рметті студент!
2017 жылы «Жаратылыстану ғылымдары - 1» бағытындағы маманды тар
тобыны бітіруші курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн
бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5В061100

Маманды ты атауы
«Физика жəне
астрономия»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Механика жəне молекулалы
физика
2. Физика жəне астрономияны
теориясы мен о ыту əдістемесі
3. Жалпы астрономия
4. Астрометрия

1. С&ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т&рады:
1. Механика жəне молекулалы физика
2. Физика жəне астрономияны теориясы мен о ыту əдістемесі
3. Жалпы астрономия
4. Астрометрия
2. Тестілеу уа ыты - 180 минут.
Тестіленуші (шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж&мыстары (шін с&ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м& ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с&ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория
2

7. - С&ра кітапшасын ауыстыруға;
- С&ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, &ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н&с аларынан болжалған
д&рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате (шін 1
балл кемітіледі. Студент д&рыс емес жауапты та даса немесе д&рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.

3
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Механика жəне молекулалы физика

1. +деу:
A) ,лшем бірлігі – м/с
→

→

→

B)

a = aτ − an

C)

dV
dt

D) -озғалысты бағытын жəне шапшандылығын аны тайды
E) Скалярлы шама
2. Б лшектер со тығысына импульстi са талу за ын олдануға
болады, егер:
A) со тығыс сырт ы к&ш əсер ететін ж&йеде орын алса
B) со тығыс кезiндегi к(штер консервативтiк к(штер болса
C) со тығыс серпiмдi болса
D) ж(йе т&йы болса
E) со тығыс т&йы ж&йеде орын алатын ма дайлы болса
3. Ілгерiлемелi озғалыс динамикасыны негiзгi за ыны
A)

dP
=F
dt

B) F12 = −G
C)

m1m2
r21
3
r21

∫ (Fdl ) = 0

D) dL = Mdt
E) F = mg

4
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4. Ньютонны бірінші за ы:
A) +деу орыт ы к(шке тура пропорционал жəне массаға кері
пропорционал
B) Кез келген дене зіні бір алыпты т(зу сызы тағы к(йін оны осы
к(йін згертетін бас а денелер сырттан əсер еткенге дейін са тайды
C) Кез келген дене зіні тынышты тағы к(йін оны осы к(йін
згертетін бас а денелер сырттан əсер еткенге дейін са тайды
D) Кез келген денені жылдамдығы оны згерісін туғызатын бас а
денелер жағынан əсер болғанға дейін т&ра ты болып алады
E) Денеге əрекет ететін орыт ы к(шті импульсі дене импульсіні
згерісіне те
F) Денеге т(сірілген те əрекет к(ш оны озғалысыны згеру себебі
болады
G) Денеге т(сірілген орыт ы к(ш оны озғалысына себеп болады
5. Идеал с&йы :
A) ішкі (йкеліс бар с&йы
B) т&т ыр емес с&йы
C) сығылатын с&йы
D) озғалмайтын с&йы
E) м(лде сығылмайтын с&йы
F) ішкі (йкеліс жо с&йы
6. К(ш потенциялы деп аталады, егер:
A) К(ш ж&мысы жол &зындығына тəуелді болса
B) К(ш ж&мысы жол &зындығынан тəуелсіз болса
C) К(ш ж&мысы т&ра ты болса
D) К(ш жылдамды а кері бағытталса
E) Егер озғалыстағы б лшекке əсер ететін к(ш т&ра ты болса
F) К(ш ж&мысы траекториядан тəуелсіз болып,тек оны со ғы жəне
бастап ы н(ктелерінен ғана тəуелді болса
G) Егер денені потенциялы энергиясы згермесе

5
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7. К(ш пен потенциалды энергия арасындағы атынас:
A) F = ∫ Udx
d 2U
B) F = − 2
dt

C) F = − ∫ Udx
D) F = ∇U
dU
E) F = −
dt
F) F = − gradU
 ∂U

G) F = −  i


∂x

+j

∂U
∂U 
+k
∂y
∂z 

8. Центрлік к(ш:
A) кез келген консервативті емес к(ш
B) векторы ке істікті кезкелген н(ктесінде бір ғана н(кте- центрден
тетін т(зу бойында жататын, к(ш
C) электр зарядтарыны арасындағы электрстатикалы зара əсер к(ші
D) кез келген консервативті к(ш
E) центрі бар к(ш
F) центрі жок к(ш
G) тартылыс к(ші
9. ,шетiн тербелiсті рнегі:
A) x= ae β tcos(ωt + α)
B) x=2 a sinωcos(ωt/2 + α)
C) ɺxɺ + 2β xɺ +ω02 x =0
D) x = ae- β tcos(ωt + α)
E) x = sinωcos (ωt + α)

6
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10. Денені с&йы ішіндегі салмағы ауадағы салмағынан 4 есе кіші.
Денені тығыздығыны с&йы ты тығыздығынан анша есе арты
екендігін табу:
A) 4/3
B) 16/9
C) 9/4
D) 3/2
E) 1,3есе
F) 1,5есе
G) 5/4
11. Берілген к лемдегі əрбір газ молекуласыны жылдамдығы екі
еселеніп, молекулалар концентрациясы згеріссіз алатын болса, идеал
газды ысымы:
A) 4 есеге азаяды
B) 2 есеге к бейеді
C) 2 есеге азаяды
D) 16 есеге жоғарылайды
E) 2 есеге жоғарылайды
F) 4 есеге т мендейді

12. Идеал газды абсолют температурасын 2 есеге, ал ысымын 25% - ға
арттырса , онда оны к лемі:
A) згермейді
B) 160*10-2 есеге жоғарылайды
C) 1,6 есе жоғарылайды
D) 2 есе азаяды
E) 1,6 есе азаяды
F) екі есеге к бейеді
G) 1,6 есеге к бейеді

7
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13. 350К температурада оттегі молекуласыны айналмалы
озғалысыны орташа кинетикалы энергиясы:
A) 48,3 ⋅10−22 Дж
B) 5,1⋅10−21 Дж
C) 4,83 ⋅10−21 Дж
D) 4,5 ⋅10−21 Дж
E) 2,9 ⋅10−21 Дж
14. Идеал газды тығыздығы кейбір жағдайда к(й параметрлері ар ылы
рнектеледі (R - универсал газ т&ра тысы):
PVm
A) ρ =
R
RT
B) ρ =
V
RT
C) ρ =
PM
PM
D) ρ =
R2T
PM 1
⋅
E) ρ =
R T
PM
F) ρ =
RT
15. Газ молекулаларыны концентрациясы 3 есеге жоғарылап, ал
молекулаларды орташа жылдамдығы 3 есеге азайғандағы газ
ысымыны згеруі:
A) 3 есе азаяды
B) 3 есеге жоғарылайды
C) 3 есеге т мендейді
D) згеріссіз алады
E) 6 есеге жоғарылайды
F) 2 есеге т мендейді
G) 6 есе азаяды

8
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16. Су тамшысында броунды озғалыс жасайтын екі б лшекті
массаларыны айырмашылығы 4 есе. Оларды орташа квадратты
жылдамды тарыны айырмашылығы неше есе:
1
A)
5
1
B)
2
1
C)
4
2
D)
10
E) 0.2
F) 0.25
17. Максвелл (лестірілуі:
A) n = n0
B)

