verir
5.İşlərin planlama üzrə aparılmasını təmin edir
A) 2,3,4
B) 1,3,4,5
C) 1,2,4
D) 1,2,3,4
E) 1,2,3,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

82. Daha qısa, lakin tez tez verilən fasilələri (hər saat, yaxud yarım saatdan bir 2-5 dəqiqə) hansı işlərdə tətbiq
etmək daha məqsədəuyğundur?
A) Böyük fiziki qüvvə tələb edən və ağırlıq yaradan işlərdə
B) Xüsusi ağır işlərdə və böyük əsəb gərginliyi tələb etməyən işlərdə
C) Yüksək monotonlu “xırda” işlərdə və böyük əsəb gərginliyi tələb edən işlərdə
D) Xüsusi istehsalat texnologiyası tətbiq edilmiş işlərdə
E) Müasir texnologiylar tətbiq edilmiş və ya yeni məhsulların istehsalına başlamış işlərdə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

83. 10-15 dəqiqəlik fasilələr (hər iki saatdan bir) hansı işlər üçün müəyyənləşdirilir?
A) Böyük əsəb gərginliyi tələb edən işlər
B) Böyük əsəb gərginliyi tələb etməyən işlər
C) Xüsusi istehsalat texnologiyası tətbiq edilmiş işlər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Böyük fiziki qüvvə tələb etməyən işlər
E) Böyük fiziki qüvvə tələb edən işlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

84. "Bəzi müəssisə və təşkilatlarda işçilərin iş vaxtı ərzində qısa müddətli istirahəti üçün xüsusi otaqlar ayrılır.
Bu otaqlardan tək açıq havada işləyənlər yox, həmçinin iş şəraitləri yetəri qədər rahat olan, ofis şəraitində
işləyən işçilər də istifadə edə bilərlər. Xüsusi şəraiti olan otaqlarda 10-15 dəqiqəlik fasilələrin verilməsi
işçilərdə yorğunluğun və həddən artıq olan gərginliyin aradan qaldırılmasına kömək edir. Bu da əmək
məhsuldarlığını artırmağa yardımçı olur."
Verilmiş mətnə əsasən doğru olmayan mühakiməni müəyyənləşdirin.
A) İstirahət üçün xüsusi otaqlardan həm açıq havada işləyənlər, həm də ofis şəraitində işləyən işçilər də istifadə
edə bilərlər
B) Xüsusi şəraiti olan otaqlarda 10-15 dəqiqəlik fasilələrin verilməsi işçilərdə yorğunluğun aradan
qaldırılmasına kömək edir
C) Bəzi müəssisə və təşkilatlarda işçilərin iş vaxtı ərzində qısa müddətli istirahəti üçün xüsusi otaqlar ayrılır
D) Bütün müəssisə və təşkilatlarda işçilərin gün ərzində uzun müddətli istirahəti üçün xüsusi otaqlar
ayrılmalıdır
E) Xüsusi şəraiti olan otaqlarda 10-15 dəqiqəlik fasilələrin verilməsi əmək məhsuldarlığını artırmağa yardımçı
olur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

85. Bəzi hallarda reqlamentləşdirilmiş fasilələrin verilməsi xüsusi texniki vasitələrin işi ilə əlaqələndirilir. Bu
fasilələr əsasən hansı məqsədlə verilir?
A) Əmək müqavilələrində nəzərdə tutulmayan öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi üçün
B) Texnoloji vasitələrin və istehsal mexanizmlərinin işində texnoloji proseslərə riayət olunması üçün
C) Müəssisədə müəyyənləşdirilmiş qulluq rejiminin təmin edilməsi üçün
D) Proflaktiki tədbirlərin icrasının və təhlükəsiz qaydalarına riayət edilmə dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi
üçün
E) Sanitar-gigiyenik normaların tələblərin icrasının təmin edilməsi üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

86. Adətən xüsusi texniki vasitələrin işi ilə əlaqəli reqlamentləşdirilmiş fasilələrin verilməsi hansı sənədlərlə
müəyyən edilir?
A) Əmək müqaviləsi və iş rejimi qaydaları ilə
B) Mülki və əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş tələblərlə
C) Kollektiv sazişlə, daxili nizam-intizam qaydaları və digər lokal tipli normativ aktlar ilə
D) Sanitar-gigiyenik normaların gözlənilməsi ilə bağlı olan aktlarla
E) Müəssisə və təşkilatların strukturuna daxil olan struktur bölmələrin əsasnamələri və vəzifə təlimatları ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

87. Kompüterlə iş daim gərginlik və diqqət tələb edirsə və kompüterlə əlaqəsi olmayan işlərlə məşğul olmağa
imkan yoxdursa, onda hansı müddətdə fasilələrin verilməsi məsləhət görülür?
A) Hər 90 dəqiqəlik iş vaxtından sonra 15 dəqiqəlik
B) Hər 60 dəqiqəlik iş vaxtından sonra 10 dəqiqəlik
C) Hər 30 dəqiqəlik iş vaxtından sonra 10 dəqiqəlik
D) Hər 45 dəqiqəlik iş vaxtından sonra 10 dəqiqəlik
E) Hər 45 dəqiqəlik iş vaxtından sonra 15 dəqiqəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

88. “Kompüter və digər elektromaqnit şüalanma yaradan aparatlarin istismarı zamanı təhlükəsizlik
qaydalari”na əsasən kompüterlərlə işləyənlərin əmək və istirahət rejimi hansı amillərdən asılı olaraq təşkil
olunmalıdır?
A) Əmək haqqı miqdarından və rejim qaydalarından asılı olaraq
B) Personalın say tərkibindən və qulluq rejimindən asılı olaraq
C) Əmək fəaliyyətinin növü və kateqoriyasından asılı olaraq
D) Personalın iş rejimindən və əmək haqqından asılı olaraq
E) Yerinə yetirilən işlərin nəticəsindən və icra vaxtından asılı olaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

89. Kompüterlərlə işləyənlərin əmək fəaliyyəti hansı qruplara bölünür?
A) Zərərli və zərərsiz iş qruplarına
B) 1,2,3,4
C) A,B,C,D,E
D) A,B,C,D
E) A,B,C
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

90. Kompüter ekranından məlumatın oxunması üzrə iş kompüterlərlə işləyənlərin əmək fəaliyyətinin hansı
qrupuna aid edilir?
A) A qrupuna
B) B qrupuna
C) C qrupuna
D) D qrupuna
E) E qrupuna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

91. Kompüterlə iş deyərkən əsas meyar kimi hansı iş vaxtı götürülür?

A) İş vaxtının (növbəsinin) 50℅ - indən çox olmayan iş vaxtı
B) İş vaxtının (növbəsinin) 40℅ - indən çox olmayan iş vaxtı
C) İş vaxtının (növbəsinin) 30℅ - indən az olmayan iş vaxtı
D) İş vaxtının (növbəsinin) 50℅ - indən az olmayan iş vaxtı
E) İş vaxtının (növbəsinin) 20℅ - indən az olmayan iş vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

92. Məlumatları kompüterə daxil etməklə iş kompüterlərlə işləyənlərin əmək fəaliyyətinin hansı qrupuna aid
edilir?
A) B qrupuna
B) A qrupuna
C) C qrupuna
D) Z qrupuna
E) E qrupuna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

93. Kompüterlə işdə iş növbəsi ərzində 60000 işarədən çox olmayan məlumatın oxunması əmək fəaliyyəti
növlərinin hansı qrupuna aid edilir?

A) B qrupuna
B) C qrupuna
C) A qrupuna
D) E qrupuna
E) Z qrupuna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

94. Kompüterlə işdə iş növbəsi ərzində 40000 işarədən çox olmayan məlumatın oxunması və kompüterə daxil
edilməsi əmək fəaliyyəti növlərinin hansı qrupuna aid edilir?

A) A qrupuna
B) B qrupuna
C) C qrupuna
D) E qrupuna

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) D qrupuna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

95. Kompüterlə işdə iş növbəsi ərzində 6 saatdan çox olmayaraq bilavasitə kompüterlə işləmək əmək fəaliyyəti
növlərinin hansı qrupuna aid edilir?

A) A qrupuna
B) B qrupuna
C) D qrupuna
D) E qrupuna
E) C qrupuna
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

96. Kompüterlə əlaqəli fasiləsiz işin müddəti hansı müddətdən artıq ola bilməz?
A) 40 dəqiqədən artıq ola bilməz
B) 30 dəqiqədən artıq ola bilməz
C) 45 dəqiqədən artıq ola bilməz
D) 2 saatdan artıq ola bilməz
E) 1 saatdan artıq ola bilməz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

97. Əmək fəaliyyətinin kateqoriyasından və növündən asılı olmayaraq gecə növbəsində (saat 22.00-dan saat
6.00-dək) kompüterlə iş zamanı reqlamentləşdirilmiş fasilələrin ümumi müddəti necə müəyyən edilməlidir?
A) 20 dəqiqəyədək artırılmalıdır
B) 15 dəqiqəyədək artırılmalıdır
C) 60 dəqiqəyədək artırılmalıdır

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) 45 dəqiqəyədək artırılmalıdır
E) 30 dəqiqəyədək artırılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

98. Kompüterlə iş zamanı reqlamentləşdirilmiş fasilələr və mikrofasilələrdən hansı məqsədlər üçün istifadə
edilməsi daha məqsədəuyğundur?
A) Kompleks məşğələlərin, göz və barmaqların gimnastikasının yerinə yetirilməsi üçün
B) Fiziki yorğunluğun azaldılması üçün
C) Təbii ehtiyacların qarşılanması və qidalanmanın təmin edilməsi üçün
D) İcra edilmiş işlərin düzgünlüyünün yoxlanılması üçün
E) Yeni tapşırıqların icrasına başlanılması üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

99. Kompüterlə iş işin ağırlıq və gərginlik dərəcəsinə görə neçə kateqoriyaya ayrılır?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 3
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

100. Qeyri-əlverişli əmək şəraiti nəticəsində insan orqanizminə mənfi təsir göstərə biləcək işlər kompüterlə
işin ağırlıq və gərginlik dərəcəsinə görə hansı kateqoriyasına aid edilir?
A) V kateqoriyasına
B) IV kateqoriyasına
C) I kateqoriyasına

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) III kateqoriyasına
E) II kateqoriyasına
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

101. Kompüter ilə 8 saatlıq iş günü (növbəsi) ərzində II kateqoriya işlər üçün hansı qaydada
reqlamentləşdirilmiş fasilələrin verilməsi müəyyənləşdirilir?
A) İş növbəsinin başlanmasından və nahar fasiləsindən 2 saat sonra, hər biri 10 dəqiqə olmaqla
B) İş növbəsinin başlanmasından və nahar fasiləsindən 2 saat sonra hər biri 15 dəqiqə olmaqla
C) İş növbəsinin başlanmasından və nahar fasiləsindən 2 saat sonra hər biri 20 dəqiqə olmaqla
D) İş növbəsinin başlanmasından və nahar fasiləsindən 2 saat sonra hər biri 30 dəqiqə olmaqla
E) İş növbəsinin başlanmasından və nahar fasiləsindən 2 saat sonra hər biri 25 dəqiqə olmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

