рметті студент!
2018 жылы « ызмет к рсету - 2» бағытындағы маманды тар тобыны
бітіруші курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн бойынша
ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.

пəндері бойынша кестеде

Маманды
шифры

Маманды ты атауы

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті

5В090100

«К лікті пайдалану жəне 1. К лік т#рлеріні зара
ж#к озғалысы мен
арым- атынасы
тасымалдауды
2. Тасымалдауды $йымдастыру
$йымдастыру»
жəне озғалысты бас ару
3. Ж#к жəне коммерциялы
ж$мыстарды $йымдастыру
4. К лік озғалысыны
ауіпсіздігін амтамасыз ету

1. С$ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т$рады:
1. К лік т#рлеріні зара арым- атынасы
2. Тасымалдауды $йымдастыру жəне озғалысты бас ару
3. Ж#к жəне коммерциялы ж$мыстарды $йымдастыру
4. К лік озғалысыны ауіпсіздігін амтамасыз ету
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші #шін тапсырма саны – 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж$мыстары #шін с$ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м$ ият толтыру керек.
2

6. Тест ая талғаннан кейін с$ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

7. - С$ра кітапшасын ауыстыруға;
- С$ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, $ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н$с аларынан болжалған
д$рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате #шін 1
балл кемітіледі. Студент д$рыс емес жауапты та даса немесе д$рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.
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зара арым- атынасы

зара арым- атынасы

1. ,неркəсіп к лігіні т#рлері
A) аспалы канатты жолдар
B) монорельсті
C) конвейер
D) те із к лігі
E) авток лік
2. Су к лігіні $рылғылары
A) гидротехникалы $рылғылар
B) канал
C) табиғи к лік жолдары
D) зен
E) к л
3. Су к лігіні кемшіліктері
A) жеткізу жылдамдылығыны т мен болуы
B) жоғары німділілігі
C) тасымалдауды жоғары абілеттілігі
D) маневрлілігі
E) "есіктен есікке дейін " жеткізу
4. Жалпы олданыстағы к лік т#рлеріне жатады
A) $быр к лігі
B) əуе к лігі
C) ведомстволы
D) ішкі ндірістік
E) жеке
F) ішкі салалы
G) те із к лігі
5. Екі жəне одан арты к лік т#рлерімен тасымалдау:
A) жетілген
B) унимодальды
C) аралас
D) əмбебапты
E) интермодальды
F) мультимодальды
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6. Аралас тасымалдарды т#рлері
A) тікелей
B) #демелі
C) мультимодалды
D) техникалы
E) унимодалды
7. Мемлекет экономикасындағы к лікті р лі
A) халы аралы к лік дəліздер ж#йесіні дамуы
B) ндірушіден т$тынушыға ажетті німдерді уа ытылы жеткізу
C) дайын німдер мен шикізатты за ымдануын азайту
D) ж#к ағындарды а паратты амтамасыздандырылуы
E) ж#к сыйымдылығын жоғарылату
F) халы а к ліктік ызмет к рсету
G) жолаушылар сыйымдылығын жоғарылату
8. Контейнерлер тасымалдарды тиімділігі
A) айта тиеу операциялар $ныны т мендетілуі
B) контейнер айналымыны азаюы
C) к лік $рылғыларыны т$рып алуыны азаюы
D) ж#ктерді жоғары сапада са талуы
E) ыдыс пен орама ажеттілікті азаюы
F) тасымалдау ашы тығыны азаюы
G) контейнерлік пункттерді жоғары уаттылығы
9. 1р т#рлі к лік т#рлеріні техникалы əрекеттесуін амтамасыздандыру
ж#йелері
A) жылжымалы $рам жəне контейнерлерді параметрлерін сəйкестендіру
B) ж#к жəне багажды са талуын амтамасыздандыру
C) к ліктік-экспедициялы ызмет к рсету
D) келу жəне ж нелту кестелерін $растыру
E) мемлекетті жол-к лік кешенін даму стратегиясын дайындау
F) жолаушыларға біры ғай билеттер сату
10. 1р т#рлі к лік т#рлеріні
технологиялы
əрекеттесуін
амтамасыздандыру ж#йелері
A) келісілген т#йіскен ж$мыс кестесін дайындау
B) жылжымалы $рам жəне контейнерлерді параметрлерін сəйкестендіру
C) оперативті ж$мысшыларды байланысын амтамасыздандыру
D) жа а к лік жабды тарды енгізу
E) əр т#рлі к лік т#рлерін кешенді пайдалану ж#йесін $йымдастыру
F) жа а технологиялар олдану
G) ж$мысты біры ғай технологиялы #дерісін $йымдастыру
5
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11. К ліктік #дерісті аны тамалары
A) сапалы к ліктік ызмет к рсету
B) бір к ліктен бас а к лікке ауыстыру, тиеу-т#сіру пункттерінде тиепт#сіру операциялар жиынтығы
C) жолаушыларды, ж#ктерді тасымалдау
D) белгіленген ара ашы ты а ж#ктерді жеткізу, ж#ктерді тасымалдауға
дайындау, тиеу, жағдайын ба ылау, т#сіру операцияларыны кешені
E) мемлекетті əлеуметтік жəне ндірістік инфра $рылымыны б лігі
F) белгіленген ж#кті ндіру орнынан т$тыну орнына дейін жеткізу
технологиясы
12. Барлы к лік т#рлеріндегі ж#к жəне жолаушы тарифтеріне əсер ететін
жағдайлар:
A) ж#кті к ліктік сипаттамасы
B) жылжымалы $рамны мамандандырылуы
C) озғалыс жылдамдығы
D) к ліктік шығындар
E) ж нелтілім т#рлеріне жəне жылжымалы $рамны типі
F) тасымалдау ашы тығы
G) тасымалдарды орындаудағы аума ты шарттар
13. Тасымалдаушы к ліктік-экспедициалы
ызметті ж#зеге асыратын
шарт:
A) тасымалдауға $ ы беретін лицензияны болуы
B) тасымалдау зіндік $нын аны тау
C) клиентке жол бағытын еркін та дауды амтамасыздандыру
D) к ліктік ж#йеде б ліктерін біріктіру
E) сəйкестігін растайтын $жаты бар техника $сыну
14. К лікті материалды -техникалы базасыны к рсеткіштері:
A) ткізу абілеті
B) тасымалдау абілеті
C) ж#к айналымы
D) рентабельділік
E) тасымалдарды орта ашы тығы
F) шығындар
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15. Техникалы аспектіде логистиканы дамуыны
A) думпкар
B) платформа
C) т сеніштер
D) пакеттер
E) жартылай вагондар
F) рефрижератор
16. К лік ж$мысыны
экономикалы
к рсеткіштер
A) тасымалды ашы тығы
B) ж#к айналымы
C) тасымалды зіндік $ны
D) жолаушы айналымы
E) шығын
F) табыс