− mgh
e kT

dn
4 −u 2 2
=
e ⋅u
ndu
π

C) n = n0

− Mgh
e RT
3/2

dn
4  m0 
= f (ϑ ) =
D)


ndϑ
π  2kT 

m ϑ2
− 0
e 2kT

⋅ϑ 2

m ϑ2

0
dn
2
= e kT
E)
n

4  m0 
F) dnϑ = nf (ϑ )dϑ = n ⋅


π  2kT 

3/2

9

m ϑ2
− 0
e 2kT

⋅ϑ 2 dϑ
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18. Газ молекулаларыны орташа арифметикалы ( ϑ ) , орташа
квадратты ( ϑ ) жəне е ы тимал ( ϑыкт ) жылдамды тары арасындағы
байланыс:
A) ϑ = 1.086ϑ = 1,225ϑыкт
B) ϑ = ϑ

2π
1
= ϑыкт
8
2

C) ϑ = 1,18ϑ = 1,5ϑыкт
D) ϑ = ϑ = ϑыкт
E) ϑ = 0.86ϑ = 1,13ϑыкт
F) ϑ = ϑ

8π
2
= ϑыкт
3
3

G) ϑ = 1.225ϑ = 1,086ϑыкт
19. Егер 1 дм3 к лемде 105 Па ысым кезінде 3 ⋅ 10 22 оттегі
кг
( M = 0,032
) молекуласы болса, онда осы жағдайда оттегі
моль
молекулаларыны орташа квадратты жылдамдығы:
м
A) 0,43 ⋅103
с
м
B) 1,8 ⋅103
с
км
C) 4 3 5
саг
м
D) 430
с
км
E) 1548
саг

10
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20. 200 кПа ысымда жəне 240К температурада газды к лемі 40л те
болса газдағы затты м лшері андай болады ( R=8,31 Дж/К × моль):
A) 0,4 моль
B) 0,04 моль
C) 40 моль
D) 4 кмоль
E) 4 моль
F) 0,004 кмоль
21. Молекулаларды жылулы озғалысыны жылдамды модуліне
арналған Максвелді (лестірім за ы:
mυ 2

3

4  m  2 − 2 kT
A) f (υ ) =
υ

 e
π  2kT 

B) f (υ ) =
C) f (υ ) =

mυ 2
2 kT

3
2

−

3
2

mυ 2
e 2 kT

4  M

 e
π  2 RT 
4  m


π  2kT 

υ2

υ2

3

Mυ 2

3

mυ 2

4  m  2 − 2 RT 2
D) f (υ ) =
υ

 e
π  2kT 
4  m  2 − 2 kT 2
E) f (υ ) =
υ

 e
π  2kT 
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22. Изобаралы процеске сəйкес келетін б лікті жəне осы жағдайдағы
температура мен энтропияны згерісін к рсеті із:

A) 0 − 1' , ∆S ≻ 0 , ∆T ≺ 0
B) 0 – 4, ∆S ≻ 0 , ∆T ≻ 0
C) 4 − 4′
D) 0 − 3' , ∆S ≺ 0 , ∆T ≺ 0
E) 0 - 3, ∆S ≻ 0 , ∆T ≻ 0
F) 0 − 2' , ∆S ≻ 0 , ∆T ≺ 0
23. Энтропияны дифференциалына сəйкес келмейтін рнек:
A) dS денесіні энтропиясыны дифференциалы кері процесс кезіндегі
денені алған dQ/T элементар келтірілген жылуын к рсетеді
B) du + pdV
C)

dQ
T

δQ
dV
+R
T
V
C dT
dp
E) P + R
T
p
C dT
dV
F) V + R
T
V

D) dS =

12
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24. Идеал бір атомды газда 1 – 2 – 3 – 1 (сурет) процесін ж(ргізеді.
Циклді
П?К-і:

100
%
13
B) 13%
C) 1/13
D) 2/15
E) 0,13

A)

25. Периодты əрекет ететін жылу машинасын айта жасаудан кейін
оны уаты δ = 10 % -ға жоғарылайды. Біра , ыздырғыштан алынатын
энергия згермейді, ал суыт ыш а берілетін энергия в = 15 % -ға
азаяды. Машинаны П?К-ті згерісі:
A) 6%
B) 0,03
C) 8%
D) 16%
E) 0,16
F) 12%

Механика жəне молекулалы физика
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. Жалпыға білім беру орта мектептерінде о ыту əдістемесіні
функциялары мен міндеттері:
A) тəрбиелеу
B) дидактикалы
C) д(ниетанымды
D) білім беру
E) классикалы
F) тəрбиелеу
2. Физика сабағыны негізгі т(рлері:
A) физикалы практикум, &рама саба
B) сынып сабағы, практикалы саба , айталау сабағы
C) жа а саба , семинар сабағы, фронтальды лабораториялы ж&мыс,
білімді, біліктілікті, дағдыны бағалау сабағы
D) жа а материал сабағы, есеп шығару сабағы, физикалы практикум,
бiлiмдi бiлiктiлiктi, дағдыны ба ылау сабағы
E) физикалы , демонстрациялы , лабораториялы ж&мыс
F) жа а о у материалын т(сіндіру сабағы, практика сабағы, физикалы
о у эксперименті, білімді бағалау сабағы
3. -&растырылған аралас саба кезе дері:
A) ,тілетін материалды актуалдау, зектілігін, ма ызын айтып,
себептер келтіру
B) Зачет
C) Ба ылау ж&мысы
D) Білімдерін бекіту жəне бағалау
E) ,ткенді айталау, білімін бағалау
F) Тест

14
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4. Мольдiк лшем немесе зат м лшерiн к рсету (шiн д&рыс атау:
A) «су молекулаларыны 5 молi»
B) «1 моль электрон»
C) «газды 1 молі»
D) «атомны 2 молі»
E) «суды 5 молi»
F) «электронны 4 молі»
5. -аттылығы 40 Н/м серіппеге бекітілген ж(к мəжб(р тербеліс
жасайды. Осы тербелістер амплитудасыны сырт ы мəжбірлеуші к(ш
əсеріні жиілігіне тəуелдігі суретте келтірілген. 4 Гц жиілік кезінде ж(к
тербелісіні энергиясы те (Дж):
х, см
6

4

0

4

8

12

16

v, Гц

A) 10−3
B) 1,7 ⋅10−3
C) 7 ⋅10−3
D) 80 ⋅10−4
E) 8 ⋅10−2
F) 8 ⋅10−3
G) 0,8 ⋅10−2
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6. Ядролы уа ыт:
A) 10−26 −10−29 к(н
B) 104 − 1010 мин
C) 10−15 −10−18 сек
D) 10−15 −10−18 мкс
E) 1 ғасыр
F) 10−10 − 10−15 жыл

7. Синтез нəтижесінде шығарылатын энергияны реті:
A) 1 0 − 1 2 кДж
B) 0,1 МДж
C) 10 МэВ
D) 1 0 − 3 мДж
E) 1 0 − 9 Дж
F) 107 эВ
G) 10 эВ
8. Физикалы &былыстарды модельдеу негізінде олданатын
дифференциалды те деулерді шешу əдісі:
A) Эйлер
B) Ньютон
C) 2-реттік Ньютон
D) 4-реттік Эйлер
E) Пирамида формуласы
F) +шб&рыш формуласы