102. Kompüter ilə 8 saatlıq iş günü (növbəsi) ərzində III kateqoriya işlər üçün hansı qaydada
reqlamentləşdirilmiş fasilələrin verilməsi müəyyənləşdirilir?
A) İş növbəsinin başlanmasından və nahar fasiləsindən 2 saat sonra hər biri 15 dəqiqə olmaqla
B) İş növbəsinin başlanmasından və nahar fasiləsindən 2 saat sonra hər biri 20 dəqiqə olmaqla
C) iş növbəsinin başlanmasından və nahar fasiləsindən 1.5-2 saat sonra hər biri 20 dəqiqə olmaqla
D) iş növbəsinin başlanmasından və nahar fasiləsindən 1.5-2 saat sonra hər biri 30 dəqiqə olmaqla
E) İş növbəsinin başlanmasından və nahar fasiləsindən 2 saat sonra hər biri 30 dəqiqə olmaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

103. İş günü (növbəsi) ərzində reqlamentləşdirilmiş fasilələrsiz kompüter ilə aramsız işin davamlılığı ən çoxu
nə qədər olmalıdır?
A) 2,5 saat
B) 3 saat

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) 3,5 saat
D) 2 saat
E) 1,5 saat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

104. Sürücünün iş vaxtına daxil olan dövlərə aşağıdakılardan hansılar daxildir? Tam və düzgün cavabı müəyyən
edin.
1.Avtomobilin idarə vaxtı
2.Avtomobilin idarəsi zamanı yolda və son məntəqələrdə istirahət üçün xüsusi fasilələr vaxtı
3.Xəttə çıxmazdan əvvəl və xəttdən təşkilata qayıtdıqdan sonra, beynəlxalq daşımalarda isə dövriyyə
məntəqələrində və ya yolda (dayanacaqda) növbənin əvvəlində və növbə bitdikdən sonra işlərin görülməsi
üçün hazırlıq-tamamlama vaxtı
4.Xəttə çıxmazdan əvvəl və xəttdən qayıtdıqdan sonra sürücünün tibbi müayinədən keçmə vaxtı
5.Yüklərin yüklənməsi və boşaldılması, sərnişinlərin minmə və düşmə məntəqələrində, xüsusi avtomobillərin
istifadə yerlərində dayanacaq vaxtı
6.Sürücünün günahı ilə əlaqədar boşdayanma vaxt
A) 1,2,4,5,6
B) 2,3,4,5
C) 1,3,4,5,6
D) 1,2,3,4,5,6
E) 1,2,3,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

105. Sürücünün iş vaxtına daxil olan dövlərə aşağıdakılardan hansılar daxildir? Tam və düzgün cavabı müəyyən
edin.
1.Xəttə iki sürücü buraxılarkən bir sürücü avtomobili idarə etmirsə iş yerində olma vaxtı
2.Avtomobilin idarəsi zamanı yolda və son məntəqələrdə istirahət üçün xüsusi fasilələr vaxtı
3.Xəttə çıxmazdan əvvəl və xəttdən qayıtdıqdan sonra sürücünün tibbi müayinədən keçmə vaxtı
4.Yüklərin yüklənməsi və boşaldılması, sərnişinlərin minmə və düşmə məntəqələrində, xüsusi avtomobillərin
istifadə yerlərində dayanacaq vaxtı
5.Sürücünün günahı olmadan boşdayanma vaxtı
6.Avtomobilin cari təmir vaxtı
A) 1,2,3,4

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) 1,2,3,4,5
C) 2,3,4,5
D) 1,2,3,4,5,6
E) 2,3,4,5,6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

106. Avadanlığa təmirlərarası xidmətin tərkibinə hansı işlər daxildir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin
1.Avadanlığın dövri şəkildə silinməsi və təmizlənməsi
2.Avadanlığın dövri şəkildə yağlanması
3.Avadanlığa dövri şəkildə baxış keçirilməsi
4.Avadanlığın işinin sistemli şəkildə tənzimlənməsi
5.Avadanlıqda qısa istismar dövrünə malik olan hissələrin sistemli şəkildə dəyişdirilməsi
6.Avadanlığın yenisi ilə əvəz olunması

A) 1,2,3,4,5
B) 1,2,3,4
C) 2,4,5,6
D) 2,3,4,5,6
E) 1,2,3,4,5,6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

107. Müddəalardan doğru olmayanı qeyd edin.
A) Reqlamentləşdirilmiş fasilələrin 20-30 dəqiqəlik davamiyyət müddəti, iş rejiminin ayrılmaz tərkib hissəsidir
və növbənin başlandığı müddətdən 1-2 saat, nahar fasiləsindən 2 saat sonra təyin edilir
B) Əməyin normalaşdırılması prosesində reqlamentləşdirilmiş vaxt normalarından istifadə edərkən iş vaxtı
sərfinin səmərəliliyinə təsir edən faktorlara xüsusi diqqət yetirilməlidir
C) Avadanlığa təmirlərarası xidmət onun fəaliyyətini dayandırmadan əsasən həmin avadanlıqda işləyən işçi
tərəfindən yerinə yetirilir
D) Titrəyiş təhlükəli əl alətləri ilə işlərdə iş vaxtından artıq işlər işəgötürənin mülahizəsi ilə reallaşa bilər
E) Reqlamentləşdirilmiş fasilələr hasilat normalarına, iş rejimi isə növbə tapşırığına daxil edilir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əməyin normalaşdırılması prosesində istifadə edilən reqlamentləşdirilmiş Vaxt Normaları. Bakı, 2015

108. Əməyin normalaşdırılmasının məqsədləri aşağıdakılardan hansılardır? Tam və düzgün variantı müəyyən
edin.
1.İstehsal sahələrində işin düzgün təşkili
2.Əməyin səmərəliliyinin artırılması
3.İşin yerinə yetirilməsi üçün vaxt sərfinin təyin olunması
4.İşçi potensialından effektiv istifadə
5.Eyni ştat tərkibi və eyni vaxt sərfində daha yüksək nəticələrin əldə edilməsi
6.Əməyin normalarının yenidən işlənilməsi

A) 1,2,4,5,6
B) 2,3,4,5,6
C) 1,2,3,4,6
D) 1,2,3,4,5,6
E) 1,2,3,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

109. Əməyin normalaşdırılmasının prinsipləri aşağıdakılardan hansılardır? Tam və düzgün cavab variantını
qeyd edin.
1.Sistemlilik
2.Obyektivlik
3.Dinamiklik
4.Effektivlik
5.Legitimlik
6.Komplekslik
7.Konkretlik
8.Qanunçuluq

A) 1,2,3,4,5,6,7
B) 1,2,3,4,5,6,7,8
C) 2,3,4,5,6,7,8
D) 1,2,3,4,5,6

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) 3,4,5,6,7,8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

110. Əməyin normalaşdırılması əsasında aşağıdakılardan hansılar təyin edilir? Tam və düzgün cavab variantını
qeyd edin.
1.Ayrı-ayrılıqda hər bir işçinin və kollektivin ümumi işdə iştirakının ölçüsü, işçilərin sayı
2.Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə iş növləri arasında kəmiyyət nisbəti
3.İşçilərin düzgün yerləşdirilməsi və onların səmərəli surətdə qarşılıqlı əlaqəsi
4.İşin düzgün ritmi
5.infrastrukturun stimullaşdırılması
6.İşçilərin fiziki və zehni inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq sanitariya, gigiyena və estetik tələblərə uyğun iş
şəraitinin yaradılması
A) 1,2,3,5,6
B) 2,3,4,5,6
C) 1,2,3,6
D) 1,2,3,4,6
E) 1,2,3,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

111. İşçilərin düzgün yerləşdirilməsi və onların səmərəli surətdə qarşılıqlı əlaqəsi hansı proses zamanı
müəyyən edilir?
A) Əməyin stimullaşdırılması
B) Əməyin normalaşdırılması
C) Əməyin qiymətləndirilməsi
D) Yeni texnologiyaların tətbiqi
E) Əməyin ölçülməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

112. İşçilərin fiziki və zehni inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq sanitariya, gigiyena və estetik tələblərə uyğun
iş şəraitinin yaradılmas hansı proses zamanı müəyyən edilir?
A) Əməyin normalaşdırılması
B) Əməyin stimullaşdırılması
C) Yeni texnologiyaların tətbiqi
D) Əməyin ölçülməsi
E) Əməyin qiymətləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

113. Hazırlanacaq əmək normaları hansı tərəflərdən əsaslandırılmalıdır? Tam və düzgün cavab variantını qeyd
edin.
A) Texniki, iqtisadi və sosial tərəflərdən
B) Texniki, iqtisadi, psixofizioloji və sosial tərəflərdən
C) İqtisadi, təşkilati, psixofizioloji və sosial tərəflərdən
D) Psixofizioloji və sosial tərəflərdən
E) Texniki, iqtisadi, təşkilati, psixofizioloji və sosial tərəflərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

114. Hazırlanacaq əmək normaları aşağıdakı tələblərdən hansılara cavab verməlidir? Tam və düzgün cavabı
müəyyən edin.
1.Texnikanın, texnologiyanın əldə edilmiş səviyyəsinə uyğun olmalıdır
2.Əmək məsrəflərinin minimuma endirilməsi nöqteyi-nəzərindən effektiv olmalıdır
3.İşçilərin sağlamlıqlarının mühafizəsini təmin etməlidir
4.İşçiləri motivasiya etməlidir
5.Əmək haqqının yüksəldilməsini təmin etməlidir
A) 1,2,4,5
B) 1,2,3,5
C) 2,3,4,5
D) 1,2,3,4

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) 1,2,3,4,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

115. Əmək normaları anlayışı hansı bənddə tam və düzgün verilmişdir?
A) İş vaxtının müəyyən olunmuş müddəti ərzində işçinin yerinə yetirə biləcəyi iş həcmidir
B) İş vaxtının qeyri-müəyyən müddəti ərzində işçinin yerinə yetirə biləcəyi əmək tapşırıqlarının həcmidir
C) İş vaxtının müəyyən olunmuş müddəti ərzində işçinin həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin tam siyahısıdır
D) İş vaxtının müəyyən olunmuş müddəti ərzində qrupun planlaşdırdığı işlərin maksimum həcmidir
E) İş vaxtının müəyyən olunmuş müddəti ərzində işçinin yerinə yetirməyə borclu olduğu əmək tapşırıqlarının
həcmidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

