рметті студент!
2018 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
5В060200

Маманды ты атауы
«Информатика»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Математикалы талдау I
2. Алгоритмдер жəне деректер
#рылымы
3. Деректер оры теориясы
4. Бағдарламалау тілдері жəне
технологиялары

1. С#ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т#рады:
1. Математикалы талдау I
2. Алгоритмдер жəне деректер #рылымы
3. Деректер оры теориясы
4. Бағдарламалау тілдері жəне технологиялары
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.
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Математикалы талдау I
1. Келесі жиындар *шін inf A = −3 :
A)
B)
C)
D)
E)

A = (− ∞,1]

A = (− 3,3)

A = [1,3)

A = [− 4,0 )

A = (− 4,+∞ )

2. Бос жиынды к рсететін рнек:
A) A ∩ B
B) A ∪ B ∪ A
C) A ∪ B
D) A ∩ A
E) A / A

3. A = {−1, 2, 3, 4, 5, 7} мен B = {−1, 0, 5, 6, 7} жиындарыны айырымын к рсететін
рнек:
A) {6,7,−1,0,2,5}
B) {2,3,4}
C) ∅
D) A \ B ∪ ∅
E) {6}
F) A \ B ∩ ∅
G) A \ B
n +1
санды тізбегіні шегі:
n →∞ n
1
A) 2 −
3
4 1
B) −
3 3
2
C) 1 −
5
D) 2 − 1
2
E)
3
F) 1
4. lim

4
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5. Шексіз аз тізбектер:
A) xn = 4n
2 + 3n
B) xn =
2n 2
n
C) xn = ( −1) n
n −1
D) xn = 2
n +n
n
1
E) xn =  
 3
n3 + n + 2n 2
F) xn =
n2 + 1
n+3
G) xn =
n
+∞

6. { xn }n=1 тізбегі берілген. Сонда:
A) lim xn = ∞ болса, тізбек а ырсыз аз
n→∞

B) ∀n ∈ N *шін xn < xn +1 болса, тізбек кемімелі
C) lim xn = e болса, тізбек а ырсыз аз
n→∞

D) ∀n ∈ N *шін xn ≤ xn +1 болса, тізбек кемімейтін тізбек
E) lim xn = 1 болса, тізбек а ырсыз аз
n→∞

F) ∀n ∈ N *шін xn ≤ xn +1 болса, тізбек спейтін тізбек

f ( x), lim g ( x) шектері бар жəне олар а ырлы болса, онда:
7. Егер lim
x→a
x →a
A)
B)
C)
D)
E)
F)

f ( x ) + g ( x ) - периодты функция
f ( x) + g ( x) функциясы x = a н*ктесіні ма айында шенелген
x → a #мтылғанда f ( x ) + g ( x ) а ырсыз кішкене функция
x → a #мтылғанда f ( x ) + g ( x ) а ырсыз *лкен функция
f ( x ) + g ( x ) - та функция
f ( x) + g ( x) - ж#п функция

5
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tgx
x →0 x

8. Шекті есепте із: lim
A) 1
B) tg

π

4
C) 2,5 − 0,5
D) 0
E) 2
F) 8
G) −

1
1
+
cos 2 0 cos 2 0

9. limπ
x→

2

cos x
шегіні мəні келесі аралы та жатыр:
π − 2x

A) (1,+∞ )
B) (− 4,−1]
C) (− 1,+∞ )
D) [1,2]
E) [1,4)
F) (− ∞,2]
 x2 , x ≤ 3

10. f (x ) = 

2 x + 1, x > 3

A)
B)
C)
D)
E)

функциясы *шін мына т#жырымдар д#рыс:

R -де функция *зіліссіз
x = 3 - н*ктесінде 2-текті *зіліс
x = 3 - ж нделетін *зіліс н*ктесі
x = 3 - н*ктесінде 1-текті *зіліс

lim f ( x ) = 7 , lim f ( x ) = 9

x → 3+ 0

11. f (x ) =

x → 3− 0

2

(1 − x )

функциясы R -де мынадай асиетке ие:

A) функция x = 1 н*ктесінде аны талмаған
B) R -де функция бір алыпты *зіліссіз
C) R -де *зіліссіз
D) функция 2-текті *зіліске #шырайды
E) lim f ( x ) = ∞
x→1