16
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9. Педагогика ғылымыны саласына атысты:
A) Адамды о ытуға жəне тəрбиелеуге арналған за дылы тарды
тағайындайтын ғылым
B) Жалпы ағидалар за дылы тар негізінде жеке фактілерді
т(сіндіретін ғылым саласы
C) О ытуды негізгі за дылы тарын жəне жолдарын к рсететін,
тағайындайтын ғылым саласы
D) Тəрбиені, білім беруді жəне о ытуды зерттейтін теориялы жəне
практикалы ғылымдарды жиыны
E) Адамды о ытуға жəне тəрбиелеуге бағытталған комплексті
əрекеттерді за дылы тарын тағайындайтын ғылым
F) Физиканы о ыту теориясы мен əдістемесі
10. Дедукция əдісі:
A) Жеке фактілерді негізінде жалпы за дылы тар тағайындау
B) Жалпы за дылы тарды негізінде жеке фактілерді т(сіндіру
C) Заттарды , к ріністерді , &былыстарды арасындағы
байланыстарды белгілеу
D) Тəжірибе ар ылы тексерілген жеке сипаттағы айға тар негізінде
жа а орытындылар алу
E) -орытып шығару
11. Іздену – эврика əдісі:
A) Физиканы мəнін т(сінуге с&ра оюға бағыттайды
B) О ытушы жеткізген мағл&матты о ушыны айталауын к здейді
C) Негізгі теориялы за бойынша к птеген жеке &былыстарды
сипаттауға болады
D) -алыптас ан теориялы б лімдерді о ытуда ке інен олданылады
E) Тиімді о ыту əдістерімен &штастырыла пайдаланылады
F) О ушыларды тере білім алуға, ойлауға, шығармашылы іс-əрекетке
бағыттайды
G) Жоғары сатыда олданған тиімді
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12. Кəдiмгi бес баллды ж(йеге жатады:
A) 0, 62≤Rmax < 0, 81; жағдайда ″жаман″
B) 0, 72≤Rmax < 0, 91; жағдайда ″жа сы″
C) 0, 82≤R/Rmax < 0, 81; жағдайда ″жаман″
D) 0, 3≤R/<0, 62; жағдайда ″ анағаттанарлы ″
E) R > 3/5 =0, 6; жағдайда ″жа сы″
F) 0, 3≤Rma<0, 62; жағдайда ″ анағаттанарлы ″
13. Уа ытты мезетіндегі материалды н(ктені лездік (деуі:
∆ν
A) a = lim
∆t → 0 ∆t
B) a = g
F
m
2S
D) a =
t
E) a = υɺ
dν
F) a =
dt
C) a =

14. Денелерді зара əсері тарауын т(сіндіру барысында пайдалануға
тиімдірек демонстрациялы эксперимент:
A) Денені зара əсері кезіндегі массаларын салыстыру
B) Молекулаларды зара со тығысуы
C) Диффузияны температураға тəуелділігі
D) Аспан денелеріні озғалысы
E) ?р т(рлі денелерді тығыздығын аны тау
15. Фазалы к шулерді к п кездесетін мысалдары:
A) Те із жағалауыны шекаралы сызығы
B) М&з абыршы тары
C) С&йы ты газға немесе газды с&йы к(йге к шуі
D) Турбуленттік &йын
E) Ферромагнетик – парамагнетик
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16. Энтропияға арналған Больцман формуласы (W – термодинаикалы
ы тималдылы ):
A) S = k ln W
B) S = R ln W
NA
C) S = kT ln W
D) S = R ⋅ N A ln W
E) S = R ⋅ N A−1 ln W
17. Екі н(ктелік заряд q1 и жəне q2 бір-бірінен L ашы ты та
орналас ан. Егер оларды арасындағы ашы ты х = 50 см азайса
əсерлесу к(ші екі есе к бейеді. Сонда L ашы ты :
A) 17 ⋅10−1 см
B) 17 ⋅102 м
C) 2,1⋅102 м
D) 2,1⋅10−1 м
E) 170 см
F) 21⋅10−2 м
G) 1,7 м
18. Егер 300 В кернеуге дейін зарядталған C1 = 50 мкФ сыйымдылы ты
конденсаторды сыйымдылығы C2 = 100 мкФ зарядталмаған
конденсатормен параллель жалғаған кезде екінші конденсаторда пайда
болатын заряд мəні:
−3

A) 20 ⋅10 Кл
B) 0,01Кл
C) 10 ⋅10 −3 Кл
D) 100 ⋅10 −3 Кл
E) 10 мКл
F) 2 ⋅10−3 Кл
G) 0, 2 ⋅10−3 Кл
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19. Шала ткізгіштер:
A) Болат
B) Органикалы осылыс
C) Органикалы емес осылыс
D) Темір
E) Германий мен кремний
20. Физикалы объектiлер:
A) Зерттеу əдiстерi мен даму за дылы тарын
B) Дене химиялы &рылым ерекшелiктерiн
C) Энергия алмасуы бар реалды &былыстарды
D) М лшерлiк жəне санды т(рдегі шамаларды
E) Зат ерекшелiктерiн сипаттайды
21. Рандомды шарт бойынша:
A) Сауалнама та ырыбы ойластырылған, коллективте тал ыланған болу
керек
B) Ба ылау обьектілері кездейсо алынады
C) Арнаулы шарт ойылмайды
D) Б&л шарт эксперимент нəтижесін деуге ажет
E) Ба ылау нəтижесін ауылды мектеп нəтижесімен салыстыру ажет
22. Хлорид-к(місті электрод (шін Нернст те деуіні жазылуы
(T = 298 K):
A) E = E 0 + 0 − 0,059lg CCl −
Ag / Ag

B) E = E 0

− 0,059lg K SO ( AgCl ) − 0,059lg CCl −

C) E = E 0

+ 0,059lg( K SO ( AgCl ) / CCl − )

D) E = E 0

+ 0,059lg K SO ( AgCl ) + 0,059 pCl

E) E = E 0

+ 0,059lg K SO ( AgCl ) − 0,059lg CCl −

Ag + / Ag 0

Ag + / Ag 0

Ag + / Ag 0

Ag + / Ag 0

20

Физика жəне астрономияны теориясы мен о ыту əдістемесі

61

23. Полякты &лы астрономы Николай Коперникті е бектері:
A) Шолпан атмосферасыны бар екенін ашты
B) Ғаламшарларды озғалу за дары берді
C) К(н ж(йесі &рылымыны схемасын &рды
D) К(н ж(йесіні пайда болуы туралы жазды
E) К(н бетіндегі да тарды к рді
F) Ғаламшарларды К(ннен салыстырмалы ашы ты тарын есептеді
G) Ғаламшарларды К(нді айналып шығу периодын есептеп шығарды
24. К(н:
A) Жерге е жа ын т&рған аспан денесі
B) Галактика центрінен 25000 жары жылындай ашы ты та
орналас ан
C) Галактиканы бір шетінен арсы шетіне жары 100 мы жылда
жетеді
D) -аза тар -&с жолы деп атайды
E) Белгілі бір пішіні жо б&рыс галактикалар
F) Жерден орташа алғанда 150 млн. км ашы ты та орналас ан
G) Алып планета – Юпитерді т рт серігі
25. Кедергі ескерілгендегі денені озғалысын модельдеу есебінде
шекті айырмалар ар ылы озғалыс те деуі:
∆t
A) xi +1 = xi + [g − (Ax + Bx 3 )]
m
∆x
B) ti +1 = ti + [g − (A t + B t 3 )]
m
C) ti +1 = ti + ∆t
D) xi +1 = xi + ∆tvi
E) vi +1 = vi + ∆tvi
F) vi +1 = vi + ∆txi
G) xi +1 = xi + ∆t