$раушылары:

тиімділігін

17. К лікті $ндылы к рсеткіштері
A) ажетті капитал салымы
B) энергосыйымдылығы
C) ж#к ысымы
D) эксплуатациялы шығын
E) тасымалдауды зіндік $ны
18. К лікті техника-пайдалану к рсеткіштері
A) материал сыйымдылығы
B) ткізу жəне тасымалдау абілеттілігі
C) табыс
D) эксплуатациялы шығын
E) е бек сыйымдылығы
F) энергосыйымдылығы
19. К лікті табиғи затты к рсеткіштері
A) тасымалдауды т$ра тылығы
B) металл жəне бас а материалдар ажеттілігі
C) электр уаты жəне отынны меншікті ажеттілігі
D) эксплуатациялы шығын
E) озғалыс ауіпсіздігі
F) німсіз шығыстар
G) табыс
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20. ,ндіріс пен к лікті біріктіреді:
A) жеткізуші
B) орталы тандыру
C) т$тынушы
D) деу
E) жолдама
F) тиеу
G) са тау
21. Біры ғай технологиялы #деріс арастырады
A) тасымалдау ауіпсіздігін амтамасыз ету
B) əрекеттесу пункттерінде жолаушыларға ызмет к рсетуді жəне к лік
бірліктерін деу технологиясын байланыстыру
C) к лік бас ару органдары мен клиенттер арасындағы арым
атынастарды реттеу
D) біры ғай диспетчерлік орталы тандырылған тасымалдарды
$йымдастыру
E) ндіріс пен тасымалдау #дерісіні біры ғай ж$мыс ырғағын
амтамасыздандыру
22. Те із к лігіні салыстырмалы кемшіліктері:
A) айта тиеу ж$мыстарын механикаландыруды жоғарғы де гейі
B) ымбат портты шаруашылы тар $ру ажеттілігі
C) #лкен каботажбен темір жол к лігінен бірнеше рет тиімдірек
D) ткізу абілетіні жоғарылығы
E) т менгі металлсалымы
F) метеожағдайларға тəуелділігі
G) жоғарғы німділік
23. Порттағы к ліктік тораптарын жобалау кезінде ескерілетін негізгі
факторлар:
A) жылжымалы $рамны параметрлері
B) тімділік абілеті
C) ж#к деуді #лкен к лемі
D) ке істіктегі əркелкілік
E) к ліктерді к теретін ж#к к леміні əр т#рлілігі
F) к лік $ралдарыны максималды ж#ктелуі
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24. Тасымалдау #дерісіні $йымдастыру əдістері жəне алды ғы атарлы
технологиялары:
A) тікелей тиеу - т#сіру н$с асы
B) к лік ж#йелеріні бірт$тастығы
C) дəліздер ж#йесін дамыту
D) ж#кті бастап ы к#йінде уа ытымен жеткізу
E) ж#к ағындарын а паратпен амтамасыз ету
F) пойыздарды то таусыз озғалысы
25. $бырларды ткізу абілеттілігін арттыруына əсер ететін жағдайлар:
A) шығарылатын ж#ктерді номенклатурасыны ке еюі
B) бас аруда телемеханикаландыру жəне автоматтандыруды пайдалану
C) ызметкерлерді санын ыс арту
D) $бырдағы ысымды жоғарылату
E) $быр диаметрін #лкейту
К лік т рлеріні зара арым- атынасы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Тасымалдауды йымдастыру жəне озғалысты бас ару
1. Ж#кті жіктелуі:
A) Халы шаруашылығыны белгілері бойынша
B) Химиялы касиеттеріне арай
C) Ыдысты т#ріне арай –ыдысты жəне ыдыссыз
D) Неден жасалғанына арай
E) Тиеу жəне т#сіру тəсілдеріне арай
2. Ж#к станцияларыны міндеті
A) Пойыздарға сервистік ызмет к рсету
B) $растыру жоспарына сəйкес вагон ағындарын
