
 

1. Tраншеяның өлшемдеріне жататыны 

A) ені 30...40 м, биіктігі 3 м-ге дейін 

B) ені 14...18 м, биіктігі 4 м-ге дейін 

C) ұзындығы 60 м - ге дейін, сыйымдылығы 500–ден 6000 м 3 -ге дейін 

D) ұзындығы 30...40 м, биіктігі 3 м-ге дейін 

E) ұзындығы 100 м - ге дейін,  

F) сыйымдылығы 1000–ден 10000 м 3 -ге дейін 

G) мұнара өлшемімен бірдей болады 

H) траншея өлшемін анықтау мүмкін емес 

2. Шөп орғыш – ұсақтағыштың өнімділігі 

A) UVBQ PPK 10  

B) СМPPK KUVBQ   

C) СМPK KUBQ 10  

D) СМPPK KUVB10Q   

E) СМPPK KUVBQ  20  

F) СМPK KUVQ 10  

3. ИРК-3 ұсақтағыш-таратқышы 

A) рулондалған (орамалы) ірі сабақты азықтарды ұсақтайды 

B) азықтарды мал ақырларына таратады 

C) дәнді дақылдарды малға таратады 

D) тұрақты азық таратқышқа жатады 

E) электр жетегінен қуат алады 

F) тек қана құс фермаларына азықты жеткізеді 

G) тек қойларға беретін азықты мөлшерлейді 

4. Қораның ішінде мал азығын тарататын жолдың ені 

A) 2,2 м - ден кем болмау керек 

B) 1,2 м – ден артық болмағаны дұрыс 

C) 1 м – ден артық болма қажет 

D) 2 м артық болмау қажет 

E) 0,5 м ден сәл асу керек 

F) орташа 1 – 2 м 

G) 2 м ден аспау қажет 

5. Қозғалысы шектеулі азықтаратқышы 

A) КЭС-1,7 азықтаратқышы 

B) Екіөсті РКТ-10 азықтаратқышы 

C) Тіркемелі бірөсті РИФ-350 ұсақтағыш-таратқышы 

D) Шағын габаритті бірөсті КТ-Ф-6 азықтаратқышы 

E) Өзі жүретін аккумуляторлы КСА-5А азықтаратқышы 

F) ИРК-3 ұсақтағыш-таратқышы 

  



 

6. «Волга» сауу аппараты бөліктеріне жатпайтыны 

A) қақпағы бар шелек 

B) пульсатор 

C) төрт сауу стакандары 

D) ауа және сүт жүретін резеңке 

E) коллектор 

F) түтіктер 

G) мөлшерлегіш 

7. Cүтті алғашқы өңдеу операцияларына жатпайтыны 

A) қабылдау 

B) тазарту 

C) салқындату 

D) пастерлеу 

E) стерилдеу 

F) сақтау, тасымалдау 

G) ірімшік жасау 

H) сауу 

8. MСО-77Б қырықтық машинкасы 

A) жиілігі 50 Гц 

B) үшфазалы айнымалы токпен жұмыс істейді 

C) кернеуі 220 немесе 360 В 

D) жиілігі 200 Гц, аз кернеулі 36 В 

E) аккумулиятор арқылы жұмыс істейді 

F) жиілігі 100 Гц, аз кернеулі 360 В 

G) кернеуі 36 немесе 360 В 

H) жилігі 30 Гц дейін 

9. Жүнді алғашқы өңдеу жабдықтарының қызметіне жатады 

A) жүнді тасымалдау, сұрыптау 

B) жүнді престеу 

C) тайланған жүнді тиеу 

D) жүнді қырқу 

E) қойды қырқу алдында тоғыту 

F) жүннен тоқыма бұйымдарын алу 

G) қойды күзде қырқу 

H) жүнді нарыққа шығару 

10. Mал шаруашылығы нысандарын тазалауда пайдаланылады 

A) механикалық құрылғылар 

B) су ағынының қысымы 

C) бу қазандары 

D) автосуаттар 

E) азық таратқыштар 

F) микроклиматты жабдықтары 

G) сеператорлар 