Физика жəне астрономияны теориясы мен о ыту əдістемесі
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Жалпы астрономия

1. Шығысты элонгация:
A) Шыра жоғары шары талғанда болады
B) Ғаламшар К(нні кешкі сəулесінде к рінеді
C) К(нні жылды озғалысы
D) Биіктік минимал мəнге ие болады
E) Екі денені ара ашы тығы
F) Зениттік ара ашы ты максимал мəнге ие болады
2. Аспан денелеріні к лемі, пішіні жəне оларға дейінгі ашы ты :
A) Горизонталды параллакс ол егер шыра к кжиекте ба ыланса, онда
тəуліктік параллакс (лкен мəнге ие болады
B) Жерді айналасында Айды бір алыпсыз жылдамды пен
айналуымен пайда болады
C) Ғаламшар Жерді бір алыпты айнала озғалады
D) Жер атмосферасы электромагниттік сəулеленуді екі т(рлі спектр
аймағында ткізеді
E) Алып аспан денелеріні пішінін гравитация к(ші мен айналулар
аны тайды
F) Жер атмосферасы электромагниттік сəулеленуді əр т(рлі спектр
аймағында ткізеді
G) Горизонталды паралакс ол перпендикуляр болған жағдайда Жер
радиусы к рінбейді
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3. Ғаламшарларды К(нді айналуыны сидерлік периодтарыны
те деуі:
T1 a13
A) = 3
T2 a2