116. Əmək prosesinin təhlili daxil olmaqla əmək normalarının işlənilməsinin üsul və qaydalarının
məcmusudur?
A) Analitik metodlar
B) Ümumi metodlar
C) Metodika
D) Əməyin normalaşdırılması metodları
E) Normallaşdırılmış tapşırıq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

117. Əmək prosesinin ayrı-ayrı hissələrə bölünməsinə, onlara sərf olunan vaxt sərfiyyatı normalarının müəyyən
olunmasına və ümumilikdə əmək prosesinin səmərəli təşkili baxımından əmək normalarının
formalaşdırılmasına, görülən işlərin həcminə və keyfiyyətinə əsaslanan metodlar hansıdır?
A) Əməyin normalaşdırılması metodları
B) Xüsusi metodlar
C) Analitik metodlar

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Ümumi metodlar
E) Gizli metodlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

118. Mütəxəssisin təcrübəsinə (təcrübə metodu) və ya yerinə yetirilən analoji işlər barədə statistik
məlumatlara (statistik metod) əsasən əmək proseslərini elementlərə ayırmadan əmək normalarının təyin
olunması və əməyin rasional təşkilinin layihələndirilməsi hansı metodlardır?
A) Ümumi metodlar
B) Gizli metodlar
C) Əməyin normalaşdırılması metodları
D) Xüsusi metodlar
E) Analitik metodlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

119. İş vaxtı sərfinin öyrənilməsində müşahidə.... (nöqtələrin yerinə uyğun olan variantı müəyyən edin)
A) Müəyyən dövr ərzində iş vaxtı itkilərinin aşkar edilməsi və aradan qaldırılması məqsədi ilə iş vaxtının bütün
tərkib elementlərinin müşahidə vasitəsi ilə qeydə alınmasıdır
B) Müəyyən dövr ərzində iş vaxtı itkilərinin aşkar edilməsi və aradan qaldırılması məqsədi ilə iş vaxtının
müəyyən elementlərinin müşahidə vasitəsi ilə qeydə alınmasıdır
C) Müəyyən təşkilatı-texniki və sanitar-gigiyenik şəraitdə işlərin yerinə yetirilməsi zamanı işçinin (işçilər
qrupunun) əmək sərfinin sistemli və məqsədyönlü öyrənilməsidir
D) Fotoqrafiya müşahidəsinin bütün iş növbəsini əhatə etdiyi hala deyilir
E) Yerinə yetirilən işin əsas və köməkçi ünsürlərinə vaxt sərfinin bir neçə dəfə təkrar müşahidə xəritəsində
qeydə alınmasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

120. İş vaxtının fotoqrafiyası... (nöqtələrin yerinə uyğun olan variantı müəyyən edin)

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Yerinə yetirilən işin əsas və köməkçi ünsürlərinə vaxt sərfinin bir neçə dəfə təkrar müşahidə xəritəsində
qeydə alınmasıdır
B) Fəhlələrin özləri tərəfindən iş vaxtı itkiləri davamiyyətinin və onların səbəblərinin qeydiyyata alınması
vasitəsi ilə əmək proseslərinin öyrənilməsidir
C) Fotoqrafiya müşahidəsinin bütün iş növbəsini əhatə etdiyi hala deyilir
D) Müəyyən təşkilatı-texniki və sanitar-gigiyenik şəraitdə işlərin yerinə yetirilməsi zamanı işçinin (işçilər
qrupunun) əmək sərfinin sistemli və məqsədyönlü öyrənilməsidir
E) Müəyyən dövr ərzində iş vaxtı itkilərinin aşkar edilməsi və aradan qaldırılması məqsədi ilə iş vaxtının bütün
tərkib ünsürlərinin müşahidə vasitəsi ilə qeydə alınmasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

121. İş gününün fotoqrafiyası.... (nöqtələrin yerinə uyğun olan variantı müəyyən edin)

A) Yerinə yetirilən işin əsas və köməkçi ünsürlərinə vaxt sərfinin bir neçə dəfə təkrar müşahidə xəritəsində
qeydə alınmasıdır
B) Fəhlələrin özləri tərəfindən iş vaxtı itkiləri davamiyyətinin və onların səbəblərinin qeydiyyata alınması
vasitəsi ilə əmək proseslərinin öyrənilməsidir
C) Fotoqrafiya müşahidəsinin bütün iş növbəsini əhatə etdiyi hala deyilir
D) Müəyyən təşkilatı-texniki və sanitar-gigiyenik şəraitdə işlərin yerinə yetirilməsi zamanı işçinin (işçilər
qrupunun) əmək sərfinin sistemli və məqsədyönlü öyrənilməsidir
E) Müəyyən dövr ərzində iş vaxtı itkilərinin aşkar edilməsi və aradan qaldırılması məqsədi ilə iş vaxtının bütün
tərkib ünsürlərinin müşahidə vasitəsi ilə qeydə alınmasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

122. Özünü fotoqrafiya..... (nöqtələrin yerinə uyğun olan variantı müəyyən edin)

A) Fəhlələrin özləri tərəfindən iş vaxtı itkiləri davamiyyətinin və onların səbəblərinin qeydiyyata alınması
vasitəsi ilə əmək proseslərinin öyrənilməsidir
B) Yerinə yetirilən işin əsas və köməkçi ünsürlərinə vaxt sərfinin bir neçə dəfə təkrar müşahidə xəritəsində
qeydə alınmasıdır
C) Fotoqrafiya müşahidəsinin bütün iş növbəsini əhatə etdiyi hala deyilir

Rəy və təklifləriniz üçün
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D) Müəyyən təşkilatı-texniki və sanitar-gigiyenik şəraitdə işlərin yerinə yetirilməsi zamanı işçinin (işçilər
qrupunun) əmək sərfinin sistemli və məqsədyönlü öyrənilməsidir
E) Müəyyən dövr ərzində iş vaxtı itkilərinin aşkar edilməsi və aradan qaldırılması məqsədi ilə iş vaxtının bütün
tərkib ünsürlərinin müşahidə vasitəsi ilə qeydə alınmasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

123. Xronometraj müşahidəsi.... (nöqtələrin yerinə uyğun olan variantı müəyyən edin)

A) Fəhlələrin özləri tərəfindən iş vaxtı itkiləri davamiyyətinin və onların səbəblərinin qeydiyyata alınması
vasitəsi ilə əmək proseslərinin öyrənilməsidir
B) Yerinə yetirilən işin əsas və köməkçi ünsürlərinə vaxt sərfinin ilk dəfə müşahidə xəritəsində qeydə
alınmasıdır
C) Fotoqrafiya müşahidəsinin bütün iş növbəsini əhatə etdiyi hala deyilir
D) Yerinə yetirilən işin əsas və köməkçi ünsürlərinə vaxt sərfinin bir neçə dəfə təkrar müşahidə xəritəsində
qeydə alınmasıdır
E) Müəyyən dövr ərzində iş vaxtı itkilərinin aşkar edilməsi və aradan qaldırılması məqsədi ilə iş vaxtının bütün
tərkib ünsürlərinin müşahidə vasitəsi ilə qeydə alınmasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

124. Aparılmış bütün ölçmələrdə ünsürlərin davamiyyətinin qiymət cərgəsi necə adlandırılır?
A) Texnoloji proses
B) Texniki proses
C) Xronometraj cərgəsi
D) Davamiyyət cərgəsi
E) Ümumi cərgə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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125.
Hər iki müşahidə növlərinin, yəni fotoqrafiya və xronometrajın birgə aparılmasını nəzərdə tutan hansıdır?

A) Fotoqrafiya
B) Fotoxronometraj müşahidəsi
C) Xronometraj
D) An müşahidəsi
E) İş gününün müşahidəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

126.
Əmək əməliyyatları sırasından ibarət olan, texnoloji prosesin yerinə yetirilməsi üçün əmək vasitələri ilə işçinin
qarşılıqlı təsiri necə adlanır?

A) Əmək əməliyyatı
B) Əmək hərəkəti
C) İstehsal prosesi
D) Əmək prosesi
E) Əmək intizamı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

127. İş vaxtı sərfinin deyil, işin icrası zamanı iş vaxtı sərfinin strukturunu müəyyən edən təkrarlanan anların
qeydə alınması hansı müşahidə növüdür?
A) An müşahidəsi
B) Fotoxronometraj müşahidəsi
C) İş vaxtının fotoqrafiyası..
D) Xronometraj müşahidəsi
E) Fotoqrafiya müşahidəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

128. An müşahidəsindən əsasən istifadə edilir?
A) İşçilərin özünü fotoqrafiyasının aparılmasında
B) Xronometraj müşahidəsinin aparılmasında
C) Fotoxronometraj müşahidəsinin aparılmasında
D) Çox sayda işçilərin iş vaxtının fotoqrafiyasının kütləvi aparılmasında
E) Az sayda işçilərin iş vaxtının fotoqrafiyasının aparılmasında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

129. İşçilərin və istehsal vasitələrinin məhsulun hazırlanmasına (xidmətin göstərilməsinə) yönəldilmiş
məqsədyönlü fəaliyyətinin məcmusudur?
A) Əmək prosesi
B) İstehsal prosesi
C) İstehlak prosesi
D) Texnoloji proses
E) Texniki proses
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

130. İstehsalın təşkili tipinə görə istehsal prosesləri bölgüsünün tam və düzgün göstərildiyi bəndi müəyyən
edin.
A) Seriyalı və kütləvi
B) Fərdi və kütləvi
C) Fərdi, seriyalı və kütləvi
D) Ümumi, xüsusi və qarışıq
E) Ümumi və xüsusi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

131. İstehsal prosesi hansı proseslərdən ibarətdir?
A) Texniki və texnoloji proseslərdən
B) Fərdi və ümumi proseslərdən
C) Kütləvi və seriyalı proseslərdən
D) Nizamlanan və nizamlanmayan proseslərdən
E) Texnoloji və əmək proseslərindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

132. Əmək münasibətlərində əməliyyat ünsürlərinə (elementlərinə) hansılar aiddir?
A) Texniki və texnoloji proseslər
B) Fərdi və ümumi proseslər
C) Əmək fəndi, əmək fəaliyyəti və əmək hərəkəti
D) Fotomüşahidə və xronometraj müşahidəsi
E) Əsas və yardımçı proseslər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

133. İstehsal prosesində müəyyən məqsədli təyinatı olan və işçi tərəfindən yerinə yetirilən bitkin, tamamlanmış
əmək fəaliyyəti və hərəkətlərinin məcmusu hansı variantda qeyd olunub?
A) Əmək fəndi
B) Əmək prosesi
C) Əmək əməliyyatı
D) Əmək hərəkəti
E) Əmək fəaliyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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134. Yerinə yetirildiyi bütün müddət ərzində tərkib elementlərinin fasiləsizliyi ilə xarakterizə olunan və
müəyyən məqsədlə bağlı olan əmək hərəkətlərinin məcmusu hansı variantda qeyd olunub??
A) Əmək əməliyyatı
B) Əmək fəndi
C) Əmək prosesi
D) Əmək fəaliyyəti
E) Əmək hərəkəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

