
 «Математика» пәні бойынша тест спецификациясы 

 

1. Тест мақсаты: 

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

ДББҰ) «математика мұғалімі» бос қызмет орынына конкурс өткізу барысында «Математика» 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 ұйымдарында 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. Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

3. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. 

4. «Математика» пәні бойынша оқу бағдарламасы. 

5. Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «Алгебра» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы; 

6. Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «Геометрия» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы. 

7. Жалпы білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағытындағы 10-11-

сыныптарына арналған «Алгебра және анализ бастамалары» пәнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасы. 

8. Жалпы білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-11-сыныптарына 

арналған «Алгебра және анализ бастамалары» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасы. 

9. Жалпы білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағытындағы 10-11-

сыныптарына арналған «Геометрия» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы, 

10. Жалпы білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-11-сыныптарына 

арналған «Геометрия» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы. 

11. 5В010900 – Математика мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы. 

 

4. Тест тапсырмаларының мазмұны: 

 

№ Бөлім 1 модуль  2 модуль 3 модуль  Барлығы 

1 Сандар 3 - 1 4 

2 Алгебра 4 2 1 7 

3 Геометрия 3 1 1 5 

4 
Статистика және ықтималдықтар 

теориясы 
3 - 1 4 

5 
Математикалық модельдеу және 

анализ 
3 2 1 6 

Барлығы 15 5 5 25 

 

  



5. Тест құрылымы, бағалау және ұзақтығы: 

Тест бес мүмкін нұсқадан бір дұрыс жауабы бар 25 тест тапсырмасынан тұрады. Тест үш 

модульден тұрады: 

 

Модуль Сипаттама 

1-модуль  

(базалық 

деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептер үшін «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

және «Алгебра және анализ бастамалары» пәндері бойынша үлгілік оқу 

бағдарламаларына, жоғары оқу орындарының математика бойынша 

педагогикалық мамандықтарының білім беру бағдарламаларына сәйкес базалық 

деңгейдегі тапсырмалар. 

2-модуль  

(ілгері 

деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептер үшін жаратылыстану-математикалық 

бағытындағы  «Алгебра және анализ бастамалары» және «Геометрия» пәндері 

бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына, жоғары оқу орындарының математика 

бойынша педагогикалық мамандықтарының білім беру бағдарламаларына сәйкес 

ілгері деңгейдегі тапсырмалар. 

3-модуль   

(жоғары 

деңгей) 

Жалпы білім беретін мектептер үшін жаратылыстану-математикалық бағыттағы  

«Алгебра және анализ бастамалары» және «Геометрия» пәндері бойынша үлгілік 

оқу бағдарламаларына, математика бойынша жоғары оқу орындарының 

педагогикалық мамандықтарының білім беру бағдарламаларына сәйкес келетін 

күрделілігі жоғары деңгейдегі тапсырмалар, олимпиадалық есептер (тестілеу 

уақытын ескере отырып).  

 

«Сандар» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) сандар және шамалар туралы түсініктер;  

2) сандарға амалдар қолдану. 

«Алгебра» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) алгебралық өрнектер және түрлендірулер; 

2) тізбектер және қосындылау;  

3) теңдеулер мен теңсіздіктер, олардың жүйелері мен жиынтықтары; 

4) көпмүшелер; 

5) тригонометрия.  

«Геометрия» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) геометриялық фигуралар туралы түсінік; 

2) геометриялық фигуралардың өзара орналасуы;  

3) метрикалық қатыстар; 

4) векторлар және түрлендірулер.  

«Статистика және ықтималдықтар теориясы» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) комбинаторика негіздері; 

2) ықтималдықтар теориясының негіздері; 

3) статистика және мәліметтерді талдау.  

«Математикалық модельдеу және анализ» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) математикалық анализ бастамалары; 

2) математикалық модельдеу көмегімен есептер шығару. 

 

Ескерту: бір тақырыптың тексерілетін элементтері әртүрлі модульдерде қайталанбауы 

керек. 

Тест орындау уақыты –  80 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 балл 500 балды құрайды. Тестіден өту үшін шекті деңгей 

максималды балдың 60% құрайды. 

  



6. Тест тапсырмаларының үлгілері: 

 

1. 
𝟐+𝟐𝒊

𝟏−𝒊
− 𝟕𝒊 санының нақты бөлігін көрсетіңіз 

 

A) −7 

B) −5 

C) 0 

D) 1 

E) 2 

 

2. Теңдеуді шешіңіз: 𝒔𝒊𝒏𝒙 + 𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙 = 𝟎 

 

A) 𝑥 = ±
𝜋

3
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍 

B) 𝑥1 = 𝜋𝑘; 𝑥2= ±
𝜋

3
+ 2𝜋𝑛,   𝑘, 𝑛 ∈ 𝑍 

C) 𝑥1 = 𝜋𝑘; 𝑥2= ±
2𝜋

3
+ 2𝜋𝑛,   𝑘, 𝑛 ∈ 𝑍 

D) 𝑥 = ±
2𝜋

3
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍 

E) 𝑥1 = 2𝜋𝑘; 𝑥2= ±
2𝜋

3
+ 2𝜋𝑛,   𝑘, 𝑛 ∈ 𝑍 

 

3. Қыры 6-ға тең 𝑨𝑩𝑪𝑫𝑨𝟏𝑩𝟏𝑪𝟏𝑫𝟏 кубы берілген. 𝑨𝑩𝑪𝑫 жағының 𝑨𝑪 диагоналі арқылы 𝑩𝑶𝟏 

түзуіне параллель жазықтық жүргізілген, мұндағы 𝑶𝟏 - 𝑨𝟏𝑩𝟏𝑪𝟏𝑫𝟏 жағының центрі болып 

табылады. Алынған қиманың ауданын табыңыз 

 

A) 36√3 

B) 18√3 

C) 18 

D) 
3√6

2
 

E) 
3√3

2
 

 

4. 𝒙𝟐 + 𝒎𝒙 + 𝒎 + 𝟐 = 𝟎 теңдеуі берілген, мұндағы x – айнымалы, m –параметр. Түбірлердің 

қатынасы 2ге тең. m параметр мәндерінің қосындысын табыңыз 

 

A) –7,5 

B) –4,5 

C) 4,5 

D) 7,5 

E) 9 

 

5. Сөмкеде A және B екі жалған монета бар. A монетасын лақтырған кезде «елтаңба» жағы 

0,6 ықтималдықпен түседі. B монетасын лақтырған кезде «елтаңба» жағы 0,2 

ықтималдықпен түседі. Монета сөмкеден кездейсоқ алынып, 3 рет лақтырылды. Екі 

«елтаңба» және бір «цифрдың» кез-келген ретте шығуының ықтималдығын табыңыз  

  

A) 0,264  

B) 0,352  

C) 0,412  

D) 0,528  

E) 0,532 