B) T1 =

a13
a23

T1
a13
=
C)
T2
a23
T12 a13
D) 2 = 3
T2 a2

E) T12 =

a13T22
a23

4. Аспан механикасыны негізін алаушылар:
A) И. Кеплер
B) Н.А. Козырев
C) Г. Галилей
D) И. Ньютон
E) Н. Коперник
F) Ф.А. Бредехин
5. Аспанда шыра тарды орнын згертетін эффектілер:
A) Рефракция себебінен Жер полюстерінде полярлы к(ндер т(ннен
&зағыра
B) Радиотелескоптардағы атомды сағаттар секундты миллионды
б лігі
C) Ж&лдыздар к п орналас ан айма ты к рсетеді
D) К кжиек (стінде рефракция шыра ты жоғырылатып к рсетеді
E) Шыра бағыты арасындағы б&рыш биіктік
F) Энергия к зі сутегіні термоядролы жану реакциясы болып
табылатын ж&лдыздар орналас ан айма
G) Жер атмосферасы электромагниттік сəулеленуді екі т(рлі спектр
аймағында ткізеді
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6. Астрономия ғылыми мəселелерді арастырады:
A) Аспан денелеріні к рінетін жəне на ты орнын, озғалысын
B) Аспан меридианы мен шыра жазы ты тары арасындағы б&рышты
C) Жылулы жəне гравитациялы энергияларды байланысын
D) Халы аралы аспан тірек сана ж(йесі здік озғалысы н лге те
ғарышты алыс ашы ты тыға радиок здерге байланған ж(йені
E) Кинетикалы жəне потенциалды энергияларды байланысын
F) Экваториалды ж(йені негізгі жазы тығы болатын аспан экваторы
жазы тығын
7. Телескопты негізгі функциялары:
A) Плазма температурасы
B) К(нді ба ылау (шін толы ондырғылар олданылуы
C) Сапалы кескіндерді беру
D) Ажырату абілетін арттыру
E) Жары к здерінен келген сəулелерді жина тау
8. Космологиялы ке ею – б&л:
A) Д.Слайфер 19ғ.басында аш ан &былыс
B) Э. Хаббл жəне Д. Слайфер 20 ғ. басында аш ан &былыс
C) Е кіші ашы ты масштабтарында бай алатын &былыс
D) Ж&лдызды сəулелену спектрі
E) Е (лкен ашы ты масшабтарында бай алатын &былыс
9. Астрофотометрия негіздері:
A) Ағын сəуле шығару к зіне дейінгі ашы ты а кері пропорционал
кемиді
B) Математикалы к кжиек – б&л аспан сферасыны тіктеуіш сызығына
перпендикуляр жазы ты пен иылысуынан пайда болатын (лкен
д гелек
C) Жар ырау – сəуле шығару к зіні бірлік уа ытта шығаратын барлы
энергиясы
D) Аспан экваторы – аспан сферасыны əлем сіне перпендикуляр
жазы ты пен иылысуынан пайда болған (лкен д гелегі
E) Берілген аудан ар ылы тетін ағын сəулені т(су б&рышыны
косинусына пропорционал
F) -озғалыстағы ба ыланатын &йыт уларды сараптау ар ылы
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10. Ғаламшарлар озғалысы (шін Кеплер за ы:
A) Барлы ғаламшарлар эллипс бойымен озғалады, оны бір
фокусында К(н т&рады (барлы планеталар (шін)
B) К(н саулесіні ж(йесі газды б&лттар мен ша дардан пайда болады
C) Ғаламшарды К(ннен ашы тығын астрономиялы бірлікпен
шамамен есептеп шығаруға м(мкіндік беретін математикалы рнек
D) ?р ж&лдыз бір н(ктеге сəйкес келеді
E) Уа ыт бірлігінде аудан бірлігіні шығаратын энергиясы абсолют
температураны т ртінші дəрежесіне сай
11. Аспан денелеріні массасын аны тау:
A) Берілген денені бетіне əсер ететін ауырлы к(шіні лшемімен
B) Кеплерді (шінші за ы бойынша
C) Кеплерді екінші за ы бойынша
D) Кеплерді бірінші за ы бойынша
E) Синодты озғалыс те деулері ар ылы
F) Бас а аспан денелерді озғалысы кезінде туындайтын ауыт ыларды
ба ылау ар ылы
G) Ғаламшарды К(ннен ара ашы тыҒы бойынша
H) Архимед за ы бойынша
12. Электромагнетизм жəне оптика бойынша негізгі мағл&маттар:
A) Эффективтік има со тығысатын б лшектер табиғатына жəне
температураға тəуелді, тол ын &зындығына тəуелді емес
B) Еркін ж(ру жолыны &зындығы – б лшекті кезекті екі со тығыс
аралығында ж(ріп тетін жолы: Λ = 1/nσ, м&ндағы n – б лшектер
концентрациясы, ал σ – эффективтік има
C) Лоренц к(ші электр жəне магнит рістеріні кернеуліктеріне, заряд
шамасына тəуелді жəне б лшектер жылдамдығына тəуелді емес
D) τ ≥ 0.1 болатын абат оптикалы алы абат деп аталады
E) Бірлік к лемді кернеулігі Н магнит рісіні энергиясы Н2/2π те
F) Ж& а оптикалы абат – б&л оптикалы алы дығы τ << 1 болатын
абат
G) 1граммға есептелген ж&тылу коэффициентін затты əр шаршы
сантиметріне 1 грамм масса сəйкес келетін абатыны оптикалы
алы дығы деп арастыруға болады
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13. Метеорлар мен метеориттер келесі асиеттерге жəне белгілерге ие:
A) Аризон кратеріні жасы 500 жылды &райды
B) Болид – кей-кезде метеоритті &лауымен болатын, жары метеор
&былысы
C) Тунгус метеориті антизаттан т&рды
D) Метеор - б&рша ты лшемінен де кішкентай болатын &са
тастарды атмосфераны жоғарғы абаттарында жануы
E) «Хондралар» - метеориттерді &рамына кіретін, лшемдері 1 см
болатын селикатты кішкентай шарлар
F) Е (лкен темір метеориті - +ндістанда орналас ан
G) «Хондриттар» - протопланеталы т&манды тарды суыт анда, &са
б лшектерді бірігуінен пайда болған, меториттерді бір т(рі
14. Хромосфера келесі асиеттерге жəне параметрлерге ие:
A) Хромосферада термодинамиканы за дары б&зылады
B) Спикулалар – секундына бірнеше ондаған километр жылдамды пен
к(н тəжіне к теріліп жəне сол жерде жо болып кетеді
C) Хромосфераны биіктігі 300 000 км &райды
D) Хромосферада температура биіктікпен седі
E) Хромосфера - К(нні к рінерлік абаты
F) Хромосфера фотосфераны сəулеленуін толығымен ж&тады
G) Хромосфераны оптикалы алы дығы 1 те *
15. К(н келесі асиеттерге жəне параметрлерге ие:
A) Жердегі жо элементтер К(нде табылды
B) К(нні спектріні к рінерлік аймағындағы аса к(шті ж&тылу
сызы тары иондалған кальций болып табылады
C) К(н атмосферасыны эффективті температурасы 10 000К те
D) К(нні т&ра тысы – бірлік ауданнан тетін, 1 а.б. ашы тығындағы
бірлік уа ытта сəулелену бағытына перпендикуляр, К(нні сəуле
шығару энергиясыны м лшері
E) К(н экватор жазы тығы эклиптика жазы тығына сəйкес келеді
F) К(н негізінен к мір ыш ыл газынан жəне сутегінен т&рады
G) К(нні спектріні к рінерлік аймағында 20 000 жуы ж&тылу
сызы тары бар
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16. Астрономиядaғы е белгiлi спектрлiк сызы тар жəне е ма ызды
физикалы эффектілер:
A) -ызыл ж&лдыздар - ысты , к ктері - суы , ал сарылары к(нні
температурасына ие
B) Спектрлiк сызы тарды пайда болуы атомдарды бір энергиялы
к(йден екіншісіне туімен байланысты
C) Сəулеленуді поляризациясы симметриялы емес молекулаларда,
&са тоза дарда, еркiн электрондарда жары ты ыдырауы кезінде пайда
болады
D) Зееман эффектісі – астрономияда е эффективті Сызы тарды
жылжуы бойынша объектіні радиальді жылдамды тарын жəне оған
дейінгі ашы ты ты аны тайды
E) Доплер эффектісі - б&л сəулелену к зi магнит рісінде болған
жағдайда спектрлiк сызы тарды екi немесе т рт &рамдас б лiкке
ыдырауы
F) Спектрлiк сызы ты енi бойынша сəулелендіретін ортаны
химиялы &рамын аны тауға болады
G) Эффективті температура - ол Вин ауысуы за ымен аны талатын
температура
17. Ж&лдыздар шоғырланулар мен ассоциациялары, асиеттері жəне
сипаттамалары:
A) Галактика шар тəрізді белгілі шоғырлануларды саны 10 000 жетеді
B) К(нге жа ын шашыранды шоғырлану x жəне h Персей
C) Шар тəрізді шоғырланулар Ғаламны ортасына арай орналасады.
Шар тəрізді шоғырлануларды лшемі-30пк, жасы – шамамен 10
миллиард жыл
D) -&ралсыз к зге к рінетін шашыранды шоғырланулар: +ркер, Гиада,
Ясли, x жəне h Персей
E) Шашыранды шоғырланулар негізінен бас тізбектегі ж&лдыздардан
т&рады, лшемдері – 3-5пк, жасы миллион жылдан азыра
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18. Бізді Галактика келесі параметрлерге жəне асиеттерге ие:
A) -&с жолында 250 миллионға жуы ж&лдыз бар
B) -&с жолы центрі алы датылған, алып д гелекке & сайтын
диаметрі 30 кпк диск
C) Галактиканы центрі Орион шо ж&лдызында орналас ан
D) Галактика шиыршы тыларға (спиральдаларға) жатады
E) Галактикаларды иірімді &рылымын тығызды тол ыны береді
F) Галактиканы &райтын ж&лдыздар, оған сфералы пішін береді
19. Спиральді галактикалар формасыны к пт(рлілігіне
&рылымы & сас, оларды негізгі &раушылары:
A) ж&лдызды диск
B) орталы ядросы
C) спиралды же і
D) ішкі &рылымы
E) иірімді тол ындары
F) ж&лдызды шоғыр