135. Müxtəlif istehsal proseslərində əmək fəaliyyəti yerinə yetirilərkən işçinin əl, ayaq, yaxud bədən
hərəkətlərinin yerdəyişməsini xarakterizə edən hər hansı bir əmək prosesinin ilkin zəruri elementidir?
A) Əmək fəndi
B) Əmək hərəkəti
C) Əmək əməliyyatı
D) Əmək prosesi
E) Əmək fəaliyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

136. Məhsulun müxtəlif çeşidlərdə fərdi (bir ədəd) hazırlanması ilə səciyyələnən istehsal növü hansıdır?
A) Fərdi istehsal
B) Kütləvi istehsal
C) Kiçik seriyalı istehsal
D) Seriyalı istehsal
E) Orta seriyalı istehsal
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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137. Gəmi istehsalı hansı istehsala aiddir?
A) Kütləvi istehsala
B) Kiçik seriyalı istehsala
C) İriseriyalı istehsala
D) Fərdi istehsala
E) Ümumi istehsala
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

138. Fərdi istehsalda əməliyyatların təhkimetmə əmsalı nə qədər olur?
A) 40-dan çox olur
B) 20-40 arasında olur
C) 10-20 arasında olur
D) 1-10 arasında olur
E) 1-dən çox olmur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

139. Uzun zaman kəsiyində müəssisədə eyni zamanda hazırlanan bir məhsulun geniş çeşidi ilə səciyyələnən
istehsal növü hansıdır?
A) Fərdi istehsal
B) Kütləvi istehsal
C) Kiçik seriyalı istehsal
D) Seriyalı istehsal
E) Orta seriyalı istehsal
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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140.
Seriyalı istehsalda əməliyyatların təhkimetmə əmsalı nə qədər olur?

A) 40-dan çox olur
B) 1-40 arasında olur
C) 10-20 arasında olur
D) 1-10 arasında olur
E) 1-dən çox olmur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

141. Metalkəsən dəzgahlar, nasoslar, kompressorlar və s. istehsalı hansı istehsala aiddir?
A) Kütləvi istehsala
B) Kiçik seriyalı istehsala
C) İriseriyalı istehsala
D) Fərdi istehsala
E) Seriyalı istehsala
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

142. Bir ildən çox olmaqla müəyyən dövr daxilində məhsulların fasiləsiz olaraq böyük həcmdə hazırlanması
hansı istehsala aiddir?
A) Kütləvi istehsala
B) Kiçik seriyalı istehsala
C) İriseriyalı istehsala
D) Fərdi istehsala
E) Ümumi istehsala
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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143. Seriyalı istehsal hansı istehsallara bölünür?
A) Ümumi, xüsusi və qarışıq seriyalı
B) Sertifikatlaşdırılmış və sertifikatlaşdırılmayan seriyalı
C) Kütləvi və fərdi seriyalı
D) Fərdi, kütləvi və qarışıq seriyalı
E) Kiçik, orta və iri seriyalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

144. Dəzgahqayırma və mühərrik qayırma, qara və əlvan metalların prokat növlərinin istehsalı hansı istehsala
aiddir?
A) Orta seriyalı istehsala
B) Kiçik seriyalı istehsala
C) İriseriyalı istehsala
D) Fərdi istehsala
E) Kütləvi istehsala
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

145. Kosmik gəmilərin və peyklərin, sifarişlə tikilən paltarların istehsalı hansı istehsala aiddir?
A) Orta seriyalı istehsala
B) Kiçik seriyalı istehsala
C) İriseriyalı istehsala
D) Fərdi istehsala
E) Kütləvi istehsala
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

146. Kiçik seriyalı istehsal növü hansı keçid mərhələsini xarakterizə edir?
A) Kütləvi istehsaldan fərdi istehsala keçid mərhələsini
B) Fərdi istehsaldan kütləvi istehsala keçid mərhələsini
C) Fərdi istehsaldan seriya istehsalına keçid mərhələsini
D) Kiçik seriyalı istehsaldan orta seriya istehsalına keçid mərhələsini
E) Orta seriyalı istehsaldan iriseriyalı istehsala keçid mərhələsini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

147.
Kiçik seriyalı istehsalda əməliyyatların təhkimetmə əmsalı hansı intervalda olur?

A) 10-20 arasında
B) 1-40 arasında
C) 1-20 arasında
D) 1-dən çox olmur
E) 20-40 arasında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

148. Orta seriyalı istehsalda əməliyyatların təhkimetmə əmsalı hansı intervalda olur?
A) 1-40 arasında
B) 20-30 arasında
C) 1-dən çox olmur
D) 10-20 arasında
E) 1-10 arasında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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149.
İriseriyalı istehsalda əməliyyatların təhkimetmə əmsalı hansı intervalda olur?
A) 20-30 arasında
B) 1-dən çox olmur
C) 1-10 arasında
D) 25-30 arasında
E) 20-40 arasında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

150. Hansı istehsalda əməliyyatların təhkimetmə əmsalı 1-dən çox olmur?
A) Fərdi istehsalda
B) Kütləvi istehsalda
C) Seriyalı istehsalda
D) Kiçik seriyalı istehsalda
E) Orta seriya istehsalda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

151. Müəyyən iqtisadi şəraitdə bu və ya digər istehlak dəyərlərini yaratmaq üçün tələb olunan keyfiyyətdə
əməyin miqdarıdır?
A) Əmək göstəriciləri
B) Əmək meyarları
C) Ümumi normalar
D) Əmək miqdarı
E) Əmək normaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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152. Normalaşdırılmış tapşırıqlar kim tərəfindən müəyyən olunur?
A) İşəgötürən
B) İşçi
C) Həmkarlar İttifaqı
D) Müvafiq İcra hakimyyəti
E) Sifarişçi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

153. Əməyin normalaşdırılması üzrə mütəxəssis öz fəaliyyəti zamanı aşağıdakılardan hansıları bilməlidir? Tam
və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Əmək qanunvericiliyinin əsaslarını
2.Əməyin təşkili, normalaşdırılması və ödənilməsi üzrə qərarları, sərəncamları, əmrləri, metodik və normativ
materialları
3.Əməyin stimullaşdırılması haqqında əsasnamələri, tarif-ixtisas sorğu kitabçalarını və digər normativ və
metodik materialları
4.Mülki və inzibati qanunvericilyi
5.Əməyin sosiologiyası, fiziologiyası və psixologiyasının əsaslarını
6.Əməyin normalaşdırılması metodlarını
A) 1,2,3,4,5
B) 1,2,3,5,6
C) 2,3,4,5
D) 1,2,3,4
E) 2,3,4,5,6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

154. Əməyin normalaşdırılması üzrə mütəxəssis fəaliyyəti zamanı aşağıdakılardan hansıları bilməlidir? Tam və
düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Əməyin ödənilməsinin forma və sistemlərini
2.Nanotexnologiyarların tətbiqini
3.Texnoloji proseslərin (istehsal rejimlərinin) hazırlanması vaxtı əməyin rasional təşkili tələblərini
4.Əməyin təşkili, normalaşdırılması və ödənilməsinin qabaqcıl yerli və xarici təcrübəsini
5.Hesablama texnikası, kommunikasiya və əlaqə vasitələrini
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6.Əməyin mühafizəsinin və yanğın təhlükəsizliyinin qayda və normalarını

A) 1,2,3,4,5,6
B) 2,3,4,5,6
C) 1,2,3,5,6
D) 1,2,3,4,5
E) 1,3,4,5,6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

155. İş vaxtı anlayışı hansı bənddə göstərilmişdir?
A) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vaxt ərzində işçilərin əmək istirahət hüquqlarını yerinə yetirməsi üçün
müəyyən edilmiş zamandır
B) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vaxt ərzində işçilərin qarşısına qoyulmuş vəzifələrə çatması üçün sərf
etdiyi zamandır
C) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vaxt ərzində işçilərin əmək funksiyasını yerinə yetirməsi üçün müəyyən
edilmiş zamandır
D) İxtiyari vaxt ərzində işçilərin yerinə yetirilməli olduqları işlərə ayıra bildikləri zamanın ən yüksək həddidir
E) İstehsal prosesinin yerinə yetirilməsi üçün işçilərin iş yerlərində keçirdikləri zamandır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

156. İş vaxtı sərfi hansı əlamətlərə əsasən təsnifləşdirilir?
A) İstehsalçıya və istehsal prosesinə sərf olunan vaxt əsasən
B) İcraçıya (işi yerinə yetirən işçiyə) və avadanlıqdan istifadə vaxtına əsasən
C) İcraçıya və və istehsalçının tələbatına əsasən
D) İstehlak miqdarına və istehsal prosesinə ayrılan vaxt əsasən
E) İstehsalçıya və istehlakçının tələbatına əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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157. İş vaxtı iki yerə bölünür. Onlar hansılardır?
A) Bilavasitə iş vaxtı və müxtəlif səbəblərdən baş verən fasilələr
B) Əsas iş vaxtı və köməkçi iş vaxtı
C) Ümumi iş vaxtı və xüsusi iş vaxtı
D) Məhsuldar iş vaxtı və qeyri-məhsuldar iş vaxtı
E) Əsas iş vaxtı, ümumi iş vaxtı və müxtəlif səbəblərdən baş verən fasilələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

158. Tapşırığın icrası vaxtı dedikdə hansı vaxt nəzərdə tutulur?
A) Verilmiş tapşırığın icrasının yekunlaşdırılması üçün işçinin sərf etdiyi vaxt
B) Verilmiş tapşırığın icrasına başlanılması üçün işçinin sərf etdiyi vaxt
C) İstehsal tapşırığında nəzərdə tutulmamış işlərə işçinin sərf etdiyi vaxt
D) Verilmiş tapşırığın hazırlanmasında və yerinə yetirilməsində işçinin sərf etdiyi vaxt
E) Verilmiş tapşırığın təhvil-təslim prosesinə işçinin sərf etdiyi vaxt
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

159. İstehsal tapşırığında nəzərdə tutulmamış iş vaxtına hansı vaxtlar aiddir?
A) Verilmiş tapşırığın icrasına başlanılması üçün işçinin sərf etdiyi vaxt
B) Verilmiş tapşırığın icrasının yekunlaşdırılması üçün işçinin sərf etdiyi vaxt
C) Verilmiş tapşırığın hazırlanmasında və yerinə yetirilməsində işçinin sərf etdiyi vaxtlar
D) İstehsal tapşırığında nəzərdə tutulmamış işlərə işçinin sərf etdiyi vaxt
E) Təsadüfi işlərə sərf olunan və qeyri-məhsuldar işə sərf olunan vaxtlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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160. Təsadüfi işlərə sərf olunan vaxt dedikdə hansı işlər başa düşülür?
A) İstehsalat tapşırığında nəzərdə tutulan işlər
B) İstehsal prosesinin müəyyən mərhələlərində görülən işlər
C) İstehsalat tapşırığında əks olunmayan işlər
D) İstehsalat prosesində xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyən işlər
E) İstehsal prosesində mühüm əhəmiyyət daşıyan işlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