C) Пойыздарға техникалы ызмет к рсету
D) Пойыздарды ткізу, осу, озып ткізу, $рама пойыздармен маневрлер
жасау
E) Ж#ктерді тасымалдауға абылдау, лшеу жəне ыс а мерзімге са тау
3. Теміржол жолдарыны т#рлері
A) арнайы
B) арнайы ызметтік
C) басты
D) айналма
E) к мекші
F) жетекші
G) стансалы
4. Аралы станцияны міндеті:
A) Пойыздарға сервистік ызмет к рсету
B) Келетін $рамаларды жаппай сараптау
C) Пойыздарды осу, озып ткізу
D) Транзит пойыздарды деу, локомотивтар мен локомотивтік
бригадаларды ауысымы, $рама жəне учаскелік пойыздарды $ру жəне
тарату
E) $рама пойыздармен маневрлер жасау
F) Пойыздарға техникалы ызмет к рсету
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5. 8лтты де гейде жол озғалысын $йымдастыру ж ніндегі ісшараларды негізгі бағыттары:
A) Жолдар, к шелерге арналған мемлекеттік стандарттарды бекіту
B) Жол озғалысын $йымдастыру жобаларын дайындау
C) За намалы жəне зге де нормативтік актілерді дайындау
D) Жол озғалысын $йымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шараларды
жоспарлау
E) Жол озғалысын $йымдастыру бойынша ғылыми зерттеулер ж#ргізу
6. ЖАЖО ж#йесіні тиімді жəне ауіпсіз ж$мыс істеуін амтамасыз ету
мəселелері:
A) Жол озғалысын бас ару ж#йелеріні ж$мысы
B) Жол полициясыны патрульдік ызметіні ж$мысы
C) Ж#ргізушілерді дайындау
D) Жол озғалысын $йымдастыру процесі
E) К ше мен жолдарды $рылысын ке ейту бағдарламалары
7. Жол озғалысын $йымдастыру міндеттерін шешу кезіндегі ма ызды
сипаттамалар:
A) Орталы тан жол желісіні перифериялы н#ктелеріне дейінгі орташа
ашы ты
B) К лік ағындарыны тығыздығы
C) Жол-к лік о иғаларыны статистикасы
D) Тарту объектілеріні болуы
E) олданыстағы жол озғалысын $йымдастыру жағдайы
8. Жол озғалысыны проблемаларын шешу білім саласы :
A) Философия
B) Экономика
C) Психология
D) Инженерлік ғылымдар
E) Химия
F) Математика
G) Социология
9. Автобус маршруттары аума ты белгілері бойынша б лінуі:
A) Ауданды
B) алааралы
C) ызметтік
D) ала сыртында атынайтын
E) алалы
F) Селолы
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10. Жолды ж#ктелуіне əсерін тигізетін, автомобильдерді габариттік
лшемдеріні
елеулі айырмашылығына байланысты
озғалысты
жағдайы:
A) К лік кідіру $за тығы
B) Жылды жоспарлау
C) озғалыс жылдамдығы
D) Басым жəне кері иіні
E) Ж#ргіншілерді кідіру $за тығы
F) озғалыс ар ындылығы
G) озғалысты кідіру $за тығы
11. Маршрут бойынша жолаушы ағыныны таралу сипатына байланысты
автобус рейстеріні т#рлері:
A) Жай
B) Жылдам
C) Экспресс
D) Диаметрлік
E) Жартылай экспрес
F) Толы
12. Алғаш ы автомобиль
озғалысына байланысты
конвенция» 15 баптан $рылып арастырған мəселелер:
A) Басып ту тəртібі
B) Автомобиль жолдарына ойылатын негізгі талаптар
C) Т рт ескерту белгілері
D) Алты ескерту белгілері
E) ?ш ескерту белгілері
F) Бес ескерту белгілері
G) Ж#ргізушілерге ойылатын негізгі талаптар