арамастан

20. Аспан сферасыны негізгі бағыттары мен н(ктелері:
A) Зенит – тік сызы ты аспан сферасымен иылысатын жоғарғы
н(ктесі
B) Зенит – тік сызы ты аспан сферасымен иылыспайтын жоғарғы
н(ктесі
C) ?лем сі – аспан сферасыны центрінен тетін жəне Жерді айналу
сіне параллель сызы
D) Тік сызы ты аспан сферасымен иылысатын н(ктесі
E) ?лем сі – аспан сферасыны центрінен теді
F) Тік сызы – тіктеуіш сызығыны бағытымен сəйкес келмейтін сызы
21. Аспан денелерінен келетін жары ағынын лшеумен айналысатын
сала:
A) Астроспектрофотометрия
B) Астрофотометрия
C) Телескоп
D) Микроскоп
E) Радиотелескоп
F) Фотометрия
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22. Шыра ты горизонтты координаталарынан экваторлы
координаталарға ту (шін олданылатын рнектер:
A) cosδ ⋅ cos t = cosϕ ⋅ cos z − sin ϕ ⋅ sin z ⋅ cos A
B) cos z = sin ϕ ⋅ sin δ + cosϕ ⋅ cosδ ⋅ cos t
C) sin δ = sin ϕ ⋅ cos z + cosϕ ⋅ sin z ⋅ cos A
D) cosδ ⋅ cos t = cosϕ ⋅ cos z + sin ϕ ⋅ sin z ⋅ cos A
E) cos δ ⋅ sin t = sin z ⋅ sin A
23. Астроклиматты р лі:
A) Телескопты факелді жазы тығыны фон (лкендігі оны жары
к(шіне байланысты емес
B) Астроклиматты негізгі факторлары: ашы т(ндерді саны,
атмосфераны м лдірлігі мен т&ра тылығы, н(ктелік сəуле шығару к зі
кескініні лшемі жəне аспан фоны (жар ырауы)
C) Радиотол ындар стратосферада ж&тылады
D) Атмосфераны м лдірлік коэффициенті ба ылау жеріні биіктігіне
байланысты емес
E) Фон беріліп отырған телескопты ткізу к(шін шектемейді
F) Д(ние ж(зіндегі е керемет астроклимат -аза станда
24. Ж&лдыздар, планеталар, Ай жəне К(нні к рінетін
озғалыстарыны сипаттамасы:
A) Электромагниттік сəулеленуді негізгі б лігіне жауап беретін
объектілер
B) Барлы аспан денелеріні тəуліктік озғалысы сағат тілі бойымен
бағытталған
C) -ойнауында термоядролы синтез реакциясы ж(ретін объектілер
D) Эмиссиялы спектріні болуы
E) Тасу к(штеріні əсері
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25. Ж&лдызды уа ыт туралы айтылғандарды д&рысы:
A) К ктемгі к(н те елу н(ктесіні жоғарғы шыра талуынан оны
ж&лдызды н(кте басы болып жоғарғы шыра талу сəті алынады
B) К ктемгі к(н те елу н(ктелеріні екі бірдей шыра талу арасындағы
уа ыт аралығы
C) К ктемгі к(н те елу н(ктесіні жоғарғы шыра талуынан оны
ж&лдызды н(кте аяғы болып жоғарғы шыра талу сəті алынады
D) К ктемгі к(н те елу н(ктесіні т менгі шыра талуынан алынады
E) К ктемгі к(н те елу н(ктелеріні əр т(рлі шыра талулары
арасындағы уа ыт аралығы
F) Орташа эклиптикалы к(н к(нні жылдамдығымен эклиптика
бойымен бір алыпты озғалады
G) К ктемгі к(н те елу н(ктесіні жоғарғы шыра талуынан кез-келген
келесі орынға дейінгі ж&лдызды тəулік бірлігіндегі уа ыт ж&лдызды
уа ыт деп аталады
Жалпы астрономия
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Астрометрия