161. Tapşırığın yerinə yetirilmə vaxtının bölündüyü hissələrin tam və düzgün göstərildiyi bəndi müəyyən edin.
A) Hazırlıq-tamamlama vaxtı, əməliyyat vaxtı, texniki qulluq vaxtı
B) Hazırlıq-tamamlama vaxtı, əməliyyat vaxtı, iş yerinə xidmət vaxtı
C) Əməliyyat vaxtı, iş yerinə xidmət vaxtı
D) Hazırlıq-tamamlama vaxtı, əməliyyat vaxtı
E) Hazırlıq-tamamlama vaxtı, iş yerinə xidmət vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

162. Tapşırığın icra üçün hazırlanması və onun təhvil verilməsi ilə əlaqədar işçinin sərf etdiyi vaxtdır?
A) Əsas iş vaxtı
B) Təsadüfi işlərə ayrılan vaxt
C) İş yerinə xidmət vaxtı
D) Əməliyyat vaxtı
E) Hazırlıq-tamamlama vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

163. Əsas işin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün işçinin əlavə işlərə sərf etdiyi vaxt hansıdır?
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A) İş yerinə xidmət vaxtı
B) Köməkçi vaxt
C) Əməliyyat vaxtı
D) Əsas iş vaxtı
E) Təsadüfi işlərə ayrılan vaxt
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

164. İş yerinə xidmət vaxtı neçə yerə bölünür?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

165. Növbə ərzində yerinə yetirilən işlərlə əlaqədar iş yerinin sahmana salınmasına sərf olunan vaxtı nəzərdə
tutur:
A) Köməkçi vaxt
B) Əməliyyat vaxtı
C) Əsas iş vaxtı
D) Təsadüfi işlərə ayrılan vaxt
E) Iş yerinə təşkilati xidmət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

166. Avadanlığın işini müşahidə vaxtı hansı hissələrə bölünür?
A) Birbaşa müşahidə vaxtı və bilavasitə müşahidə vaxtı
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B) Ümumi müşahidə vaxtı və xüsusi müşahidə vaxtı
C) Aktiv müşahidə vaxtı və passiv müşahidə vaxtı
D) Ümumi müşahidə vaxtı və passiv müşahidə vaxtı
E) Xüsusi müşahidə vaxtı və passiv müşahidə vaxtı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

167. Əməyin normalaşdırılmasının hansı metodları mövcuddur?
A) Ümumi və xüsusi metodlar
B) Standart və qeyri-standart metodlar
C) Analitik və qeyri-dəqiq metodlar
D) Analitik və ümumi metodlar
E) Analitik və statistik metodlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

168. Əməyin normalaşdırılması metodunun seçilməsi hansı amillərdən asılıdır?
A) İşin xarakterindən və onun yerinə yetirilmə vaxtından
B) İşin miqdarından və onun yerinə yetirilmə vaxtından
C) İşin xarakterindən və onun yerinə yetirildiyi şəraitdən
D) İşin nəticələrindən və onun yerinə yetirildiyi şərtlərindən
E) İşin kəmiyyətindən və icraçının yerinə yetirdiyi işlərin xüsusiyyətindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

169. Analitik metod əsasında əməyin normalaşdırılması istiqamətində yerinə ardıcıl işlərdən ilk iş hansıdır?
A) Normalaşdırılan əməliyyat elementlərə ayrılmaqla - hər bir elementin icra vaxtına təsir edən amillər
(pəstahın çəkisi, materiallar, alətlər və s
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B) Ayrı-ayrı elementlər üzrə əməliyyatın yerinə yetirilmə tərkibi və ardıcıllığı təhlil edilir, onların
məqsədəuyğunluğu və səmərəliliyi qiymətləndirilir
C) Avadanlıqların, tərtibatların səmərəli istifadəsi şərti ilə hər bir elementin minimum əmək sərfi ilə yerinə
yetirilməsinə dair istehsal imkanları nəzərdən keçirilir
D) Yerinə yetirilən əməliyyatın psixofizioloji xüsusiyyətlərinin və istehsal mühitinin işçiyə təsiri öyrənilir
E) Layihələndirilən səmərəli əmək prosesinin tətbiqinə imkan verən təşkilati-texniki tədbirlər işlənilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

170. Analitik metod əsasında əməyin normalaşdırılması istiqamətində yerinə ardıcıl işlərdın sonuncusu
hansıdır?
A) Normalaşdırılan əməliyyat elementlərə ayrılmaqla - hər bir elementin icra vaxtına təsir edən amillər
müəyyənləşdirilir
B) Ayrı-ayrı elementlər üzrə əməliyyatın yerinə yetirilmə tərkibi və ardıcıllığı təhlil edilir, onların
məqsədəuyğunluğu və səmərəliliyi qiymətləndirilir
C) Hesablanmış əmək norması tətbiq edilir
D) Yerinə yetirilən əməliyyatın psixofizioloji xüsusiyyətlərinin və istehsal mühitinin işçiyə təsiri öyrənilir
E) Layihələndirilən səmərəli əmək prosesinin tətbiqinə imkan verən təşkilati-texniki tədbirlər işlənilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

171. Analitik metodun yerinə yetirilməsinin neçə metodu fərqləndirilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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172. Analitik-tədqiqat metodu - işlərin icrasının müasir texnologiyasına uyğun olaraq, optimal təşkilati-texniki
şərtlərlə əmək prosesinin bütün tərkib elementlərində əmək sərfiyyatının ölçülməsinə əsaslanır. Tədqiqat
nəticəsində əməliyyatın hər bir elementinə alınmış məlumatlar hesablanır və bütövlükdə əməliyyatın yerinə
yetirilməsinə sərf olunan vaxt müəyyən edilir. Bütün bu işlər harada yerinə yetirilir?
A) İş yerindən kənarda yerinə yetirilir
B) Təcrübə mərkəzində yerinə yetirilir
C) Bilavasitə sınaq laboratoriyasında yerinə yetirilir
D) Bilavasitə iş yerində yerinə yetirilir
E) Bilavasitə xüsusi ayrılmış mərkəzdə yerinə yetirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

173. Analitik-tədqiqat metodu əsasında əmək normalarının işlənilməsi zamanı görüləcək işlərin məzmununa
hansılar daxildir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Mahiyyəti üzrə əmək proseslərinin təsviri
2.Verilənlərin qeyd olunması üçün formaların işlənilməsi
3.Tədqiqatların (fotoxronometraj müşahidəsi və s.) aparılması
4.Tədqiqatların nəticələrinin ləğv edilməsi
5.Əmək sərfiyyatı normalarının işlənilməsi
6.Əmək normaları göstəricilərinin hesablanması və təhlili

A) 1,2,3
B) 1,2,3,5,6
C) 1,2,3,4
D) 1,3,5
E) 1,2,3,5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

174. Analitik-tədqiqat metodunun tətbiqi zamanı iş vaxtı sərfi hansı üsullar vasitəsi ilə öyrənilir?
A) An müşahidəsi və birbaşa ölçmə üsulları
B) Xronometraj və fotoxronometraj üsulları
C) Kütləvi və fərdi metodlar üsullar
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D) Ümumi və xüsusi üsullar
E) Reqlamentləşdirilmiş və reqlamentləşdirilməmiş üsullar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

175. Analitik-hesabat metodu əsasında əmək normalarının işlənilməsi zamanı görüləcək işlərin məzmununa
hansılar daxildir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Baza göstəriciləri üzrə əmək normaları göstəricilərinin mahiyyəti üzrə formalaşdırması, hesablama
metodunun müəyyən edilməsi;
2.Əmək normalarının baza göstəricilərinin müəyyən edilməsi (əməliyyat vahidinə düşən vaxt normaları, hasilat
normaları, xidmət normaları və işçilərin say normaları)
3.Əmək normaları göstəricilərinin hesablanması və təhlili
4.Müəyyən edilmiş xüsusiyyətlər üzrə korrelyasiya əmsallarının hesablanması
5.Korrelyasiya əmsallarını nəzərə alaraq əmək sərfiyyatı normaları göstəricilərinin müəyyən olunması
6.Əmək sərfiyyatı normalarının işlənilməsi

A) 1,2,3,5,6
B) 1,2,3,4,5
C) 1,2,3,4,5,6
D) 2,3,4,5
E) 2,3,4,5,6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

176. An müşahidəsindən marşrut üzrə aparılan qeydlərin sayı 750 qeyd, müşahidənin əhatə etdiyi fəhlələlər 50
nəfərdirsə,müşahidəçinin gedişlərinin sayının tapın.
A) 700
B) 150
C) 15
D) 20
E) 25
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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177. An müşahidəsi üsulunda müşahidə nə vaxt qurtarmış hesab edilir?
A) Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş qeydlərin müəyyən hissəsi tamam olduqda
B) Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş bütün qeydlərin sayı tamam olduqda
C) Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş bütün qeydlərin sayının yarısı tamam olduqda
D) Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş bütün qeydlərin sayının yarıdan çoxu tamam olduqda
E) Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş bütün qeydlərin sayının əksəriyyəti tamam olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

178. Öyrənilən iş vaxtı sərfinin təyinatından, keçirilmə məqsədlərindən və məzmunundan asılı olaraq hansı
müşahidə növləri mövcuddur.
A) İş vaxtının fotoqrafiyası və fotoxronometraj
B) İş vaxtının fotoqrafiyası və xronometraj
C) İş vaxtının fotoqrafiyası, xronometraj və qrup fotoqrafiyası
D) İş vaxtının fotoqrafiyası, xronometraj və fotoxronometraj
E) Xronometraj və fotoxronometraj
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

179. İş vaxtının fotoqrafiyasında iş vaxtının bütün ünsürləri tədqiq edilir və öyrənilir. Hər hansı bir ünsür
müşahidədən kənarda qaldıqda nə baş verir?
A) Müşahidə qarşısına qoyulan vəzifə öz həllini tapmır
B) Bu hal baş verdikdə heç bir fərq eləmir
C) Müşahidə qarşısına qoyulan vəzifə öz həllini tam tapır
D) Müşahidə yeni vəzifələrin həllinə imkan yaradır
E) İstehsalat prosesinin yenilənməsinə zərurət yaardır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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180. Fotoqrafiya müşahidəsinin üçüncü mərhələsində (müşahidə məlumatlarının işlənilməsi və təhlili)
aşağıdakılardan hansı işlər yerinə yetirilir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1.Müşahidə vərəqəsində qeydə alınmış hər bir iş vaxtının davamı müəyyənləşdirilir
2.Müşahidə vərəqəsinin indeksləşdirilməsi
3.Eyni adlı vaxt hissəsinin ümumi davamının müəyyən edilməsi
A) 1,2
B) Yalnız 1
C) Yalnız 2
D) Yalnız 3
E) 1,2,3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