6
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12. f (x ) =

1
функциясы [1;2] кесіндіде мынадай асиетке ие:
x

A) [1;2] кесіндіде шектелген
B) [1;2] кесіндіде бір алыпсыз *зіліссіз
C) x = 1-*зіліс н*ктесі
D) функция 1-т*рдегі *зіліске #шырайды
E) функция 2-т*рдегі *зіліске #шырайды

13. f ( x ) = sin x 2 функциясы R -де мынадай асиетке ие:
A) R -де функция шектелген
B) функция 1-текті *зіліске #шырайды
C) функция 2-текті *зіліске #шырайды
D) x = 1- *зіліс н*ктесі
E) R -де *зіліссіз
14. y = x sin x + cos x функциясыны туындысы:
A) x cos x − sin x
B) x cos x − 2
C) 2 sin x + x cos x − 3 sin x
D) x cos x
E) sin x + x cos x − sin x
F) x cos x − sin x + sin x
G) sin x − 2 x cos x − sin x
15. Дифференциалдау ережесі:
A) (u ( x) + v( x) )′ = u′( x) ⋅ v′( x)
B) (u ( x) + v( x) )′ = u′( x) + v′( x)

′
 u ( x )  u ′( x)v ( x) + u ( x )v ′( x )
 =
, v( x ) ≠ 0
C) 
(v( x) )2
 v( x ) 
D) (u ( x) ⋅ v( x) )′ = u′( x)v( x) ⋅ u ( x)v′( x)
E) (u ( x) ⋅ v( x))′ = u′( x)v( x) + u ( x)v′( x)
F) (u ( x) + v( x) )′ = u′( x) − v′( x)

7
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16. Мына те дік д#рыс:
′
1
A) ( arcsin x ) =
1 + x2
1
′
B) ( arctgx ) =
1 − x2
−1
′
C) ( arccos x ) =
1 − x2
−1
D) ( arcctgx )′ =
1 + x2
1
E) ( ctgx )′ = 2
sin x
17. f ( x ) = x 2 + 5 + sin 3x функциясы *шін:
x
+ 3sin 3x
A) f ′( x ) =
2
x +5
′
′
B) f ′ ( x ) =  x2 + 5  − ( sin 3x )








′
′
C) f ′ ( x ) =  x2 + 5  + ( sin 3x )
D) f ′( x ) =
E) f ′( x ) =
F) f ′( x ) =

2x
x +5
1
2

x2 + 5
x
x +5
2

+ cos3x
+ 3cos3x
− 3cos3x

x2 − 2 x
18. Егер f ( x) =
функциясы берілсе, онда:
x −1
A) оны вертикаль асимптотасы жо
B) (1;+∞ ) аралығында ол кемиді
C) оны x → ±∞ #мтылғандағы асимптотасы y=-x+1
D) ( −∞;1) аралығында ол седі
E) оны к лбеу асимптотасы y=x-1
F) оны вертикаль асимптотасы х=1

8
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19. f ( x ) = ( x 2 − 4) ( x + 1) функциясы *шін:
A) [1;2] кесіндіде Лагранж теоремасыны шарты орындалмайды
B) [ −2; −1] кесіндіде Ролль теоремасыны шарты орындалмайды
C) [ 0;1] кесіндіде Лагранж теоремасыны шарты орындалмайды
D) [1;2] кесіндіде Лагранж теоремасыны шарты орындалады
E) [ −2; −1] кесіндіде Ролль теоремасыны шарты орындалады
F) [ −1;2] кесіндіде Ролль теоремасыны шарты орындалады
20. y = x − e x функциясы:
A) (− 1,+∞) седі
B) (0,+∞) аралы та спейді
C) − ∞ < x < 0 седі
D) (− ∞,+∞) аралы та седі
E) (− 2,+∞) аралы та седі
F) (− 1,1) аралы та седі
G) − ∞ < x < 1 седі
21. y = 2 + x − x2 функциясыны экстремумы:
1 9
A) ymax = y   =
 2 4
B) ymin = −1
C) ymax (0) = 1; ymin (2) = −1
D) ymax (1) = −2
E) y(0) = 0 , y(1) = −1 экстремум
1 9
F) y  = максимум
 2 4
G) ymax = 1

