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Мамандық бойынша тест: 1-пән
1. Оперативтік барлаудың негізгі міндеті:
A) тынымсыз немесе циклдық режимде шектік жағдайға дейін жұмыс жасау
B) аулау құралдарын сақтау және түгендеу бойынша ұсыныс жасау
C) балықтардың жинақталуына кәсіптік флоттың бағытталуы
D) аулау өнімділігін немесе берілген аулау мөлшерін орындау (орындамау)
фактісі
E) аулау құралдарын пайдалану және сақтау жағдайына талдау
2. Тозуды төмендететін конструктивтік тәсілі:
A) аулау құрал-саймандарының жарамсыздығы өнімділікке әсер етпейді
B) торлы матаның тозуға шыдайтын жерлерін біріктіруді қолдану
C) аулау құралдары сақталатын қоймада температура 90°С-тан аспауы керек
D) пайдалану мерзімін ұзарту үшін жаңа ауларды қайта өңдеу
E) процесті тездету үшін күннің астында құрғатуды жүргізу қажет
3. Балық үйірлеріне сапалық сипаттамасы:
A) балық үйірлеріне кәсіптік флоттың барлауы
B) дискретизация объектісін цифрлеу
C) балық аулау материалдарын жетілдіру (шикізат түрі, құрылымы)
D) балық үйірлерін рангтық бағалау
E) тәулік ішінде үйірлердің тығыздығы мен мөлшерінің өзгеруі
4. Уылдырық шашатын үйірлердің негізгі белгілері:
A) қоректенбейтін кезде құрылады
B) қарқынды қоректенетін кезде құрылады
C) тұңғиықта жатып алады
D) жыныстық жетілген түрлерден құрылады
E) қыстау мақсатында құрылады
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5. Желбезекті аулардың құрылымына қарай жіктелуі:
A) тралды, лақтырмалы
B) бір қабырғалы, екі қабырғалы
C) электрлік, механикалық
D) жәй, күрделі
E) үшбұрышты, төртбұрышты
6. Балықтар тобының негізгі сипаттамасы:
A) топ ұзақ уақытқа құрылады
B) топ тек фитофагтардан құралған
C) топ қысқа уақытқа қана құрылады
D) топ жыныстық жетілген балықтардан ғана құралады
E) топ тек бір жынысқа жататын балықтардан құралған
7. Кемеден балық үйірлерін визуальді іздеу барысында суда балықтардың
болуын білдіретін негізгі белгілер:
A) судың шымырлануы
B) температура
C) ағыс
D) иіс
E) көлеңкелер
8. Перспективті барлауды басқару:
A) тез бұзылатын өнімдерді дұрыс пайдалану
B) машиналарды және механизацияларды пайдалану ережелері
C) флоттың экономикалық тиімділігіне алдын-ала баға беру
D) аулау кезінде балықтардың қоректенетін жемдерінің түсіне сай
ауларды бояу
E) жұмыс орындарының қауіпсіз және ыңғайлы орналасуын
регламенттейтін ережелер
9. Өзендік ығызба аулармен аулаудың тиімділігі:
A) аулаудың қауіпсіздігі
B) қоршалатын суқойманың тереңдігі
C) аулауды жылдамдату
D) аулаудың үлкен тиімділігі
E) үлкен жылдамдықтағы ағыста аулау мүмкіндігі
10. Қалталы жылыммен аулау барысында кеменің бастапқы жұмысы:
A) аулау құралдың өлшемін анықтау
B) қалталау
C) шоғырланған балықты іздеу
D) ауланған балықты өңдеу
E) балықтардың түрлерін анықтау
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