181. Qrup fotoqrafiyası hansı məqsədlə aparılır?
A) Yeni əmək normalarının tətbiqinə hazırlıq məqsədi ilə
B) Yeni standartların tətbiqinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə
C) Hasilat normalarının yenidən müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə
D) Reqlamentləşdirilmiş fasiələlərin səbəblərinin aşkar olunması məqsədi ilə
E) İstehsal sahəsində iş vaxtı itkiləri və onun səbəblərinin aşkar olunması məqsədi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

182. Qrup fotoqrafiyasının tətbiqində istifadə olunan interval fəhlələrin sayı 5 nəfərə qədər olduqda hansı
zaman müddəti qəbul edilmişdir?
A) 5 dəqiqə
B) 2 dəqiqə
C) 1 dəqiqə
D) 3 dəqiqə
E) 4 dəqiqə
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

183. Qrup fotoqrafiyasının tətbiqində istifadə olunan interval fəhlələrin sayı 5 nəfərdən çox olduqda hansı
zaman müddəti qəbul edilmişdir?
A) 10 dəqiqə
B) 5 dəqiqə
C) 15 dəqiqə
D) 20 dəqiqə
E) 30 dəqiqə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

184. Qrup fotoqrafiyasının tətbiqində istifadə olunan interval fəhlələrin sayında asılı olaraq hansı zaman aralığı
qəbul edilmişdir?
A) 6-7 dəqiqə
B) 10-15 dəqiqə
C) 3-5 dəqiqə
D) 2-7 dəqiqə
E) 5-10 dəqiqə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

185. Qrup fotoqrafiyasnda qrupdakı fəhlələrin sayı nə qədər götürülür?
A) Maksimum 10 nəfərə qədər
B) Maksimum 12 nəfərə qədər
C) Maksimum 25 nəfərə qədər
D) Maksimum 20 nəfərə qədər
E) Maksimum 15 nəfərə qədər
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

186. Marşrut üzrə fotoqrafiya hansı halda tətbiq edilir?
A) İş yeri hərəkətsiz olduqda
B) İş yeri hərəkətdə olduqda
C) İş yeri bağlandıqda
D) İşçilər attestasiya olunduqda
E) Struktur dəyişiklikləri aparıldıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

187. Marşrut üzrə fotoqrafiyanın tətbiqi ilə bağlı verilmiş fikirlərdən hansı biri doğru deyildir?
A) Burada müşahidəçi əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş marşrut üzrə hərəkət etməklə iş vaxtı üzrə qeydlər
aparır
B) Marşrut üzrə fotoqrafiya vasitəsi ilə iş vaxtından istifadə, marşrutun səmərəliliyi və hərəkətdə olan obyektin
sürəti öyrənilir
C) Bu müşahidədə qeydlər indekslərlə yazılır və interval müəyyən edilir
D) Çoxlu miqdarda işçilər üzərində müşahidə apardıqda kütləvi fotoqrafiya formasından istifadə edilməsi
qadağandır
E) Bu fotoqrafiya vasitəsi ilə iş vaxtı itkiləri, qeyri-məhsuldar vaxt sərfi ilə yanaşı növbə ərzində işçinin
məşğulluq əmsalı da müəyyənləşdirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

188. Qısa müddət ərzində az əmək sərfi ilə çoxlu sayda işçinin və dəzgahların işlə yüklənmə səviyyəsi haqqında
məlumat almaq lazım gəldikdə hansı üsuldan istifadə edilir?
A) Özünü fotoqrafiya
B) Birbaşa ölçmə
C) Xüsusi ölçmə
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D) Texniki müşahidə
E) An müşahidəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

189. Özünü fotoqrafiya hansı qaydada aparılır?
A) İş günü ərzində əmək məhsuldarlığını müəyyən etrmək məqsədi ilə fəhlələr tərəfindən aparılır
B) İş günü ərzində avadanlıqlara texniki qulluq edilməsi məqsədi ilə fəhlələr tərəfindən aparılır
C) İş günü ərzində iş vaxtı itkilərini aşkar etmək məqsədi ilə fəhlələr tərəfindən aparılır
D) İş günü ərzində iş vaxtı itkilərini aşkar etmək məqsədi ilə rəhbər işçilər tərəfindən aparılır
E) Müəssisədə təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vəziyyətinin öyrənilməsi məqsədilə işəgötürənin
nümayəndəsi tərəfindən aparılır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

190. Özünü fotoqrafiya ilə bağlı müddəalardan biri doğru deyil?
A) Özünü fotoqrafiya iş günü ərzində iş vaxtı itkilərini aşkar etmək məqsədi ilə fəhlələr tərəfindən aparılır
B) Özünü fotoqrafiya vasitəsi ilə yalnız iş vaxtı itkiləri və onların səbəbləri müəyyənləşdirilir
C) Özünü fotoqrafiya müşahidəsinin vasitəsi ilə iş vaxtından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsində
mümkün qədər az sayda fəhlədən istifadə olunur
D) Fəhlələr xəritəni iş yerində qoyurlar, iş dayandıqda onun səbəbini və dayanmanın müddətini fotoqrafiya
xəritəsində qeyd edirlər
E) İş gününün sonunda fəhlələr öz təkliflərini də fotoqrafiya xəritəsində qeyd etməklə onu təhvil verir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

191. ...........avadanlıqların saz olmaması, əməyin təşkilinin aşağı səviyyədə olması, qeyri-məhsuldar işlərlə,
fəhlənin əmək funksiyasına aid olmayan işlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar iş vaxtı itkilərinin aşkar
edilməsidir. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
A) Özünü fotoqrafiyanın keçirilməsində əsas məqsəd
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B) Avadanlıqdan istifadə vaxtının fotoqrafiyasının keçirilməsində əsas məqsəd
C) Xronometraj fotoqrafiyasının keçirilməsində əsas məqsəd
D) Fotoxronometraj müşahidənin keçirilməsinə əsas məqsəd
E) İstehsal prosesinin fotoqrafiyasının keçirilməsində əsas məqsəd
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

192. İstehsal prosesinin fotoqrafiyasını neçə müşahidəçi tərəfindən aparılır?
A) 2 müşahidəçi
B) 4 müşahidəçi
C) 3 müşahidəçi
D) 5 müşahidəçi
E) 1 müşahidəçi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

193. İstehsal prosesinin fotoqrafiyasında müşahidəçilərdən biri fəhlənin müxtəlif hərəkətlərini qeydə alır. Digər
müşahidəçi gördüyü işi müəyyən edin.
A) Fəhlələlərin ixtisas səviyyəsinin qiymətləndirilməsini qeydə alır
B) Avadanlığın işini və texnoloji rejimi qeydə alır
C) Reqlamentləşdirilmiş fasilələri qeydə alır
D) Reqlamentləşdirilməmiş fasilələri qeydə alır
E) Yekun nəticələri ümumiləşdirir, hesabatlar hazırlayır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

194. İş vaxtının gizli itkiləri aşkar edilməsi, normalar hesablanması və fəaliyyətdə olan əmək normalarının,
eləcə də normativlərinin keyfiyyəti təhlil edilməsi hansı müşahidə vasitəsilə aparılır?
A) An müşahidəsi vasitəsilə
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B) Fotoqrafiya müşahidəsi vasitəsi ilə
C) Xronometraj müşahidəsi vasitəsi ilə
D) İş yerinin müşahidəsi vasitəsilə
E) Kütləvi müşahidə vasitəsilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

195. Xronometraj müşahidəsində müşahidə obyekti hansıdır?
A) Əmək normaları
B) Əmək məhsuldarlığı
C) Hazırlıq tamamlama vaxtı
D) İstehsal əməliyyatı və ya onun ünsürü
E) İş günü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

196. Hansı biri xronometraj müşahidəsinin keçirilməsinin məqsədlərindən deyil?
A) Mütərəqqi əmək fəndləri və üsullarının seçilməsi və yayılması
B) Əməliyyat ünsürlərinə təsir edən amillərin müəyyən olunması
C) Əməliyyat ünsürlərinin davamının hesablanması
D) Normaların keyfiyyətinin artırılması
E) ;
Normanın yerinə yetirilməməsi səbəbinin müəyyənləşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

197. Aşağıdakılardan hansı biri xronometraj müşahidəsinin keçirilməsinin məqsədlərindən deyil?
A) Əməliyyat vaxtı üzrə normativin işlənilməsi
B) İşçilərinin minimum sayının hesablanması
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C) Mütərəqqi əmək fəndləri və üsullarının seçilməsi və yayılması
D) Əməliyyat ünsürlərinə təsir edən amillərin müəyyən olunması
E) Əməliyyat ünsürlərinin davamının hesablanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

198. Xronometraj müşahidəsinin keçirilməsi və nəticəsinin işlənib hazırlanması neçə mərhələdən ibarətdir?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 3
E) 6
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

199. Xronometraj müşahidəsinin keçirilməsi və nəticəsinin işlənib hazırlanması mərhələlərində ilk mərhələ
hansıdır?
A) Müşahidənin keçirilməsinə hazırlıq
B) Bilavasitə müşahidənin keçirilməsi
C) Müşahidə məlumatlarının işlənilməsi
D) Müşahidə məlumatlarının təhlili
E) Müşahidə məlumatlarının emalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

200. Xronometraj müşahidəsinin keçirilməsinə hazırlıq mərhələsində yerinə yetirilən işlərin tam və düzgün
göstərildiyi bəndi müəyyən edin.
1.Müşahidə ediləcək əməliyyatın əvvəlcədən təhlil edilməsi
2.Müşahidə obyektinin dəyişdirilməsi
3.İş yerinin müşahidəyə hazırlanması
4.Əməliyyatın öz tərkib ünsürlərinə bölünməsi və qeyd nöqtələrinin konkretləşdirilməsi
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5.Lazım olan qeydlərin sayının müəyyən edilməsi
6.Müşahidə üçün lazım olan sənədlərin və ölçü cihazlarının hazırlanması
A) 1,3,4,5
B) 2,3,4,5,6
C) 1,2,3,4,6
D) 1,2,3,4,5
E) 1,3,4,5,6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

201. Xronometraj müşahidəsinin keçirilməsi və nəticəsinin işlənib hazırlanması mərhələlərində sonuncu
mərhələ hansıdır?
A) Müşahidənin keçirilməsinə hazırlıq
B) Bilavasitə müşahidənin keçirilməsi
C) Müşahidə məlumatlarının işlənilməsi və təhlili
D) Müşahidə məlumatlarının sistemləşdirilməsi
E) Müşahidə məlumatlarının emalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