9
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22. Аны талмаған интегралды есепте із: ∫ sin 3 x ⋅ sin 5 xdx
1
1
sin 8 x + sin 2 x
16
4
1
1
B) sin 2 x − sin 8 x + C
4
16
4
1
C) sin 2 x − sin 8 x + C
16
16
1
D) − sin 8 x + C
16
1
E) cos 2 x − sin 8 x + C
16

A) C −

23. Аны талмаған интегралды есепте із:
 3
A) − arctg x 
 2

B) 1 arcsin x 3  + C


2



3



C) 1 arctg  3 x  + C
5
 5 

D)

3
3x
arcsin (
)+C
3
2

E) arctg  x 3 
 2






F) C − 1 arctg 4 x 
7
 3 

G) 1 arcsin 3 x  + C
 2 
4




10

∫

dx
2 − 3x 2

Математикалы талдау I

61

24. Аны талмаған интегралды есепте із: ∫ cos 2 xdx
x
− sin x + C
2
B) C + 0,25 sin 2 x + 0,5 x
x 1
C) − cos 2 x + C
8 4
x 1
D) − cos 2 x + C
2 4
x 2
E) − sin 2 x + C
2 8
x 1
F) − sin x + C
8 4
1
x
G) sin 2 x + + C
4
2

A)

25. Келесі те діктер д#рыс:
2
3
2
A) ∫ sin xdx = − cos x + C
3
2
3
2
2
2
B) ∫ sin xdx = cos x + C
3
3
3
dx
1
C) ∫
= tg 3x + C
2
cos 3x 3
dx
D) ∫
= 3tg 3x + C
cos 2 3x
2
3
3
E) ∫ sin xdx = − cos x + C
3
2
2
2
2
2
F) ∫ sin xdx = − cos x + C
3
3
3

Математикалы талдау I
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Алгоритмдер жəне деректер