«Халы аралы

13. Тез б$зылатын ж#ктерді əуе к лігімен тасымалдау #шін олданылатын
ыдыстар:
A) Ағаш жəшіктер
B) Б шкелер
C) Полиэтилен ораптар
D) Полиэтилен аптар
E) Пенопласт жəшіктер
F) Картон ораптар
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14. Ж#кті əуе к лігінде тасымалдау шарттары:
A) Стеллаждарға салып
B) Жəшіктерге салып
C) Палеттарға салып
D) Контейнерлерге салып
E) ағазға орап
15. 1уе к лігінде жануарларды тасымалдау ағазында к рсетілуі тиіс:
A) Контейнерді лшемі
B) Жануарларды т#рі
C) Атауы
D) Жеткізу мерзімі
E) Контейнерді салмағы
F) Жануарларды сипаттамасы
16. Тез б$зылатын ж#ктер:
A) Тірі сімдіктер
B) Шарап пен сусындар
C) Кондитерлік німдері
D) Дəрі-дəрмектер
E) Биология заттары
F) Азы -т#лік т#рлері
G) 8н німдері
17. Те із к лігінде тасымалданатын ж#ктер:
A) Ыдыссыз
B) Ыдыста
C) Орамасыз
D) Жəшікте
E) Жаппай
18. Те із к лік ж$мысыны к рсеткіштері:
A) Кемені ж#к сыйымдылығы
B) Ж#ру уа ытыныны мерзімі
C) Кемені суда сыйымдылығы
D) Кемені таза сыйымдылығы
E) Тиеу-т#сіру ж$мыстарыны жылдамдығы
F) Портты ж#кайналымы
G) Кемені жылдамдығы
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19. Кеме т#рлері:
A) Техникалы
B) Базалы
C) Ауыр
D) Тасымалдаушы
E) Жағалау
F) Орта пайдалануда
20. Жылжымалы $рамды тиімді олдану:
A) Ж#рісті бас ару ж#йесіні ма саты
B) Пойыздар санаттары ПЖГ-де к рсетіледі
C) Пойыздар ж#ріс графигіні ма саты
D) Пойыздар ж#ріс графигін $ру ма саты
E) Пойыздарды $растырушы ж$мыс ма саты
F) Станция кезекшісіні ж$мыс ма саты
21. Аралы стансаларға $рама пойыздарды жеткізілген вагондармен
орындалатын операциялар:
A) Бір тиеу-т#сіру ала ынан екіншісіне ауыстыру
B) Пойыздарға техникалы ызмет к рсету
C) Техникалы ж ндеу
D) Ж#к операцияларын ат арған со алып кету жəне пойызға тіркеу
E) Келетін $рамаларды жаппай сараптау
F) Пойыздарға сервистік ызмет к рсету
G) Техникалы баптау
22. Ж#ріс м лшері мен жергілікті жағдайга арай айырылымдарды
кабылдау-ж нелту жолдарыны орналастыру т#рлері:
A) Жартылай ығыспа
B) осал ы
C) Негізгі
D) Ығыспа
E) атарласпаған
F) Біріккен
G) атарлас
23. Пойыздар ж#ріс графигінде əр сағаттағы пойыздарды ажыратылуы:
A) Сызы ты т#стері боййынша
B) Белгілі графикалы бейнелену бойынша
C) С$рыптау станциялары
D) Пойыздар санаттары ПЖГ-де к рсетіледі
E) Н мірлері бойынша
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24. Та жəне ж$п пойыздарыны санына арай пойыздар ж#ріс графигіні
жіктелуі:
A) К лемді
B) Парсыз
C) Пойыздар санаттары ПЖГ-де к рсетіледі
D) Н мірлері жəне аралы станцияларда т$ру уа ыты бойынша
E) Н мірлері бойынша
F) С$рыптау станциялары
25. Ж#кті тасымалдаудағы арызда к рсетіледі:
A) Ж нелтуші агентіні мекен жайы
B) Ж#ктерді номенклатурасы
C) Кемені ж#к к тергіштігі
D) Ж#к салмағы
E) Ж#к тасымалдауыны ара ашы тығы
F) Кемені атауы
Тасымалдауды йымдастыру жəне озғалысты бас ару
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Ж к жəне коммерциялы ж мыстарды йымдастыру
1. Вагонны ж#кк терімділігін пайдалануы бойынша т#сті металлдар
б лінеді:
A) тығыз
B) $са
C) атты
D) ж$мса
E) ірі
F) сирек кездесетін
G) же іл
2. атынас т#рі жəне олдану саласы бойынша темір жол к лігіндегі
тарифтерді б лінуі:
A) индексациялы
B) жалға алынған
C) алааралы
D) жеке меншік
E) мемлекетішілік
F) ерекше шартты
G) экспортты-импортты
3. Статикалы
жай-к#йінде
стационарлы таразы:
A) элеваторлы
B) гирлік
C) монорельстік
D) кранды
E) конвейерлік
F) тауарлы
G) циферблатты

