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Мамандық бойынша тест: 1-пән  

 
 1. Шығу тегі (пайда болуы) бойынша ақаулардың жіктелуі:  
A) жоюға келетін және жоюға келмейтін ақаулар 
B) шикізаттық, техникалық ақаулар 
C) жергілікті және көп жерге таралатын ақаулар 
D) критикалық, маңызды және маңызы аз ақаулар 
E) нақты және жасырылған ақаулар 
 
 2. Минералдардың қаттылығы өлшенетін шкала:  
A) атаулар шкаласы 
B) қатынастар шкаласы 
C) тәртіп шкаласы 
D) абсолюттік мәндердің шкаласы 
E) интервалдар шкаласы 
 

 3. Sj / Sср = ∑
=
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µ Pij / Pср формуласы бойынша өнімнің сапасын анықтау 

әдісі:  
A) эквивалентті қатынастар әдісі 
B) бірфакторлы болжау әдісі 
C) көпфакторлы болжау әдісі 
D) құндылық регрессионды байланыстар әдісі 
E) шекті және номиналды шамалар әдісі 
 
 4. Табу мүмкіндігі бойынша ақаулардың жіктелуі:  
A) жоюға келетін және жоюға келмейтін ақаулар 
B) жергілікті және көп жерге таралатын ақаулар 
C) нақты және жасырылған ақаулар 
D) шикізаттық, техникалық ақаулар  
E) критикалық, маңызды және маңызы аз ақаулар 
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 5. Әртүрлі өнімдердің сапа деңгейін бағалау кезінде қолданылатын 
салмақтылық коэффициентінің формуласы:  

A) ИД = ∑
=

S

n

RДan
1  

B) Кг = Т / Т + Трем 

C) βn = Cn : ∑
=
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D) q = M / N 
E) Кти = Т / Т + Трем + Тпроф 

 

 
 6. Еңбек сапасының кешенді жалпы көрсеткіші:  
A) энерготасығыштарға кететін шығындар  
B) жұмыс істеу уақыты 
C) техникалық қызмет көрсетуге шығындар 
D) сақтандыруларды төлеу 
E) жұмыс уақытының құрылымдық шығындары 
 
 7. Әртекті өнімнің сапа деңгейін кешенді бағалау барысында 
қолданылатын негізгі көрсеткіш:  
A) дара көрсеткіш 
B) басты параметр 
C) интегралдық көрсеткіш 
D) орташа салмақталған арифметикалық сапа индексі 
E) функционалдық критерий 
 
 8. Ресурстарды үнемді жұмсау көрсеткіштері:  
A) операцияларды орындау дәлдігі 
B) отынды жұмсау 
C) энергия сыйымдылығы 
D) габариттік және монтаждық өлшемдері 
E) материал сыйымдылығы 
 
 9. Мәндерін анықтауда органолептикалық әдісі кеңінен қолданылатын 
сапа көрсеткіштері:  
A) патенттік-құқықтық 
B) эстетикалық 
C) қауіпсіздік 
D) экономикалық 
E) сенімділік 
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10. Кешенді бағалауда қолданылатын көрсеткіш:  
A) басты көрсеткіш 
B) ақаулық көрсеткіш 
C) функционалдық көрсеткіш 
D) дара көрсеткіш 
E) қолданушылық көрсеткіш 

 