1. Шыра ты горизонталь координат ж(йесіндегі координаттары:
A) Биіктік
B) Зениттік ашы ты
C) Ендік
D) Е кею
E) Сағатты б&рыш
F) Полюстік ашы ты
G) Тік шары тау
H) Азимут
2. Шын к(н уа ыты:
A) шын талт(сте ашанда 12 сағат а те
B) берілген меридианда кез келген мезетте сан жағынан к ктемгі к(н
мен т(нні те елу н(ктесіні сағатты б&рышына те
C) б&л ж&лдызды тəулік б ліктері т(рінде берілген к ктемгі к(н мен
т(нні те елу н(ктесіні т менгі кульминациясынан оны бас а кез
келген орналасуына дейін ткен уа ыт
D) берілген меридианда кез келген мезетте сан жағынан к ктемгі к(н
мен т(нні те елу н(ктесіні тік шары тауына те
E) б&л ж&лдызды тəулік б ліктері т(рінде берілген к ктемгі к(н мен
т(нні те елу н(ктесіні жоғарғы кульминациясынан оны бас а кез
келген орналасуына дейін ткен уа ыт
F) б&л шын к(н тəулігіні б ліктері т(рінде берілген К(н дискі
центріні т менгі кульминациясынан оны бас а кез келген
орналасуына дейін ткен уа ыт
G) берілген меридианда кез келген мезетте сан жағынан кейбір
шыра ты тік шары тауы мен сағатты б&рышыны осындысына те
H) берілген меридианда кез келген мезетте сан жағынан К(нні
сағатты лшемі т(ріндегі сағатты б&рышына 12h ос анға те
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3. Ай т&тылуыны болу шарттары:
A) Айды &за болмаса да т&тылуы болу (шін Жер к ле кесіні центрі
ай т(йінінен 10°,6 аз ашы ты та болу тиіс
B) Ай т&тылуы болу (шін толы ай не жа а ай кезінде К(н з
орбитасыны т(йініне жа ын болу тиіс
C) Жер бетіндегі берілген н(ктеде к(н т&тылулары ай т&тылуларынан
к рі жиі ба ыланады
D) Ай т&тылуы болу (шін толы ай кезінде Ай з орбитасыны т(йініне
жа ын болу тиіс
E) Ай т&тылуы болу (шін толы ай кезінде Ай эклиптикадан максимал
ашы ты та болу тиіс
F) Ай т&тылулары к(н т&тылулардан к рі жиі болады
G) Жыл ішінде бір де бір ай т&тылуы болмау м(мкін, е к бі олар екеу,
не (шеу болады
H) Ай т&тылуы болу (шін толы ай не жа а ай кезінде Жер з
орбитасыны т(йініне жа ын болу тиіс
4. Астрономиялы рефракция:
A) оптикалы аралы та Жер бетінен ж(ргізілетін позициялы
ба ылауды дəлдігін шектейтін негізгі факторларыны бірі
B) аспан шырағы жарығыны атмосферадағы жолы исы сызы болып
табылатынына əкеледі
C) оптикалы аралы та ғарышты астрометрияны дəлдігін шектейтін
негізгі факторларыны бірі
D) атмосфера параметрлері шыра ты жары сəулесі бойымен алай
згеретіні дəл білу м(мкін емес болғанды тан дəл есептеле алмайды
E) Жер бетінен ж(ргізілетін позициялы ба ылауды дəлдігі к п əсер
тигізбейді
F) алыпты шарттарда дəл есептеле алады
5. Аберрацияны т(рлері:
A) секундты
B) жылды
C) жартыжылды
D) ғасырлы
E) тəуліктік
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6. Астрономияда арастырылатын меншікті озғалыс &раушылары:
A) биіктік бойынша
B) тік шары тау бойынша
C) азимут бойынша
D) е кею бойынша
E) тік шары тау мен е кею бойынша меншікті озғалыс
квадраттарыны осындысынан квадратты т(бірге те толы меншікті
озғалыс
F) тік шары тау мен е кею бойынша меншікті озғалыстар
осындысына те толы меншікті озғалыс
G) зениттік ашы ты бойынша
H) азимут пен биіктік бойынша меншікті озғалыстыр осындысына те
толы меншікті озғалыс
7. Very Large Array (VLA ) желісі:
A) 20 антеннаға арналған корреляторы бар, сол (шін бас а
радиотелескоптарды осып БАMР ба ылауларын ж(ргізе алмайды
B) -ытайда орналас ан дəлдігі жоғары 305 метрлік жиырма антеннадан
т&рады
C) Европада орналас ан дəлдігі жоғары 35 метрлік он антеннадан
т&рады
D) тек астрометриялы жəне геодезиялы зерттеулерді ж(ргізу (шін
бейімделген арнайы интерферометр болып табылады
E) А-Ш-та орналас ан дəлдігі жоғары 25 метрлік он антеннадан т&рады
F) əр алуан астрономиялы есептерді шешу (шін, оны ішінде
астрометриялы жəне геодезиялы зерттеулерді ж(ргізу (шін
бейімделген к пфункционалды интерферометр болып табылады
G) 20 антеннаға арналған корреляторы бар, сол (шін бас а
радиотелескоптарды да осып БАMР ба ылауларын ж(ргізе алады
H) максимал базасы 2000 км
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8. Ғарышты астрометрияны жер бетіндегі астрометриядан
арты шылы тары:
A) аспапты ке істіктегі озғалысын алдын-ала болжау о айлығы
B) жоғары емес &ны
C) атмосфералы рефракция мен турбуленттікті жо болуы
D) серік бағдарлануыны т&ра тылығы
E) техникалы ызмет к рсетуді о айлығы
F) механикалы деформацияларды толығымен дерлік жо болуы
G) бар аспанды бір &ралмен ба ылау м(мкіндігі
H) ба ылауды жоспарлауды о айлығы
9. Астрометрияны со ғы (ш онжылды бойынша негізгі нəтижелері:
A) Ж&лдызды уа ыт шкаласын жасау
B) Шы жəне орташа кун уа ытыны шкалаларын жасау
C) Жиілікті жа а стандарттары мен уа ытты пульсарлы шкаласын
даярлау
D) Жер айналысыны бір алыпсыздығын ашу
E) Hyparcos пен Tycho каталогтарын əзірлеу
F) Жерді айналыс теориясын жасау
G) Халы аралы аспан сана ж(йесін Галактикадан тыс к здеріні
координаттары негізінде аны тау
10. Шыра ты е кеюі:
A) эклиптиканы солт(стік полюсінде +900 те
B) ол эклиптика жазы тығы мен шыра а дейінгі бағыт арасындағы
центрлік б&рыш
C) 0ғ пен 180ғ аралығындағы мəндерді абылдайды
D) -90ғ пен 90ғ аралығындағы мəндерді абылдайды
E) ол аспан экваторыны жазы тығы мен шыра а дейінгі бағыт
арасындағы центрлік б&рыш
F) ол е кею ше беріні аспан экваторынан бастап сол шыра а дейінгі
доғасы
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11. Эфемеридалы уа ыт:
A) Жер айналуыны жылдамдығы ортасымен алғанда азаятынына
байланысты б(кіл əлемдік уа ыттан « алып» барады
B) Жерді жəне К(н ж(йесіні бас а денелеріні Ньютон механикасы
ше беріндегі озғалыс теориясы негізінде аны талады
C) Эфемеридалы пен б(кіл əлемдік уа ыт арасындағы айырманы дəл
мəнін тек ткен уа ыт мезеттері (шін алуға болады
D) Жерді з сі бойымен айналуын зерттеуде негізделеді
E) К ктемгі к(н мен т(нні те елу н(ктесіні сағатты б&рышын
лшеуде негізделеді
F) Орташа экваторлы К(нні сағатты б&рышын лшеуде негізделеді
G) Жерді жəне К(н ж(йесіні бас а денелеріні озғалысын
Эйнштейнні салыстырмалылы теориясы ше берінде зерттеу негізінде
аны талады
H) Жер айналуыны жылдамдығы ортасымен алғанда азаятынына
байланысты б(кіл əлемдік уа ыттан «алға кетіп» барады
12. Атомды уа ыт шкалалары:
A) Бір алыпсыз уа ыт шкалалларына жатады
B) Жоғары дəлдікпен айталанатын атомдарды бір энергиялы
де гейден бас асына резонансты ту процесінде негізделеген
C) Жиілікті бір атомды стандарт а ие
D) Жерді з сі бойымен айналуымен байланысты емес
E) Жерді з сі бойымен айналуымен байланысты
F) Бір алыпты уа ыт шкалаларына жатады
G) Жоғары дəлдікпен айталанатын радиоактивті атомдырды ыдырау
процесінде негізделеген
H) Жерді К(н бойымен айналуыны периодымен байланысты
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13. Ж&лдызды тəулік:
A) к ктемгі к(н мен т(нні те елу н(ктесіні т менгі
кульминациясынан бастап саналады
B) б&л К(н дискі центріні бір географиялы меридиандағы екі аттас
бірінен со бірі болатын кульминациялар арасындағы уа ыт аралығы
C) б&л к ктемгі к(н мен т(нні те елу н(ктесіні бір географиялы
меридиандағы екі аттас бірінен со бірі болатын кульминациялар
арасындағы уа ыт аралығы
D) оны &за тығы Жер айналуыны бір алыпсыздығына байланысты
т&ра сыз болады
E) оны &за тығы Жер орбитасы эллипстік болғанына жəне Жер
айналысы бір алыпсыз болғанына байланысты т&ра ты болады
F) к ктемгі к(н мен т(нні те елу н(ктесіні жоғарғы
кульминациясынан бастап саналады
14. Ба ылаушы орнын оған ауыстыратын н(ктені апекс деп атаса , онда
ж&лдызды параллаксты ығысуы туралы мынадай ережелерді
т&жырымдауға болады:
A) Ол шыра пен ба ылаушыны апексі ар ылы тетін (лкен д гелек
бойымен болады
B) Ол ж&лдыз бен апекске бағыттар арасындағы б&рышты тангенсіне
пропорционал
C) Ол əлемні солт(стік полюсі мен ба ылаушыны апексі ар ылы
тетін (лкен д гелек бойымен болады
D) Ол ж&лдызды апекске арай к рінетін озғалысына əкеледі
E) Ол ж&лдыз бен апекске бағыттар арасындағы б&рышты косинусіне
пропорционал
F) Ол ж&лдыз бен апекске бағыттар арасындағы б&рышты синусіне
пропорционал
G) Ол ж&лдызды ба ылаушыға арай к рінетін озғалысына əкеледі
H) Ол ж&лдызды апекстен арай к рінетін озғалысына əкеледі
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15. Шыра ты к рінетін координаттары геоцентрлік координат
ж(йесіне осы факторларды əсерін шығарып тастау ар ылы келтіріледі:
A) бас нутация
B) ай-к(н прецессиясы
C) планеталы прецессия
D) к лбеудегі нутация
E) рефракция
F) бойлы бойынша нутация
G) тəуліктік параллаксты ығысу
H) аберрация
16. Шыра ты тік шары тауларын аспапты оптикалы сі ар ылы
туіні ж&лдызды уа ыты бойынша есептеу барысында, келесі
аспапты ателерге т(зету жасау керек:
A) горизонтал сіні к лбеуі
B) ріс біртексіздігі
C) коллимация
D) кома
E) хроматикалы аберрация
F) горизонтал сіні азимут бойынша б&рылуы
G) вертикал осіні азимут бойынша б&рылуы
H) вертикал осіні к лбеуі
17. Меридианды д гелек к мегімен е кеюлерді лшеу кезіндегі еске
алу керек геометриялы т(зетулер:
A) шығыс н(ктесіні ателері
B) &быр исаюы
C) зенит н(ктесіні атесі
D) батыс н(ктесіні ателері
E) рефракция ателері
F) аберрация ателері
G) д гелек б ліктер центріні айналу осімен беттеспеуі
H) б лінген д гелек ателері
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18. UCAC каталогыны сипаттамалары:
A) Фотометрия: 579 – 642 нм
B) Параллакстар: 50 мы ж&лдыз (шін
C) Ж&лдыз саны: миллионнан астам
D) Параллакстар: каталогты барлы ж&лдыздары (шін
E) Орналасулар дəлдігі: 50 – 100 mas
F) Ж&лдыз саны: 59 мы ға жуы
G) Ж&лдыз саны: 118 мы ға жуы
H) Орналасулар дəлдігі: 200 – 400 mas
19. ICRF Халы аралы аспан тірек сана ж(йесі:
A) 1979–1995 жж ба ыланған 608 Галактикадан тыс оптикалы к з
координаттарымен аны талады
B) оны стеріні бағыты FK5 каталогымен берілген ж(йе стеріні
J2000.0 к(н мен т(нні те елу дəуіріндегі бағытына сəйкес келеді
C) 1535 ж&лдызды кіргізетін FK5 (іргелі каталог 5) т(рінде ж(зеге
асырылады
D) HIPPARCOS каталогымен ж(зеге асырылады
E) динамикалы принципінде негізделген
F) 1979–1995жж ба ыланған 608 Галактикадан тыс радиок з
координаттарымен аны талады
G) оны стеріні бағыты FK5 каталогымен берілген ж(йе стеріні
J1991.25 к(н мен т(нні те елу дəуіріндегі бағытына сəйкес келеді
H) оны дəлдігі - доғаны 0.2 мс де гейінде, санау басы – К(н
ж(йесіні барицентрінде
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20. Аспан координат ж(йесін динамикалы əдістермен аны тау:
A) азіргі та да инерциялы координат ж(йесіне е жа сы жуы тау
болып HIPPARCOS каталогы табылады
B) азіргі та да инерциялы координат ж(йесіне е жа сы жуы тау
болып Галактикадан тыс радиок здер координаттарымен аны талатын
ж(йе табылады
C) оны эфемеридалармен – К(н, Ай жəне (лкен планеталарды
орналасулар кестелерімен беруде т&рады
D) оны координаттары кориолис м(шелерін кіргізетін озғалыс
те деулері негізінде аны талатын К(н ж(йесіні денелерімен
байланыстыруда т&рады
E) іс ж(зінде координаттары е жа сы дəлдікпен белгілі жəне тек
кездейсо ателермен б&рмаланған денелермен аны талатын ж(йені
іздеуде т&рады
F) оны координаттары белгілі жəне т&ра ты болып табылатын та дап
алынған денелермен байланыстыруда т&рады
G) е арапайым жағдайда оны К(н ж(йесіні кейбір денесіні орбита
жазы тығымен беруде т&рады
H) оны координаттары кориолис м(шелерін кіргізбейтін озғалыс
те деулері негізінде аны талатын К(н ж(йесіні денелерімен
байланыстыруда т&рады
21. О н(ктесіні географиялы ендігі:
A) О н(ктесі Жерді солт(стік географиялы полюсінде жатса,
аны талмаған болып табылады
B) б&л О н(ктесіні радиус-векторы мен жер экваторыны жазы тығы
арасындағы б&рыш
C) О н(ктесі Жер экваторында жатса аны талмаған болып табылады
D) б&л О н(ктесіндегі орташа жер эллипсоидіне нормаль мен Жер
экваторыны жазы тығы арасындағы
E) б&л бас меридиан мен О н(ктесі ар ылы меридиан жазы ты тары
арасындағы б&рыш
F) О н(ктесі Жерді солт(стік магнит полюсінде жатса, аны талмаған
болып табылады
G) б&л бас меридиан жазы тығы мен О н(ктесі ар ылы тетін ілме
сызығы арасындағы б&рыш
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22. Жер сіні прецессия –нутация озғалысы:
A) Ай - К(н прецессиясы шыра тарды экваторлы координаттарына
əсер етпейді
B) Ай - К(н прецессиясы шыра тарды экваторлы координаттарыны
(здіксіз згеруіне əкеледі
C) Ай - К(н прецессиясы шыра тарды эклиптикалы ендігіні (здіксіз
згеруіне əкеледі
D) Жер сіні прецессия озғалысыны себебі –Ай мен К(н жағынан
Жерді экваторлы д несіне əсер ететін к(ш моментіні
айнымалылығы
E) Прецессия салдарынан к(н мен т(нні те елу н(ктелері эклиптика
бойымен батыс а арай жылына 50”26 ығысады
F) Ай - К(н прецессиясы Жер бетіндегі берілген н(ктедегі ж&лдызды
аспанны к рінісін згертпейді
G) Ай - К(н прецессиясы шыра тарды эклиптикалы координаттарына
əсер етпейді
H) Жер осіні нутация озғалысыны себебі –Ай мен К(н жағынан
Жерді экваторлы д несіне əсер ететін к(ш моментіні
айнымалылығы
23. Ай айналуы:
A) Айды Жер бойымен айналуды синодты периоды сидериялы тан
т мен
B) Эклиптика жазы тығы ай экваторы мен ай орбитасы жазы тытары
арасында жатады жəне б&л (ш жазы ты бір т(зу бойымен иылысады
C) Ай орбитасы жазы тығы эклиптика мен ай экваторы жазы тытары
арасында жатады жəне б&л (ш жазы ты бір т(зу бойымен иылысады
D) Ай экваторы жазы тығы эклиптика мен ай орбитасы жазы тытары
арасында жатады жəне б&л (ш жазы ты бір т(зу бойымен иылысады
E) Айды айналу сіні ай орбитасыны жазы тығына к лбеуі 83° 10'
пен 83° 31’ арасында згереді
F) Айды айналу сіні ай орбитасыны жазы тығына к лбеуі 66° 33'
те
G) Айды з сі бойымен айналуды синодты периоды 27,32 орташа
жерлік Тəулікке те
H) Ай з сі бойымен оны Жер бойымен айналу бағытында жəне сол
периодпен айналады
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24. Рефракцияны шыра ты тік шары тауы мен е кеюіне əсері:
A) ∆α cos δ = ( n 0 − 1) tgz