рылымы

1. Алгоритмні асиеттері:
A) Тарма тылы
B) Дискреттілік
C) Шартты
D) Циклдік
E) Аны талған, нəтижелік
F) Шартсыз
2. С#рыптау алгоритмдерін бағалау шарттары:
A) Екі элементті салыстыру амалдарыны саны
B) Жадыны *немді олданылуы
C) Программаны к лемі
D) Элементтерді орын ауыстыру амалдарыны саны
E) Рекурсияны олданылуы
F) Кіріс элементтеріні саны
G) Элементтер саныны ж#п болуы
3. Мəліметтер типі аны тайды:
A) Жадыдағы мəліметтерді ішкі к рсетілу форматын
B) Есептеу шешу тиімділігін
C) Мəндерге м*мкін етілмейтін операцияларын
D) Жиындарын
E) Белгілі бір объектіні м*мкін мəндеріні жиынын
F) Санау ж*йесін
G) Алгоритм типтерін
4. 8#рылымдалған деректер т*рі:
A) к рсеткіш
B) жылжымалы н*ктелі на ты
C) жазбалар
D) тізбектер
E) массивтер
5. Динамикалык *лестiрiлген жады:
A) Программаны орындалу барысында к лемі згеріп т#ратын жады
B) Бас арылмайтын жад облысы
C) Келесi орындалатын айнымалыға к рсеткiштi орналастырмайтын жад
облысы
D) Статикалы айнымалы орналаскан жад облысы
E) Компьютердi бос емес жадысы
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6. Деректер #рылымына олданылатын негізгі амалдар:
A) 8осу, алу
B) К бейту, б лу
C) Жылжыту, ыстыру
D) 8айтару, белгілеу
E) 8#ру, жа арту
F) Реттеу
7. Орны ты с#рыптау алгоритмдері:
A) Пирамидалы с#рыптау
B) К піршіктермен с#рыптау
C) Аралы (Comb sort) с#рыптау
D) Екілік ағаш к мегімен с#рыптау
E) Та даулар ар ылы с#рыптау
8. Со ғы элементін ғана ша ыруға болатын сызы ты тізім:
A) ою жəне шіру *шін бір жағынан ғана ашы тізім
B) кезек
C) массив
D) граф
E) со ғы элементін та дауға болатын тізім
9. Тьюринг машинасы:
A) «Тьюринг машинасы #ғымы» алгоритмдеумен байланысты емес
B) #рамында бас ару #ралы болады
C) абстрактты орындаушы
D) к*йлеріні саны шексіз
E) #рамында бас ару операторлары болады
F) екі жағы шектеулі лентадан т#рады
G) екі жағы шексіз лентадан т#рады
10. С#рыптау əдісі кластарға б лінеді:
A) Ішкі жəне сырт ы с#рыптау
B) Жанама жəне тікелей
C) Жапсарлас ан
D) Массивті, файлды, ішкі жəне сырт ы с#рыптаулар
E) Массивті с#рыптау жəне тізбектей с#рыптамау
F) Ленталы
G) Массивті с#рыптау жəне файлды с#рыптау
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11. Хеширлеу кезіндегі коллизияларды р# сат ету əдістері:
A) трапеция əдісі
B) тізбектеу əдісі
C) сызы ты ма #лдау əдісі
D) орамдар əдістері
E) бисесеция əдісі
F) ашы адресациялау əдісі
12. Біріктіріп с#рыптау алгоритмдеріні т*рлері:
A) к пм*шелік біріктіру
B) арапайым бір жолды біріктіру
C) параллель біріктіру
D) *лгі бойынша біріктіру
E) арапайым екі жолды біріктіру
F) з еркінше біріктіру
13. Біріктіру алгоритмі *шін д#рыс:
A) бір тізбек *шін олдану тиімді
B) балансты біріктіруге арағанда к пфазалы біріктіру тəсілі тиімдірек
C) #зынды тары m жəне n болатын екі тізбекті біріктіргенде, #зындығы
m+n болатын жа а тізбек алынады
D) массивтерді с#рыптауда жиі олданылады
E) бастап ы мəндер ішінара с#рыпталған жағдайда тура біріктіру тəсілін
олдану тиімсіз
F) #зынды тары m жəне n болатын екі тізбекті біріктіргенде, #зындығы
m*n болатын жа а тізбек алынады
14. Сызы ты іздеу алгоритміне атысты д#рысы:
A) е жа сы жағдайда салыстыру амалы 1 рет орындалады
B) тек алдын ала с#рыпталған массивтер *шін олданылады
C) ізделінді элементті атарды те екіге б ліп, алдымен бір б лігінен,
табылмаса екінші б лігінен іздейді
D) е жаман жағдайда салыстыру амалы n+1 рет орындалады (n –
массивтегі элементтер саны)
E) ажетті элементті іздеу *шін осымша «барьер» енгізіледі
F) е жа сы жағдайда салыстыру амалы 1 рет те орындалмайды
15. Жолдарды іздеу алгоритмі:
A) 8ою алгоритмі
B) Боуер жəне Мур алгоритмі
C) 8осумен алгоритмі
D) Евклид алгоритмі
E) Шелл алгоритмі
F) К піршік алгоритмі
14
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16. Есептеу ателігі:
A) Адрестеу ателігі
B) Программа мəліметке #сыныс жасаған кезде туатын ателік
C) Арифметикалы операцияны орындау кезінде туатын ателік
D) Н лге б лу
E) =рт*рлі типті мəлімет
17. F(n) функциясыны мəндері келесі рекурсиялы
есептеледі, м#ндағы n – натурал сан
f(0) = 1
f(n+1) = 2*f(n)
Функцияны д#рыс мəндері:
A) F(3) = 6
B) F(1) = 1
C) F(4) = 12
D) F(3) = 8
E) F(2) = 4