202. Xronometraj müşahidənin aparılmasında məqsəd normanın hesablanması və ya dəqiqləşdirilməsi
olduqda, bu zaman seçilmiş işçilərin normanı yerinə yetirməsi səviyyəsi necə olmalıdır?
A) Bütün işçilərin orta göstəricisi ilə qabaqcıl işçinin normanı yerinə yetirməsi səviyyəsi arasında olmalıdır
B) Daha səmərəli əmək fəndləri və üsullarından istifadə edən işçilər seçilməlidir
C) Qabaqcıl fəhlələr, eləcə də normanı yerinə yetirməyən fəhlələr seçilməlidir
D) Qabaqcıl işçinin normanı yerinə yetirməsi səviyyəsində olmalıdır
E) Norma üzrə orta göstəricini göstərən işçilərin seçilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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203. Əmək normalarının yerinə yetirilməməsinin səbəblərini öyrəndikdə müşahidə hansı işçilər üzərində
aparılır?
A) Daha səmərəli əmək fəndləri və üsullarından istifadə edən işçilər
B) Qabaqcıl fəhlələr, eləcə də normanı yerinə yetirməyən fəhlələr
C) Norma üzrə orta göstəricini göstərən işçilər
D) Bütün işçilərin orta göstəricisi ilə qabaqcıl işçinin normanı yerinə yetirməsi səviyyəsi arasında olan işçilər
E) Müxtəlif səbəblərdən normanı 50 faizdən aşağı yerinə yetirən fəhlələr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

204. Xronometraj müşahidəsinin keçirilməsindən əvvəl iş yeri tam hazırlanması məqsədilə lazım gələn işlərin
tam və düzgün göstərildiyi bəndi müəyyən edin.
1.Müşahidə üçün avadanlığın tam saz vəziyyətə gətirilməsi
2.İş yerini alət, ləvazimat, xammal, material, bütün enerji növləri ilə təchiz etmək
3.Qarışıq sahələrin və nəqliyyatın işini nizama salmaq
4.Normal əmək şəraitinin yaradılması
5.İşçilərin hazırlıq vəziyyətinin yüksəldilməsi
A) 1,3,4,5
B) 2,3,4
C) 1,2,4
D) 1,2,3,5
E) 1,2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

205. Kütləvi istehsalda xronometraj müşahidəsi zamanı dəqiqlik necə müəyyənləşdirilir?
A) 3-5%
B) 8-10%
C) 5-8%
D) 20-30%,
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E) 10-20%
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

206. İriseriyalı istehsalda xronometraj müşahidəsi zamanı dəqiqlik necə müəyyənləşdirilir?
A) 20-30%,
B) 10-20%
C) 5-8%
D) 3-5%
E) 8-10%
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

207. Seriyalı istehsalda xronometraj müşahidəsi zamanı dəqiqlik necə müəyyənləşdirilir?
A) 10-20%
B) 8-10%
C) 20-30%,
D) 5-8%
E) 3-5%
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

208.
Kiçikseriyalı və fərdi stehsalda xronometraj müşahidəsi zamanı dəqiqlik necə müəyyənləşdirilir?
A) 20-30%,
B) 5-8%
C) 3-5%
D) 10-20%
E) 8-10%
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

209. Xronometraj müşahidəsini növbə ərzində iki dəfə keçirmək məqsədə uyğundur. Bunlar hansılardır?
A) 1-ci növbənin başlanğıcından 15-20 dəqiqə keçdikdən sonra; 2-ci növbənin qurtarmasına 1 saat qalmış
B) 1-ci növbənin başlanğıcından 20-30 dəqiqə keçdikdən sonra; 2-ci növbənin qurtarmasına 1 saat qalmış
C) 1-ci növbənin başlanğıcından 30-40 dəqiqə keçdikdən sonra; 2-ci növbənin qurtarmasına 1 saat qalmış
D) 1-ci növbənin başlanğıcından 10-20 dəqiqə keçdikdən sonra; 2-ci növbənin qurtarmasına 30 dəqiqə qalmış
E) 1-ci növbənin başlanğıcından 45-60 dəqiqə keçdikdən sonra; 2-ci növbənin qurtarmasına 1,5-2 saat qalmış
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

210. Xronometraj müşahidəsini hansı müddətədək bitirmək lazımdır?
A) Növbənin sonuna 15 dəqiqə qalana qədər
B) Növbənin sonuna 5 dəqiqə qalana qədər
C) Növbənin sonuna 30 dəqiqə qalana qədər
D) Növbənin sonuna 20 dəqiqə qalana qədər
E) Növbənin sonuna 10 dəqiqə qalana qədər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

211. Xronometraj müşahidəsi üçün ən mühüm sənəd hansı hesab olunur?

A) Qeyd gündəliyi
B) Hesabat vərəqi
C) Müşahidə xəritəsi
D) Marşrut qrafiki
E) Statistik baza
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

212. Xronometraj müşahidəsinin keçirilməsi və nəticəsinin işlənib hazırlanması mərhələlərində ikinci mərhələ
hansıdır?
A) Bilavasitə müşahidənin keçirilməsi
B) Müşahidə məlumatlarının işlənilməsi və təhlili
C) Müşahidə məlumatlarının sistemləşdirilməsi
D) Müşahidə məlumatlarının emalı
E) Müşahidənin keçirilməsinə hazırlıq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

213. Xronometraj müşahidəsinin hansı növü zamanı əməliyyatın bütün ünsürlərinin davamı cari vaxt üzrə
əməliyyatın başlanğıc və son momentləri əsasında öyrənilir və qeydə alınır?
A) Tam (fasiləsiz)
B) Seçmə (yoxlayıcı)
C) Ardıcıl
D) Gizli
E) Aşkar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

214. Hansı müşahidə üsulunda ayrı-ayrı istehsal proseslərinin qarşılıqlı əlaqəsini aşkar etməyə, işin istehsal
ahəngini öyrənməyə, maşınların səmərəli istifadə dərəcəsini müəyyən etməyə, əmək məhsuldarlığının
artırılması və işlərin yaxşılaşdırılması üzrə müəyyən tədbirləri hazırlamağa imkan verir?
A) Təkrarlanan fotoxronometraj
B) Fərdi fotoxronometraj
C) Kompleks fotoxronometraj
D) Qrup xronometraj
E) Fərdi xronometraj
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

215. Hansı biri qrup fotoxronometrajının əsas vəzifələrindən deyil?
A) Briqada üzvlərinin işlərinin uyğunluğunu öyrənmək
B) Briqada üzvlərinin yüklənmə dərəcəsini, işlərin təşkilini öyrənmək
C) İş vaxtı itkilərinin səbəbləri və müddətini aşkara çıxarmaq
D) Vaxtın dəqiq ölçülməsini tələb etməyən digər məsələləri tədqiq etmək
E) Əmək normalarının yenilənməsi ilə bağlı təkliflər təqdim etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

216. Müşahidələr aparılmasına görə hansı üsullara ayrılır?
A) Gizli və aşkar üsullara
B) Ənənəvi və qeyri-ənənəvi üsullara
C) Məsafəli və məsafəsiz üsullara
D) Vizual, avtomatik və məsafəli üsullara
E) Sistemli və sistemsiz üsullara
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

217. Vizual müşahidənin mənfi cəhətini müəyyən edin.
A) Müşahidənin etibarlılığına əsaslı şübhələr yaradır
B) Daxili nizam-intizam qaydaları ilə tənzimlənən normaların pozulmasına şərait yaradır
C) Müşahidəçinin daimi müşahidə yerində olması əlavə iş yükü yaradır
D) Müşahidəçinin daimi müşahidə yerində olması işçinin iş rejimini pozur, bu isə əmək intizamnına təsir edir
E) Müşahidəçinin daimi müşahidə yerində olması işçiyə psixoloji təsir göstərir, bu isə nəticələrin doğruluğunu
bir qədər təhrif edə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

218.
Avtomatik müşahidənin müsbət cəhətini göstərin.

A) Müşahidənin optimal müddət ərzində başa çatdırılmasına və bununla da istehsal prosesinin normal davam
etdirilməsinə imkan verir
B) Fəaliyyətin və hərəkətlərin səmərəliliyini təhlil etməyə, eyni əmək fəndlərinin müxtəlif işçilər tərəfindən
icrasını müqayisə etməyə imkan verir
C) Müşahidənin nəticələrinin etibarlılığını artırır
D) Müşahidənin istehsal prosesinin tərkib hissəsi kimi aparılmasına imkan verir və prosesləri sürətləndirir
E) Yeni texnologiyaların inkişafına imkan yaradır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

219. İcraçını işdən yayındırmamaq üçün hansı müşahidə mövcuddur?

A) Vizual müşahidə
B) Avtomatik müşahidə
C) Məsafəli müşahidə
D) Sistemli müşahidə
E) Məsafəsiz müşahidə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

220. Hansı müşahidə növündə müşahidələr gizli kameraların köməyi ilə aparılır?
A) Avtomatik müşahidə
B) Vizual müşahidə
C) Sistemli müşahidə
D) Məsafəli müşahidə
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E) Məsafəsiz müşahidə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

221. Müşahidə nəticələrinin qeyd olunmasına görə hansl formaları mövcuddur?
A) Rəqəmli, indeks, qrafik, qarışıq, videoyazı
B) Rəqəmli, indeks, qrafik, qarışıq
C) İndeks, qrafik, qarışıq və videoyazı
D) Rəqəmli, qrafik, qarışıq və videoyazı
E) Rəqəmli, indeks, qarışıq və videoyazı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

222. Müşahidə nəticələrinin yüksək dəqiqliyi ehtiyacı olduqda hansı forma üstündür?
A) Videoyazı
B) Qarışıq
C) Qrafik
D) Indeks
E) Rəqəmli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

223.
Müşahidə nəticələrini rəqəmli və indeks formada qeyd aparmaq mümkün olmadıqda hansı formadan istifadə
edilir?

A) Videoyazı
B) Qarışıq
C) Qrafik
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D) Videoyazı və qarışıq
E) Analoq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

224. Əmək normalarının işlənib hazırlanması prosesi neçə mərhələni özündə əks etdirir?
A) 3 mərhələni
B) 2 mərhələni
C) 6 mərhələni
D) 4 mərhələni
E) 5 mərhələni
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