ж#ктерді

4. Вагонны тəуліктік ж#ріс нормасы:
A) маршрутты ж нелтілім – 100 км/сағ.
B) маршрутты ж нелтілім – 220 км/сағ.
C) маршрутты ж нелтілім – 550 км/сағ.
D) контейнерлік ж нелтілім – 550 км/сағ.
E) топты ж нелтілім – 550 км/сағ.
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5. Динамикалы жай-к#йіндегі ж#ктерді
стационарлы таразы:
A) вагонды
B) рычагтік
C) кранды
D) элеваторлы
E) вагонды -н#ктелі
F) н#ктелі
G) тауарлы

лшеу #шін

олданылатын

6. Коммерциялы
тексеру сапасыны
к терілуі #шін
ажетті
автоматтандыру $ралдары:
A) техникалы ке сені автоматтандырылған ж$мыс орны
B) поездардағы вагондарды коммерциялы арауды автоматтандырылған
ж#йесі /АСКО ПВ/
C) вагондарды араушыны автоматтандырылған ж$мыс орны
D) станция бойынша кезекшіні автоматтандырылған ж$мыс орны
E) тауарлы кассирді автоматтандырылған ж$мыс орны
F) ЭО постыны автоматтандырылған ж$мыс орны
7. Вагондарды тиеуге дайындау технологиясы:
A) пломбаны дайындау
B) дезинфекциялау немесе дезинсекциялау
C) люктерін ашу
D) сыртын бояу
E) осал ы б лшектерді ілу
F) кірме жолдарға беру
8. Орман ж#ктерін тасымалдау #шін олданылатын вагон т#рі:
A) жабы вагон
B) жартылай ашы вагон
C) орман ж#ктерін тасымалдауға арналған вагон
D) цистерна
E) хоппер
9. 4-сыныбыны ауіпті ж#ктері:
A) к#кірт ыш ылы
B) ма та
C) сынап
D) фосфор
E) уксус ыш ылы
F) бензин
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10. Стансаны актілік-іздеу тобыны міндеті:
A) са талмаған тасымалдауды себебін аны тау
B) тек ана вагонды іздеу, тазалау
C) $жаттарды толтыру
D) коммерциялы актілерді рəсімдеу
E) вагонны н мірін жазу
F) ж#ктерді іздестіру
11. 1-сыныптағы ауіпті ж#ктер:
A) асбест
B) сынап
C) жарылғыш заттар
D) хлорлы газ
E) медициналы препараттар
F) бикфорд сымдары
G) ара $нта (порох)
12. 6-сыныптағы ауіпті ж#ктер:
A) битумды осылыстар
B) мышьяк
C) хлорлы газ
D) дезинфекциялы заттар
E) м$най
F) кальций карбиды
G) фосфор
13. 5-сыныбыны ауіпті ж#ктері:
A) магний нитраты
B) асбест
C) м$най
D) пропан
E) мазут
14. 7-сыныптағы ауіпті ж#ктер:
A) клиникалы алды тар
B) сынап
C) медициналы препараттар
D) кобальт
E) бензин
F) асбест
G) уран нитраты

18

92

Ж#к жəне коммерциялы ж$мыстарды $йымдастыру

15. Тағам азы -т#ліктерін тасымалдау жағдайларына
ойылатын
санитарлы -эпидемиологиялы талаптар бойынша ауасыз орамдағы
шикілей ысталған ет німдеріні к#йі:
A) орташа ысталған иіссіз, ылғал
B) иісі бар, д$рыс б$зылған
C) еті жəне майы ж$лмаланбаған тегіс, еттер талшы танбаған
D) жа сы ысталған иіссіз, $рға , таза
E) ж#н алды тары мен к геруі болмаған біркелкі ысталған
16. Ауа немесе су əсер еткенде тез т$танғыш заттарға арналған ыдыстар
герметикалы тығындағышымен оралуы тиіс материалдар:
A) ағаз
B) металл
C) ағаш
D) пластмасса
E) резинка
F) ағаз жəне ағаш
17. олдану сипатына арай əуе тарифтеріні т#рлері:
A) маусымды
B) жеке
C) кедендік
D) арнайы (тапсырысты)
E) республикалы
F) əмбебап
G) льготалы
18. Тауарды немесе ж#кті ж#к алушыға тиесілі екені бойынша
коносаментті т#рлері:
A) ордерлік
B) əмбебап
C) арнайы
D) талап етілетін
E) атаулы
19. Теміржол к лігіндегі са талмаған тасымалдарды себептері:
A) ж#кті $рлануы
B) ж#кті орны жəне массасы жетіспеуі
C) д гелекті за ымдануы
D) $жаттарды д$рыс рəсімделмеуі
E) жылжымалы $рамны б$зылуы
F) ж#кті жоғалуы, б$зылуы немесе за ымдануы
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20. Тағам азы -т#ліктерін тасымалдауға арналған əуе к лікке ойылатын
негізгі талаптар:
A) сал ындатылған
B) жарамды жағдайда
C) таза
D) бос орнымен
E) б где иіссіз
F) жары тандындырылған
21. Негізгі жазулар:
A) ж#к орындарыны саны
B) ж#к абылдаушыны толы атауы
C) есеп карточкасыны н мірі
D) багаж жəне ж#к багаждарыны т#біртектері
E) ж#к баратын стансаны толы атауы
22. Ж#кмассасыны жетіспеуіне жатады:
A) $йылмалы ж#ктерді ж#к орындарыны жетіспеуі
B) ж#кті тасымалдау $жаттарынан б лініп кетуі нəтижесіндегі
жетіспеушілік
C) ж#к ж нелтушіні $ралдарымен тиелген ж#к орындарыны жетіспеуі
D) сусымалы ж#ктерді ж#к орындарыны жетіспеуі
E) #йілмелі ж#ктерді ж#к орындарыны жетіспеуі
F) а аусыз вагонмен келген ж#к орындарыны жетіспеуі
23. Ж#кті м лшеріне байланысты ж нелтпелерді т#рлері:
A) бункелік
B) негізгі, аралас
C) топтаулы , маршрутты
D) əмбебап, арнайы
E) $са , вагонды
F) тауарлы
24. Апат карточкасыны б лімдері:
A) ж#ктерді бекітуді жəне тиеуді б$зу
B) ж#кті на ты жағдайын сипаттау
C) ж#к т гілгенде жəне тасығанда, рт кезінде жеке орғаныс $ралдары
D) орын саны
E) ж#кті (затты ) атауы

