
Завдання для дистанційного навчання з предмету «Організація роботи квиткових кас» 

для здобувачів освіти Дніпровського професійного залізничного ліцею за курсами: 

Група 10  

Курс 1 

Тема: Узагальнення та систематизація за курс. 

 

1. Відповісти на питання 

1. За якими функціональними призначеннями термінали АСК ПП УЗ 

підрозділяються (декілька відповідей)? 

1)  термінали квиткових кас; 

2)  термінали добового продажу; 

3)  термінали бюро замовлень; 

4)  адміністративні термінали; 

5)  термінали попереднього продажу. 

2. Які проїзні документи підлягають погашенню (декілька відповідей)? 

1) що мають нечіткий або неповний друк; 

2) що переписані вручну з вікна у разі відмови термінального устаткування; 

3) що мають розходження між серією і номером бланка; 

4) що помилково оформлені; 

5) що були викуплені пасажирами 

3. Які існують види повернень(декілька відповідей)? 

1) повне повернення сум проїзних плат і місць 

2) часткове повернення місць  

3) повернення сум 

4) часткове повернення сум проїзних плат і місць I 

4. Які звіти повинен отримувати касир квитковий? 

1) початковий звіт 

2) кінцевий звіт 

3) на протязі зміни 

4) по закінченні кожної доби 

5. З чого складається військова вимога? 



1)  вимоги та корінця 

2) Корінця та проїзного документа 

3) Проїзного документа та посвідчення 

6. Які документи повинен пред’явити пасажир касиру для купівлі 

пільгового проїзного документа? 

1) Паспорт  

2) Документи які є підставою для пільг 

7. Які існують види погашень у звичайній касі продажу (декілька 

відповідей)? 

1)  коротке; 

2)  повне; 

3)  звичайне; 

4)  часткове; 

5)  примусове. 

8. Для яких випадків передбачене переоформлення проїзних 

документів(декілька відповідей)? 

1) заміна категорії вагона на нижчу або вищу 

2) заміна напрямку прямування 

3) заміна номера місця в одному і тому ж вагоні одного поїзда 

9. За який час приймається замовлення на оформлення проїзних 

документів в бюро замовлень? 

1) 1- 45 діб 

2)  2 години  

3) 6 годин 

10. Що повинен пред’явити військовослужбовець касиру  ? 

1) Паспорт 

2) Військову вимогу 

3) посвідчення 

11 До яких відповідних правил здійснюється продаж безкоштовних 

проїзних документів?  

1) Правил перевезень пасажирів 



Статуту залізниць 

12. Який код має кодування залізничних адміністрацій ? (декілька 

відповідей) 

1) трьохзначний код; 

2) двозначний цифровий код; 

3) буквений код . 

13. Яке скорочене позначення ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ залізниці ? 

1) ЮЖ 

2) П-З  

3) Ю-З 

14. Який це тип вагона О? 

1) Загальний 

2) Обласний 

3) М’який  

15. Де вказана дата оформлення ? 

АЖ 000 225 41П Н1 0061319 121102 1159 КК88К 89 

16. На якому бланку друкується „Сформований допоміжний документ 

погашення”? 

1) Проїзному документі 

2) Допоміжному документі 

3) Перевізному документі 

17.Що таке погашення проїзного документа? 

18. Що таке проїзний документ повний? 

19. Назвіть документи суворого обліку? 

20. Які бувають вокзали за займаною площею? 

 