cos δ sin ϕ − sin δ cos ϕ cos t
sin δ sin ϕ + cos δ cos ϕ cos t
cos ϕ sin t
C) ∆α cos δ = (n 0 + 1)
sin δ sin ϕ + cos δ cos ϕ cos t
cos ϕ sin t
D) ∆α cos δ = (n 0 − 1)
sin δ sin ϕ − cos δ cos ϕ cos t
E) меридиандағы ба ылауларда ∆δ = ( n 0 − 1) tgz
B) ∆δ = (n 0 − 1)

25. Хаббл атындағы ғарышты телескопты айта жа артып, орбитаға
шығарудан кейін ай ындалған мəселелер:
A) берілген орбитадан ауыт уына əкелген к(н панелдеріні жылулы
деформациялары
B) бас айнаны к лбеуі мен децентрлеуі
C) спектроскопияны рескел ателеріне əкелген осымша айнаны
сфералы аберрациясы
D) жары ағыныны айтарлы тай жоғалтуына əкелген осымша
айнаны сфералы аберрациясы
E) айтарлы тай алтырауға əкелген к(н панелдеріні жылулы
деформациялары
F) осымша айнаны к лбеуі мен децентрлеуі
G) спектроскопияны рескел ателеріне əкелген бас айнаны
сфералы аберрациясы
H) жары ағыныны айтарлы тай жоғалтуына əкелген бас айнаны
сфералы аберрациясы
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