20

92

Ж#к жəне коммерциялы ж$мыстарды $йымдастыру

25. Коммерциялы актілер (форма ГУ-22) келесі жағдайларды куəландыру
#шін жасалады:
A) ж#кті атауы тасымалдау $жатында к рсетілген деректерге сəйкес
келмеуі
B) пломбыны болмауы
C) вагонны а пағыны сынуы
D) ж#кті за ымдануы жəне б$зылуы
E) вагонны абырғасыны сынуы
Ж к жəне коммерциялы ж мыстарды йымдастыру
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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ауіпсіздігін амтамасыз ету

ауіпсіздігін амтамасыз ету

1. Шетелдік жəне отанды тəжірибе, автомобильдендіру бір атар теріс
$былыстармен атар ж#реді:
A) ала бассейндеріні газдануы
B) Ж 8 икемденуі
C) Жол-к ше торабыны к беюі
D) озғалысты же ілдеуі
E) озғалыс жылдамдығыны к#рт артуы
F) Жаяу ж#ргіншіні озғалысымен #йлесімденуі
2. аза стан Республикасыны авиациясы жіктеледі:
A) Азаматты
B) Те іздік
C) $рылысты
D) Геологиялы
E) Эксперименттiк
F) Ауылшаруашылы
G) 1скери
3. К лік $ралдарына ойылатын талаптар:
A) Техникалы регламенттерде белгіленген адам мірі мен
денсаулығыны талаптарға сəйкес келуі
B) Сəйкес лицензиялары болуы
C) Сəйкестікті растау саласындағы $жаты болуы
D) Жолаушылар киімін ластамауы
E) оршаған ортаны ауіпсіздігі ж ніндегі талаптарға сəйкес келуі
F) оршаған ортаға о əсер тигізуі
4.
A)
B)
C)
D)
E)

орғалған жағдай:
ауіпті ж$мыс а абілетті жағдайға ауыс анда
ауіпсіз жағдайға ауыс анда
ауіпті жағдайға ауыс анда
ауіпті ж$мыс а абілетсіз жағдайға ауыс анда
ауіпсіз ж$мыс а абілетті жағдайға ауыс анда

5. ауіпсіздікті амтамасыз ету к рсеткіштері
A) сапалы
B) санды
C) активті
D) абсолюттік
E) модульдік
22
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6. Жол озғалысыны ауіпсіздігін амтамасыз ететін уəкілетті орган:
A) озғалыс маршрутын əзірлейді
B) жол озғалысын $йымдастыру бойынша $жаттаманы келістіреді
C) жол озғалысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады
D) стандарттарды белгілейді
E) авток лік $йымдарыны $жаттарын дайындайды
7. Жол
озғалысы
ауіпсіздігін
амтамасыз ету
ж#ргізушілермен ж#ргізілетін н$с аулы ты ажыратылуы:
A) кіріспе, рейс алдындағы
B) орытынды, əмбебап
C) маусымды , арнайы
D) бастап ы, орытынды
E) айталанба, мерзімді

