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Мамандық бойынша тест: 2-пән
1. Су тасымалдау құрбырлар түрлері
A) әртүсті
B) орамалы
C) ағаш
D) темір
E) қысымды
F) асбестоцементтік
G) битумды
H) темірбетондік
2. Құбыр жұмыстарынада қолданылатын строптар үшін тексеру құжат
болу қажет
A) өзгерту жобасы
B) техникалық тексеру
C) беріктікке тексеру
D) алынып-салунаға тексеру
E) иілуге тексеру
F) сапалық тексеру
3. Экскаваторлардың тік маңдайша қазым әдісі мына жер жұмыстарында
қолданылады
A) кеңінен
B) тереңдігі кіші
C) тегістеу
D) бастапқы
E) ені кіші
F) терең
G) соңғы
4. Құрылыстағы дайындық жұмыстары
A) объект сыртындағы арту-түсіру жұмыстары
B) инженерлі-геологиялық зерттеуі
C) құрылыс құралдардың жоғарға тасымалдауы
D) алаңның тазалау және жобалауы
E) материал және құрымдардың жасалуы
F) беттік және жер асты су бұру
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5. Құрылыс бас жоспардың құрамына кіреді
A) нығыздау машиналарының жүріс жолдары
B) уақытша үймерттер мен ғимараттар
C) көгалдандыру аймақтары және жайландыру алаңдары
D) құрылыс алаңының шегаралары, қоршау түрлері
E) жұмыстарды жүргізудің тасқынды және аралас әдістері
F) бетон жұмыстарына қалып түрлері және олардың классификациясы
G) өртке қарсы су құбыры және гидранттардың орналасуы
H) қызмет жасап жатқан ғимараттар

6. Құбырлардың өндіру және монтаждау барысында орындалатын
такелажды жұмыстардың құрамына кіретін операциялар
A) жапсыру
B) токтатпау
C) түсіру
D) тиеу
E) ұйымдастыру
F) пайдалану
G) технологиялық
H) қадалау
7. Экскаватордың жұмыс істейтін алаңы «қазым» деп аталады
A) тасымалдау көлік құралдары тұратын
B) қадаларды қоятын
C) кері күректі кран жұмыс істейтін
D) өңделген топырақты үйетін
E) көтергіш кран тұратын
F) топырақты тығыздау алаңын
8. Құрылыс технологиясын жобалау барысында қажетті мәліметтер
туындайтын мәселелерге қатысты келесі сураныстарды қолдану қажет
A) конструкциялардың озық технологиялары
B) өндірістегі құралдар мен материалдар спецификациясы
C) өндіріс реті
D) конструкциялардың графикалық сұлбалар жиынтығы
E) қажетті схемалар
F) сәулет-құрылыс сызбалар жиынтығы
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9. Жерді қазып-тасымалдау үшін пайдаланады
A) тракторларды
B) вагондарды
C) азтонналы көлікті
D) конвейерлер
E) скреперлерді
F) бульдозерлерді
G) камаздарды
10. Тасымалдау заттарына байланысты құбырлар бөлінеді.
A) жылу-, су-, газөтгізгіштер
B) канализациялық
C) технологиялық
D) өндірістік аспаптар
E) техникалық
F) қиғыштық еңістіктерге арналған