225. Əmək normalarının işlənib hazırlanması prosesi hansı mərhələləri özündə əks etdirir? Tam və düzgün
cavabı müəyyən edin.
1.Hazırlıq və təşkilati-metodik işlər
2.İş yerlərində iş vaxtı sərfinin öyrənilməsi
3.Toplanmış materialların emalı
4.İstehsal şəraitində normativ materialların yoxlanması
5.Normativ materialların son layihəsinin hazırlanması
6.Normaların təsdiq edilməsi
A) 1,3,4,5
B) 1,2,4,5,6
C) 2,3,4,5
D) 1,2,3,4,5
E) 1,2,3,4,6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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226. Normaların hesablanması sahəsində qüvvədə olan metodik vasitələrin seçilib öyrənilməsi əmək
normalarının işlənib hazırlanması prosesinin hansı mərhələsinə aiddir?
A) Hazırlıq və təşkilati-metodik işlər mərhələsinə
B) İş yerlərində iş vaxtı sərfinin öyrənilməsi mərhələsinə
C) Toplanmış materialların emalı mərhələsinə
D) İstehsal şəraitində normativ materialların yoxlanması mərhələsinə
E) Normativ materialların son layihəsinin hazırlanması mərhələsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

227. Müşahidələrin aparılması əmək normalarının işlənib hazırlanması prosesinin hansı mərhələsinə aiddir?
A) Hazırlıq və təşkilati-metodik işlər mərhələsinə
B) İş yerlərində iş vaxtı sərfinin öyrənilməsi mərhələsinə
C) Toplanmış materialların emalı mərhələsinə
D) İstehsal şəraitində normativ materialların yoxlanması mərhələsinə
E) Normativ materialların son layihəsinin hazırlanması mərhələsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

228. Normativ sənədin ilkin layihəsinin və onun bilavasitə müəssisədə yoxlamasının keçirilməsi qaydası
haqqında təlimat göstərişlərin hazırlanması əmək normalarının işlənib hazırlanması prosesinin hansı
mərhələsinə aiddir?
A) Hazırlıq və təşkilati-metodik işlər mərhələsinə
B) İş yerlərində iş vaxtı sərfinin öyrənilməsi mərhələsinə
C) Toplanmış materialların emalı mərhələsinə
D) İstehsal şəraitində normativ materialların yoxlanması mərhələsinə
E) Normativ materialların son layihəsinin hazırlanması mərhələsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015
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229. Yeni normalardan istifadənin əlverişli olub-olmamasının yoxlanılması əmək normalarının işlənib
hazırlanması prosesinin hansı mərhələsinə aiddir?
A) Hazırlıq və təşkilati-metodik işlər mərhələsinə
B) İş yerlərində iş vaxtı sərfinin öyrənilməsi mərhələsinə
C) Toplanmış materialların emalı mərhələsinə
D) İstehsal şəraitində normativ materialların yoxlanması mərhələsinə
E) Normativ materialların son layihəsinin hazırlanması mərhələsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

230. İstehsal şəraitində normativ sənəd layihəsinin yoxlama nəticələrinin təhlili və tədqiqi, alınmış rəylərin,
iradların və təkliflərin ümumiləşdirilməsinin aparılması əmək normalarının işlənib hazırlanması prosesinin
hansı mərhələsinə aiddir?
A) Hazırlıq və təşkilati-metodik işlər mərhələsinə
B) İş yerlərində iş vaxtı sərfinin öyrənilməsi mərhələsinə
C) Toplanmış materialların emalı mərhələsinə
D) İstehsal şəraitində normativ materialların yoxlanması mərhələsinə
E) Normativ materialların son layihəsinin hazırlanması mərhələsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

231. Əmək normalarının işlənib hazırlanması prosesinin hazırlıq və təşkilati-metodik işlər mərhələsində
görülən iş hansıdır?
A) Normaların hesablanması sahəsində qüvvədə olan metodik vasitələrin seçilib öyrənilməsi
B) İş vaxtı sərfinin öyrənilməsində müşahidə növlərinin müəyyənləşdirilməsi
C) Normativ sənədin ilkin layihəsinin və onun bilavasitə müəssisədə yoxlamasının keçirilməsi qaydası haqqında
təlimat göstərişlərin hazırlanması
D) Yeni normalardan istifadənin əlverişli olub-olmamasının yoxlanılması
E) İstehsal şəraitində normativ sənəd layihəsinin yoxlama nəticələrinin təhlili və tədqiqi, alınmış rəylərin,
iradların və təkliflərin ümumiləşdirilməsinin aparılması

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

232. Əmək normalarının işlənib hazırlanması prosesinin iş yerlərində iş vaxtı sərfinin öyrənilməsi
mərhələsində görülən iş hansıdır?
A) Normaların hesablanması sahəsində qüvvədə olan metodik vasitələrin seçilib öyrənilməsi
B) Texniki hesablamaların, sınaq və digər tədqiqat işlərinin aparılması
C) Iş vaxtı sərfinin öyrənilməsi nəticələrinin ümumiləşdirilməsi, əmək normalarının işlənilməsi
D) Yeni normalardan istifadənin əlverişli olub-olmamasının yoxlanılması
E) Işçi qrupu daxilində layihənin müzakirəsinin keçirilməsi, bütün məsələlərin ətraflı müzakirə edilməsi və son
layihənin hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

233. Əmək normalarının işlənib hazırlanması prosesinin toplanmış materialların emalı mərhələsində görülən iş
hansıdır?
A) Əmək normalarının işlənilməsi üçün lazım olacaq qüvvədə olan məlumatların toplanması və onlarla tanışlıq
B) Müşahidələrin aparılması
C) Normativ sənədin ilkin layihəsinin və onun bilavasitə müəssisədə yoxlamasının keçirilməsi qaydası haqqında
təlimat göstərişlərin hazırlanması
D) Yeni normaların faktiki iş həcminə uyğunluğunun və yerinə yetirilmə faizinin müəyyənləşdirilməsi
E) İşçi qrupu daxilində layihənin müzakirəsinin keçirilməsi, bütün məsələlərin ətraflı müzakirə edilməsi və son
layihənin hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

234. Əmək normalarının işlənib hazırlanması prosesinin istehsal şəraitində normativ materialların yoxlanması
mərhələsində görülən iş hansıdır?
A) Normalaşdırma aparılacaq müəssisə ilə tanışlıq
B) Texniki hesablamaların, sınaq və digər tədqiqat işlərinin aparılması
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C) İstehsal şəraitində normativ sənəd layihəsinin yoxlama nəticələrinin təhlili və tədqiqi, alınmış rəylərin,
iradların və təkliflərin ümumiləşdirilməsinin aparılması
D) Yeni normaların faktiki iş həcminə uyğunluğunun və yerinə yetirilmə faizinin müəyyənləşdirilməsi
E) Normativ sənədin ilkin layihəsinin və onun bilavasitə müəssisədə yoxlamasının keçirilməsi qaydası
haqqında təlimat göstərişlərin hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

235. Əmək normalarının işlənib hazırlanması prosesinin normativ materialların son layihəsinin hazırlanması
mərhələsində görülən iş hansıdır?
A) Normativ sənədin ilkin layihəsinin və onun bilavasitə müəssisədə yoxlamasının keçirilməsi qaydası
haqqında təlimat göstərişlərin hazırlanması
B) Əmək sərfi ölçüsünə təsir edən əsas amillərin dəqiqləşdirilməsi
C) Yeni normaların faktiki iş həcminə uyğunluğunun və yerinə yetirilmə faizinin müəyyənləşdirilməsi
D) Normaların hesablanması sahəsində qüvvədə olan metodik vasitələrin seçilib öyrənilməsi
E) İşçi qrupu daxilində layihənin müzakirəsinin keçirilməsi, bütün məsələlərin ətraflı müzakirə edilməsi və son
layihənin hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Əmək normalarının işlənilmə metodikası. Bakı, 2015

236. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən əmək normalarının neçə növü fərqləndirilir?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 4
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

237. Müvəqqəti hasilat normaları (vaxt normaları) və xidmət normaları hansı müddətədək müəyyən edilə
bilər?
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A) Dörd ay müddətinədək
B) Bir il müddətinədək
C) Üç ay müddətinədək
D) Altı ay müddətinədək
E) Beş ay müddətinədək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

238. Ayrı-ayrı hallarda müvəqqəti normaların qüvvədə olması müddəti hansı qaydada işəgötürən tərəfindən
uzadıla bilər?
A) Müəssisənin idarə heyətinin razılığı ilə
B) Müəssisənin həmkarlar ittifaqları təşkilatının razılığı ilə
C) Müəssisənin mütəxəssis heyətinin razılığı ilə
D) Dövlət orqanının razılığı ilə
E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

239. Daimi hasilat normaları (vaxt normaları) və xidmət normaları hansı müddət üçün nəzərdə tutulur və
qüvvədə qalır?
A) Müəyyən müddət üçün qoyulur və dəyişdirilən vaxtadək qüvvədə qalır
B) Qeyri-müəyyən müddət üçün qoyulur və dəyişdirilən vaxtadək qüvvədə qalır
C) 1 il müddəti üçün qoyulur və növbəti il üzrə yenidən qəbul edilir
D) 2 il müddəti üçün qoyulur və növbəti il üzrə yenidən qəbul edilir
E) 3 il müddəti üçün qoyulur və növbəti il üzrə yenidən qəbul edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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240. Əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan bir və ya bir neçə vəzifə (peşə) üzrə işçinin yerinə yetirməli olduğu
işlərin (xidmətlərin) məcmusu necə adlandırılır?
A) Əməyin mühafizəsi
B) Əmək funksiyası
C) İş yeri
D) Əmək şəraiti
E) Fəaliyyətlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

241. İşçinin haqqı ödənilməklə vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş işləri (xidmətləri)
yerinə yetirdiyi yer necə adlandırılır?
A) İş yeri
B) İstirahət yeri
C) İstehsal yeri
D) Rejimli iş
E) Seçilmiş yer
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

242. Hər bir işçi dalbadal gələn iki iş günü ərzində əmək şəraiti ağır və zərərli olan iş yerlərində hansı
müddətdən çox iş vaxtından artıq işlərə cəlb edilə bilməz?
A) Bir saat 30 dəqiqədən
B) İki saatdan
C) Bir saatdan
D) 30 dəqiqədən
E) 45 dəqiqədən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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243. İş vaxtının uçotunun aparılması forması və qaydası kim tərəfindən müəyyən edilir?

A) İşəgötürən
B) Həmkarlar İttifaqı
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
D) Kollektiv müqavilənin tərəfləri
E) Maliyyə Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

244. 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

245. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
A) Baş mühəndisin yanında
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
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246. 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

247. 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

248. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş
vaxtının müddəti neçə saatdır?
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
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249. 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

250. 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

251. 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
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252. 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

253. 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

254. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən 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 m-dən 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 m-dən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

255. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?
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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

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

257. 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

258. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

259. 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

260. 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

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

262. 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

263. 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

264. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
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B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
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

265. 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

266. 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

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

268. 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

269. 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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270. 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

271. 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

272. 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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273. 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

274. 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

275. 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

276. 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

277. 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

278. 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

279. 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

280. 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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