ма сатында

8. Автомобиль к лігінде жол озғалысыны ауіпсіздігін амтамасыз ету
бойынша мемлекеттік бас ару органдарыны $жаттары:
A) Автомобиль к лігі кəсіпорындарыны $жаттары
B) Н$с аудар
C) Р ?кіметіні ережелері
D) Р Президентіні жарлы тары
E) За дар
9. Талап етілген де гейге ол жеткізу #шін, нормативтік талаптарға згеріс
енгізу жəне озғалыс ауіпсіздігін амтамасыз етуді $йымдастыру
шараларыны жиынтығы:
A) озғалыс ауіпсіздігіні б$зылуы
B) озғалыс ауіпсіздігін амтамасыз етуді $йымдастыру
C) озғалыс ауіпсіздігін амтамасыз ету
D) к лік ж#йесіндегі озғалыс ауіпсіздігі
E) озғалыс ауіпсіздігін бас ару
F) к лік озғалысыны ауіпсіздігі
10. Маневрлерді ж#ргізу жылдамдығыны
A) 60 км/сағ
B) 9 км/сағ
C) 4 км/сағ
D) 80 км/сағ
E) 45 км/сағ
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11. Стансалардағы жолаушыларға
озғалыс
ауіпсіздігіне
ызмет
к рсетуге тиіс:
A) озғалысты амтамасыз ету
B) т$ра ты то пен электрлендіру
C) тиеу- т#сіру жəне маневрлік ж$мыстарын ж#ргізу, жары тандыру
D) поездарды абылдау жəне ж нелту
E) а аулы тарды алдын алу
F) техникалы ызмет к рсетуді жəне ж ндеуді абылдау жолдары
жəне парктері
12. Вагон шаруашылығында ж$мыскерлерді жара аттануыны басты
себептері:
A) ж ндеу жəне к#ту ж$мыстарына байланысты ж$мысшыларды
вагондарды арасына кіруі
B) жылжымалы $рамды техникалы бай ау жəне ағымдағы ж ндеу
кезінде оны оршау тəртібін б$зу
C) электр ауіпсіздігіні ережелерін б$зу
D) технологиялы ж ндеу #рдістерін б$зу
E) то ткізгіш б лшектерді о шаулағышы сапасыны т мендігі
13. алпына келтіру пойызыны озғалыс ауіпсіздігіні т тенше жағдай
болған жерге жетуіне жауапкерлер:
A) Жол б ліміні бастығы
B) А 8К« ТЖ» бастығы
C) Пойыз инспекторы
D) алпына келтіру ж$мыскері
E) Пойызды диспетчері
F) Аға жол диспетчері
G) Аума бойынша жол озғалысыны диспетчері
14. Жол-к лік о иғаларыны жанама шығындары:
A) ж#к ж нелтушілерді шығындары
B) автомобиль жолдарын пайдалану ызметтеріні шығындары
C) азаматты материалды ндіріс саласынан тыс ары алуымен
байланысты экономикалы шығындар
D) зардап шеккен мекемелерді шығындары
E) емдеу мекемелеріні шығындары
F) əлеуметтік амсыздандыру органдарыны əрт#рлі т лемдерге ж$мсаған
шығындары

24

К лік озғалысыны

92

ауіпсіздігін амтамасыз ету

15. Тиеу-т#сіру ж$мыстарын ж#ргізу ауіпсіздігі:
A) ж$мыс а жіберілген адамдарды медициналы араудан ткізумен жəне
оларды о ытумен амтамасыз етілуі тиіс
B) ж$мыскерлерді ж#кпен толы таныстыру
C) ж$мыс істейтіндерді орғау $ралдарын олданумен
D) ж$мыстарды ж#ргізу орнын дайындаумен жəне $йымдастырумен
E) барлы ж#кті тексеру
F) техниканы толы тексерістен ткізу
16. ЖКО механизмін алпына келтіру #шін ажет:
A) Со ыдан кейін авток ліктерді орын ауыстыруы
B) ЖКО болғаннан кейін Ж жол бетінде орналасуы
C) Ж со ыдан кейінгі жылдамды тары
D) Бірінші авток лікті то тау басталған кезіндегі жылдамдығы
E) Со ыдан кейінгі Ж зара орналасуы
F) Ж со ыға дейінгі жылдамды тары
G) Екінші авток лікті со ы кезіндегі жылдамдығы
17. К лiк $ралдарын пайдалану жағдайлары:
A) К лiк $ралдарыны конструкциясы осы За ны талаптарына
жəне техникалы регламенттерге сəйкес келмесе
B) К лiк $ралына орнатылған тораптар мен агрегаттарды н мiрi к лiк
$ралындағы тiркеу $жаттарына енгiзiлген деректерге сəйкес келмесе
C) К лiк $ралдарын пайдалануға тыйым салу тəртiбi аза стан
Республикасыны за дарымен белгiленедi
D) Жол ж#рiсi ауiпсiздiгiне жəне оршаған ортаға атер т ндiретiн
техникалы а аулары болса
E) Пайдалану процесiнде жолдарды жай-к#йi техникалы регламенттерге
сəйкес келуiн амтамасыз ету ж нiндегi мiндет жолды иеленушi
( арамағындағы) за ды жəне жеке т$лғаларға ж#ктеледi
F) К лiк $ралын пайдалануға тыйым салуды ондай тыйым салуға негiз
болған себептер жойылғанға дейiн оған уəкiлдiк берiлген лауазымды
адамдар ж#зеге асырады
G) К лiк $ралдарыны жолдарымен ж#руi д#лей зiлзала, жолдағы климат
жағдайлары олайсыз болған, б$ аралы шаралар ткiзiлген реттерде
жəне жол ж#рiсi ауiпсiздiгiне атер т ндiретiн бас а да реттерде уа ытша
шектеледi немесе оған тыйым салынады