атынаспен

18. NP – толы есептер мысалдары:
A) Гамильтон циклын табу есебі
B) Желідегі максималды ағын есебі
C) @лшемі е т менгі #рамды табу есебі
D) С#рыптау есебі
E) Графтағы е ыс а жол есебі
F) Иы ап жайындағы есеп
G) Графтағы Эйлер циклын табу есебі
19. Бинарлы ағашты аралау əдістері:
A) симметриялы аралау
B) диагонал бойынша
C) т*йіндерді ағаш а енгізу тəртібімен
D) з еркінше тəртіппен
E) кілттерді суі бойынша
20. Ма ызды емес немесе д#рыс емес графтарды к рсету əдістері:
A) т белер жəне абырғалар тізімі
B) абырғалар тізімі
C) барлы т белерді дəрежесіні кестесі
D) шектес т белер тізімі
E) т белер тізімі
F) екіден шектес емес т белер тізімі
G) инциденттілік матрицасы
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21. Динамикалы айнымалыларды біркелкі д#рыс т#жырымдары:
A) Динамикалы айнымалылармен к рсеткіштерге ж*ргізілген
операцияларды орындауға болады
B) Динамикалы айнымалылар тек санды типке ие болады
C) Динамикалы айнымалыларды жіберілетін сəйкес типтегі лшемдерге
арналған операцияларда олдануға болады
D) Динамикалы айнымалыларды c з атаулары болмайды
E) Динамикалы айнымалыларға оларға атынау *шін идентификаторлар
меншіктеледі
F) Динамикалы айнымалыларды бастап ы мəні-nil
G) Динамикалы айнымалылар программа орындалуынан б#рын
#рылады
22. Программалы амтаманы
A) Спираль моделі
B) Т#ра ты модель
C) Бизнес моделі
D) Каскадты модель
E) Сызы ты модель
F) Тіркес моделі
G) RADмоделі

мірлік цикліні модельдері:

