
«Экономика» пәні бойынша тест спецификациясы  

 

1. Тест мақсаты: 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы филиалдарында (бұдан әрі – 

ДББҰ) «экономика мұғалімі» бос қызмет орынына конкурс өткізу барысында «Экономика» пәні 

бойынша білім және дағдыларын бағалау. 
 

2. Тестілеу өткізуге негіз болатын нормативті құжаттар: 

ДББҰ Басқармасының шешімімен бекітілген (13.05.2020ж. №17 хаттама) «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы филиалдарында және Зияткерлік мектептердің 

білім беру қызметін жүзеге асыратын ұйымдарда педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген 

тұлғалардың бос қызмет орындарына конкурс өткізу Ережесі». 
 

3. Тест тапсырмаларының мазмұнын анықтайтын құжаттар: 

1. Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

2. Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 11-12-сыныптарына арналған «Экономика» пәні бойынша 

оқу бағдарламасы.  

 

4. Тест тапсырмаларының мазмұны: 

 

№ Бөлім 1-модуль  2-модуль  3-модуль  Барлығы 

1 Негізгі экономикалық идеялар 1 - - 1 

2 Сұраныс және ұсыныс 1 1 - 2 

3 
Кәсіпорын мен фирмалардың 

өндірістік қызметі 
2 1 - 3 

4 Бәсекеге қабілетті нарықтар 1 - - 1 

5 Кәсіпкерлікке кіріспе 2 - 1 3 

6 
Бизнесті жоспарлау мен 

ұйымдастыру 
1 2 1 4 

7 
Бизнестің құқықтық және қаржылық 

негіздері 
1 - 1 2 

8 Кәсіпорынның дамуы 1 - 1 2 

9 Ақша және қаражат институттары 1 1 - 2 

10 
Ел экономикасының дамуындағы 

мемлекет рөлі 
1 - - 1 

11 
Экономикалық тұрақтылық пен 

макроэкономикалық көрсеткіштер 
1 - - 1 

12 
Халықаралық сауда және валюталық 

нарық 
2 - 1 3 

Барлығы 15 5 5 25 

  

5. Тест құрылымы, бағалануы және ұзақтығы:  

Тест мүмкін болатын бес нұсқаның бір дұрыс жауабы бар 25 тест тапсырмасынан тұрады.  

Тест үш модульден тұрады:  
 

Модуль Сипаттамасы 

1-модуль  

(базалық деңгей) 

«Экономика» пәні бойынша оқу бағдарламасының базалық мазмұнын 

қамтитын тапсырмалардан тұрады.  

2-модуль  

(ілгері деңгей) 

«Экономика» пәні бойынша оқу бағдарламасының мазмұнына қатысты 

білімін қолдану дағдыларын тексеруге бағытталған тапсырмалардан 

тұрады. Тапсырмалар есептеулер мен есептерді қамтиды. 

3-модуль   

(жоғары деңгей) 

Талдау және бағалау негізінде оқу бағдарламасының мазмұнын терең 

білуін тексеруге бағытталған тапсырмалардан тұрады.   

    

Тест орындау уақыты –  40 минут.  



Педагогикалық өлшеулер орталығы тестілеу нәтижелерін өңдеуді әр тапсырманың 

күрделілік деңгейін анықтайтын және теңестірілген ұпай бойынша тестінің қорытынды 

ұпайындағы үлесін есептейтін автоматтандырылған статистикалық және психометрикалық талдау 

арқылы жүзеге асырады. Бұл тәсіл нәтижелерді объективті және шынайы бағалауды қамтамасыз 

ететіндіктен, апелляция жүргізілмейді. 

Максималды теңестірілген ұпай 500 балды құрайды. Тестіден өту үшін шекті деңгей 

максималды ұпайдың 60% құрайды.  

 

6. Тест тапсырмаларының үлгілері: 

 

1. Нұрлан банктен $10 мың доллар алады. Несиені өтеу кезінде Нұрлан банкке $10 400 

доллар төледі. Қосымша $400 доллар нені білдіреді? Терминді көрсетіңіз 

 

A) инфляция деңгейі 

B) ақшаның сатып алу қабілеті 

C) пайыздар 

D) инвестициялар 

E) тұтыну бағаларының индексі (ТБИ) 

 

2. А компаниясының $80 миллион доллар және $20 миллион доллар меншікті капиталы бар. 

Биылғы жылы компания $17 миллион доллар таза пайда туралы хабарлады. А компаниясы 

капиталының кірісі қандай екенін анықтаңыз 

 

A) 117.6% 

B) 21.3% 

C) 28.3% 

D) 50.5% 

E) 85.0% 

 

3. Сұраныс теңдеуі Qd = 100 -2P, ал ұсыныс теңдеуі Qs = 3P-50 құраған жағдайда, тепе-теңдік 

бағаны 40 бірлікті құраған жағдайдағы сұраныс және ұсыныс көлемін анықтаңыз 

 

A) Qd = 20, Qs = 70, тапшылық=50 

B) Qd = 70, Qs = 20, тапшылық=50 

C) Qd = 20, Qs = 70, артықшылық=50 

D) Qd = 20, Qs = 20, баланс=0 

E) Qd = 70, Qs = 20, артықшылық=50 

 

4. Сіз 45000 теңгені 3 жыл мерзім ішіне 10% есеппен капиталсыздандырусыз қор ашуды 

жоспарлады делік. Бекітілген мерзім аяқталғаннан кейінгі капиталсыздандырусыз қор 

соммасын есептеңіз.  

 

A) 44000 

B) 44400 

C) 56000 

D) 56400 

E) 58500 

 

5. Төменде келтірілгендер ішінен  дайын өнімнің 1 данасына шаққандағы шығындарды 

азайтып, пайданы арттыруға ықпал ететін   маштабтан тыс үнемдеу  түрін таңдаңыз   

 

А) аймақтық даму    

В) маркетинг арқылы даму  

С) серіктес арқылы  дамыту  

D) өнімнің өзіндік құнының төмендеуі    

E) операциялық шығындардың төмендеуі 