25

К лік озғалысыны

92

ауіпсіздігін амтамасыз ету

18. Ж#ргізушіні сенімділігін сипаттайтын негізгі факторлар:
A) ЖКО $шырамауы
B) Жеке м#мкіндіктері
C) Кəсіби жарамдылығы
D) Жеке асиеттері
E) Жоғары ж$мыс абілеттілігі
19. Автомобиль к лігімен к пшілік жолаушылар тасымалдау ауіпсіздігі
амтамасыз етіледі:
A) $ралдармен жабды талған
B) жолаушылар олданатын аппаратурамен
C) ауіпсіздік ережелермен
D) ауіпсіздікті са таумен
E) ж#ргізушіні жоғары біліктілігі мен тəртіптілігімен
F) техникалы $ралдармен
20. Тіке жолда ж#ріп келе жат ан авток лікті курсты т$ра тылығына
əсер ететін к#штер
A) озғалт ыш тартымдылығынан
B) Жол бедеріні кедергісіне байланысты
C) Б#йірден со ан жел к#йінен
D) Ж#ргізуші тəжірбиесіздігінен
E) Д гелек камераларыны тесіліп жарылуынан
F) Ж#к болмауынан
G) Кабина терезесіні ашы болуы
21. Жол к лік о иғасы кезінде б$рыштап со тығысу келесі
ерекшеліктерімен сипатталады:
A) О жа б$рыштармен со тығыс ан кезде автомобильдерді , ережеге
сай, сағат тілі бойымен айналуы ж#реді
B) Сол жа б$рыштармен со тығыс ан кезде сағат тіліне арсы айналу
ж#реді жəне автомобильдер бір-бірінен ырғып кетеді
C) Автомобильдер со ыдан кейін, шиналарды іздерін алдырып,
айналады
D) Автомобильдер жолды арама- арсы жа тарына жылжымайды жəне
оларды сол немесе бас а жола та болуы ЖКО болған жола а сəйкес
келеді
E) Автомобильдер о иға орнында то тайды немесе егер оларды салмағы
мен жылдамдығы бірдей болған болса, бірдей ашы ты а ырғып кетеді
F) Бір автомобильде майысу – алды ғы б лігінде, екіншісінде б#йірлік
б лігінде болады
G) Екеуі де иылыс а шы ан жəне тежеген
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22. 8шу ауіпсіздігі б$л
A) əуе кемесіні апатсыз онуы
B) əуе кемесіні 1000 сағат апатсыз $шуы
C) əуе кемесіні техникалы жағдайыны ауіпсіз к рсеткішіне
тəуелділігі
D) əуе кемесіні ауіпсіздігі
E) əуе кемесіні , авиациялы ызметтерді адам мірі мен денсаулығына
атерсіз $шуды орындауға абілеттілігін ай ындайтын кешенді
сипаттамасы
F) $шуда апатсыз ж$мыс жасау
G) $шуды ауіпсіз ж#ргізілуін амтамасыз ететін шаралар кешені
23. Азаматты авиация саласындағы уəкілетті орган Халы аралы
азаматты авиация $йымыны (ИКАО) стандарттарына сəйкес $шу
ауіпсіздігі ж ніндегі бағдарламаны əзірлейді, ол:
A) əуе кемесіне техникалы ызмет к рсету
B) азаматты авиация саласындағы азаматты авиациядағы $шу
ауіпсіздігін бас ару ж#йесін білдіреді
C) əуе кемесінде апат болдырмау
D) əуе кемесін сатып алу
E) халы аралы стандарттарды жəне $шу ауіпсіздігін бас ару ж#йесіне
байланысты $сынылатын практиканы тиімді енгізуді белгілейді
F) əуе кемесін $растыру жəне жинау
G) $шу ауіпсіздігін амтамасыз ету
24. Апатты жағдайдағы əуе кемесі
A) зіне немесе бортында отырған адамдарға тікелей ауіп т нген
B) əуе кемесіні жанар майы таусылуы
C) əуе кемесіні ж#к салмағыны ауыр болуы
D) əуе кемесіні əуе коридорынан адасуы
E) əуе кемесіні уа ыттан кешігуі
F) радиобайланыс #зілген əуе кемесі
25. 1уе кемесінде ауіпсіздік шараларына байланысты жолаушыларға
тыйым салынады.
A) $шу ауіпсіздігіне атер т ндіретін жағдайлар туғызуына
B) жолаушыларды орынынан т$руына
C) əуе кемесінде $йы тауға
D) əуе кемесінде орын ауыстыруға
E) əуе кемесінде тама тануға
F) экипаж м#шелеріне ауіп т ндіруіне
К лік озғалысыны ауіпсіздігін амтамасыз ету
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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