23. Циклдерді олдана отырып есептеулерді тиімдеу *шін келесі тиімдеу
əдістері олданылады:
A) алдын-ала берілген шарттары бар циклдерді ғана олдану
B) цикл санағыштары ретінде тек б*тін айнымалыларды ғана олдану
C) циклдерді біріктіру жəне ашу
D) индуктивті айнымалылары бар операцияларды ауыстыру
E) циклдерден инвариантты есептеулерді шығару
F) кейін берілген шарттары бар циклдерді ғана олдану
G) айталанатын есептеулерді олар программада анша рет керек болса
сонша рет орындау
H) тек айталау саны белгілі циклдерді ғана олдану
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24. Var
PINT: ^ Integer;
P_ String: ^ String;
T: ^ Array [1..5] of real;
Мысалдағы жарияланған к рсеткіштер *шін д#рыс меншіктеулер:
A) Pint :=2;
B) P:=’к рсеткіштер’;
C) Pint: = Nil;
D) ^P_ String: = ‘университет’;
E) P_ String^: = ‘университет’;
F) Pint ^:=2
25. Матрицаларды к бейтіндісін есептейтін алгоритмдер:
A) Сызы ты алгебра ережесіне с*йене отырып есептеу
B) Штрассен алгоритмі
C) Шелл алгоритмі
D) Флойд алгоритмі
E) Тікелей к бейту алгоритмі
F) Дейкстр алгоритмі
Алгоритмдер жəне деректер рылымы
П НІ БОЙЫНША СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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Деректер оры теориясы
1. Д8 əр т*рлі объектілерге т#тастығыны шектеулері атысты болуы
м*мкін
A) 8осымшалар мен олданбалы программаларға
B) @рістер мен кестелерге
C) Тəуелді деректер мен жазбаларға
D) Пəндік облыстар мен ма ыздарға
E) Атрибуттарға, жазбаларға
F) 8атынастар мен оларды арасындағы байланыстарға
2. Концептуалды де гей:
A) Аралас немесе туынды деректер
B) 8ауіпсіздікті амтамасыз ету шаралары туралы а парат
C) Мерзімді (к*н, ай, жыл) форматында арастыру
D) Деректер туралы тиімді німділік
E) Деректер туралы семантикалы а парат
F) Деректерге ойылмайтын шектеулер
G) Деректерге ойылатын шектеулер
3. ER – əдісі:
A) концептуалды диаграмма
B) деректер орын жобалау əдісі
C) программалы амтаманы жобалау əдісі
D) функциональды тəуелділіктерді жою жолымен əмбебап атынасын
б лу əдісі
E) жазбаны топтау əдісі
F) жазбаны іздеу əдісі
G) атрибут жəне байланысты б лінуіні итерациялы процесі
4. Реляциялы алгебрада бастап ы кестелерді #рылымы, бағандарды
саны бойынша жəне сол сия ты типі бойынша сəйкестендіру амалы:
A) пішіндеу
B) проекция
C) айырма
D) біріктіру
E) иылысу
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5. SQL тілді операторы Д8 кестесінен санды рісті мəні пайдаланатын
шарт бойынша деректерді та дауға м*мкіндік береді:
A) Select * From A Where A5 = “Almaty”
B) Select A2, A4 From A3< = 300
C) Delete From A Where А5 = “Almaty”
D) Delete From A Where Al>100
E) Delete A Where Al>100
F) Select * From В Where Al>100
6. SQL тілді м*мкіншіліктері:
A) Пайдаланушыны аны тап болғаннан кейін р# сатсыз кіруден
деректерді орғау
B) Деректер оры кестелеріні атрибуттармен манипуляция
C) Транзакцияларды жəне пайдаланушыны функцияларыны
т#тастығын олдау
D) Файлдар #рылымын бас ару
E) Деректер оры кестелеріні физикалы адресін аны тау
F) Деректер орын бас ару жəне электронды кестелерін #ру
G) Пайдаланушыны атынауын бас ару жəне динамикалы
айнымалыларды #ру
7. Фрагментацияны арапайымдауыны негізгі əдістері:
A) Функционалды фрагментация
B) 8арапайым тік
C) Тік
D) Тікелей туынды
E) Диагональды
F) С#рыпталмаған
G) Динамикалы фрагментация
8. Деректер базасыны схемасы:
A) Са талатын деректерді жалпы логикалы суреттелуі
B) Объектілерді аттарын, атрибуттар мен байланыстарын к рсетеді
C) Операциялы ж*йені #рамына кіреді
D) Жазбалар орналасатын жады
E) Деректерді байланысын к рсетеді
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9. Мəліметтер орын жобалау кезе дері
A) бір кестені ше берінде шешілетін мəселені обьектілері туралы
а парат жинау
B) есептік #жаттарды типін аны тау
C) мəліметтер орыны кестелерін #растыру
D) мəліметтер орында с#раныстар алыптастыру
E) реляциялы мəліметтер орыны логикалы #рылымын аны тау
F) пəндік саланы а паратты – логикалы моделін т#рғызу
10. Д8 алыпты формалар əдісі ар ылы жобалау *дерісі:
A) Физикалы формаға мəндерді енгізу
B) Алды ғы формаға байланысты емес
C) Функционалды тəуелділікті олдану
D) Аномалияларды алып тастау
E) Нəтижелер автоматты т*рде жойылуы ажеттілігі
F) Функционалды тəуелділікті олданбау
G) Аномалияларды олдану
11. Бір функциональды тəуелділіктен екіншісін шығаруды негізгі
аксиомалары:
A) бірмəнді
B) функциональды
C) рефлексивті
D) аралас
E) к пмəнді
12. Бірінші алыпты формаға атысты пікірлер:
A) кестені бағандары реттелген болуы тиіс
B) кестені ешбір кілтті емес рісі бас а кілтті емес ріс ар ылы
аны талмайды
C) кестені жолдары реттелмеген болуы тиіс
D) кестеде айталанатын рістер топтары болмайды
E) кестеде айталанатын жазбалар болады
F) кестені кез келген кілтті емес рісі толы кілтті рістер жиынымен бір
мəнді
13. Бірінші алыпты формадағы кестеге ойылатын шарт:
A) бағандары реттелген болуы керек
B) əрбір жолы мен бағаныны иылысында тек бір мəнді амтиды
C) айталанатын ріс топтары болады
D) айталанатын жазбалар болады
E) жолдары реттелген болуы керек
F) бағандары реттелмеген болуы керек
G) бір немесе бірнеше айталанатын мəліметтерді амтиды
20

Деректер оры теориясы

61

14. Ма ыз (Entity) асиеті:
A) ма ыздар арасындағы байланыстар болуы керек
B) атауы болу керек
C) ма ызды болу керек
D) к лемді болу керек
E) оны əрбір данасын идентификациялайтын бір немесе бірнеше
атрибуттары болуы керек
15. Транзакция:
A) Шығысты с#рыптау
B) Элементтер типін тағайындау
C) Мəндерді шығаруды са тау
D) Барлы операцияларды орындау немесе орындау кезінде ателер
туындаса, барлы операцияларды орындамау
E) Д8-ны згерісіне əкелетін операциялар тізбегі
16. ER-типті диаграммада:
A) байланыс сызығындағы белгілер ма ызды к рсетеді
B) ма ызды атысуы міндетті еместігі ішінде н*ктелі блокпен беріледі
C) ма ызды атысуы міндетті еместігі байланыс сызығында н*ктемен
белгіленеді
D) байланыс сызығындағы белгілер ма ыз атрибуттарын к рсетеді
E) байланыс сызығындағы белгілер байланыс сапасын к рсетеді
F) байланыс сызығындағы белгілер байланыс де гейін к рсетеді
G) ма ызды атысу міндеттілігі бас а блок а сызы пен осылған
блокпен беріледі
17. ER- модельдерді реляциялы модельге т*рлендіру ережесі
A) кестеде бағандар реттелген болуы керек
B) кестеде бірдей жазбалар болмауы керек
C) əрбір ма ыз атрибуты атынасты сəйкес атрибутына айналады
D) барлы жолдарда бірдей #рылым болуы керек
E) əрбір ма ызға мəліметтерді реляциялы моделі сəйкестендіріледі
F) ма ызды алғаш ы кілтіне атынасты сəйкес кілті болады
18. 8орғалған деректерді орғалмаған желі бойынша жіберуді
#йымдастыру *шін пайдаланатын шифрлау ж*йелеріні компоненттері:
A) шифрленбеген алгоритмі
B) шифрлеу алгоритмі
C) шифрленген порт
D) порт ж#мысыны кілті
E) пайдаланушы портыны кілті
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19. Реляциялы есептеуде x.y символы:
A) x атынасыны y атрибутын с#рыптайды
B) x атынасынан y атрибутыны мəндерін к рсетеді
C) Іздеу шартын к рсетеді
D) y атынасыны x атрибутын нормализациялайды
E) Берілген атынасты атрибутын к рсетеді
F) 8атынас атрибутыны мəндер жиынын к рсетеді
20. Database Administrator:
A) Атрибут домендерін шектейді
B) Компоненттерді толы тырады
C) Мəліметтерді б*тіндігін жəне ауіпсіздігін амтамасыз етеді
D) Data Administrator-мен салыстырғанда техникалы сипат а ие
E) Интерфейс ар ылы олданатын пайдаланушы
21. Есептеу ж*йелері ж#мысындағы істен шығуларды алпына келтіру
əдістері:
A) сырт ы резервтеу
B) физикалы резервтеу
C) есептеу ж*йелеріні істен шығуынан орғау
D) функциональды резервтеу
E) а паратты резервтеу
22. Д8 шарттарды талдау жəне #ру *шін келесі негізгі ма саттар
орындалады:
A) 8олданылған дерек жайлы а парат жинау
B) Д8БЖ сипаттамасы жайлы а парат жинау
C) Д8БЖ олданыс аясын аны тау
D) Д8 олданыс аясын аны тау
E) Барлы функцияларды аны тау, дерек жинау
F) А параттар мен алгоритмдерді жинау
G) Жина талған а паратты деу
23. Деректер орыны мірлік цикл кезе дері:
A) концептуалды жобалау, ж*зеге асыру
B) кесте #ру, с#рыптау
C) интерфейсті амтамасыз ету
D) типі бойынша жіктеу
E) с#рыптау, есеп беру
F) ж#мысты бағалау, с*йемелдеу
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24. Деректерді концептуальды *лгісінде:
A) осымша кесте автоматты т*рде #рылады
B) ER-*лгі т*ріндегі Д8 с#лбасы бейнеленеді
C) жа а кесте #рылады
D) ма ыздар арасындағы байланыс т*рі М:1 болады
E) ма ыздар арасындағы байланыс т*рі М:2 болады
F) шектеулерді ба ылау ережесін беруге болады
25. Ма сатты тізім –ма сатты элементтерден т#рады, ал оларды əр
айсысы т мендегідей т*рлерге ие болады:
A) New_ name = new_name- нəтижелік атынасты атрибутына сəйкес
жа а ат
B) Var-attr, м#нда var WFF сəйкес еркін айнымалыны аты, ал attr –var –
айнымалыны аны таған атынас атрибуты
C) Кортеждер реттелмеген (т меннен жоғары арай)
D) Var- attr1, тізім *стіне бар болуына эквивалентті , Var attrn –
аны тауыш атынасыны барлы атрибуттары кіреді
E) Var-attr2, м#нда var WFF сəйкес еркін айнымалыны аты, ал attr1 –var –
айнымалыны аны таған атынас атрибуты
F) name = var-attr2 ;new_name- нəтижелік атынасты атрибутына сəйкес
жа а ат
Деректер оры теориясы
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23

Бағдарламалау тілдері жəне технологиялары

61

Бағдарламалау тілдері жəне технологиялары
1. Бағдарламалы модуль сипаттамасы:
A) 8олдануда же іл
B) @зектілік
C) 8ата дылы
D) Модуль лшемі
E) Бас а модульдермен тіркелуі
F) Тез əрекеттілік
G) Модуль орны тылығы
2. Псевдокод:
A) программа коды
B) блок схема
C) мəтіндік нотация
D) екілік код
E) алгоритмді сипаттау т*рі
F) блок-схема
G) алгоритмді мəтіндік сипаттау
3. Си тілінде б*тін мəнді к рсету *шін бірнеше типтерді к рсеті із:
A) char;
B) long;
C) double;
D) float;
E) wchar_t;
F) long double;
G) bool;
4. Есептеу ж*йелеріндегі интерфейстер:
A) модульдік
B) абстракциялы
C) прецеденттік
D) иерархия
E) аппаратты
F) олданушы
G) программалы
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5. Функция параметрлерін адрестері бойынша беруде олданылады:
A) псевдонимдер
B) айнымалыны идентификаторы (aInt)
C) & белгісі сілтемелер
D) * белгісі к рсеткіштер
E) шамалар *шін унарлы амал
F) жадыдан new амалымен орынды босату
6. Практикада *лкен к*рделі есептерді шығаруды орындайтын
программалар жазу *шін:
A) класс деструкторы объектіні жою кезінде ша ырылады
B) шағын есептерді шешуге арналған программаны б ліктері-функция
C) есептерді б ліктерге б ліп арастыру программалау тіліндедекомпозиция олданылады
D) функцияны хабарланатын параметрлеріні тізімі бос болуы м*мкін
E) функция бір ғана есепті шығарып бір ғана мəнді айтарады
7. Массив элементтеріне олданылатын арифметикалы операциялар:
A) + =
B) +
C) D) = =
E) /
8. Синтаксистік ателер:
A) ж*йелік аспаптар, программаларды ауыстыру
B) программада операторды ате жазылуы
C) деу кезіндегі ателерді іздеу,нəтижені т*сінбеу
D) ба ылау аймағына кіру кезінде а паратты са тау
E) ауіпті аралы тарды аны тау
9. C++ тілінде массив элементтеріні д#рыс олданылуы:
int a[2][8];
int i,j;
double k;
A) a[i%k][1];
B) a[2][8];
C) a[i/j][7];
D) a[k/i][7];
E) a[i/k][7];
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10. Функция мəнді айтарған жағдайда функциядан шығуды return ж*зеге
асырады:
A) ағым
B) void
C) рнек
D) параметр
E) функцияны ша ыру
11. Функция мəнді айтарған жағдайда функциядан шығуды return ж*зеге
асырады:
A) есептеу
B) айнымалы сипаты
C) ағым
D) оператор
E) рнек
F) т#ра ты
G) функцияны ша ыру
12. Обьектілі-бағытталған программалау тілдеріндегі класс рісі:
A) олданушыны графиктік интерфейсі
B) аппаратты жабды тарымен ж#мыс жасау *шін пайдаланатын əдістер
C) static модификаторымен сипаттала алады, біра auto, extern, register
ретінде емес
D) осы класты типінен бас а тип бола алады
E) const модификаторымен сипаттала алады, сонымен атар бір рет
инициализацияланады
13. Java тілінде келесідей класты модификаторлары олданылады:
A) типі əрт*рлі
B) орғалмаған
C) ашы
D) згермелі
E) орғалған
F) жабы
14. NPR классификациясыны ішкі кластары:
A) PlPR
B) NPRV
C) ExPR
D) NPR
E) PlPR, ExPR
F) PR
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15. Рекурсивті алгоритмдерге келесі есептер мысал бола алады:
A) Б*тін сандарды к бейтудегі Карацуба алгоритмі
B) Жолды #зындығын табу алгоритмі
C) Массивті енгізу, шығару алгоритмі
D) Екі санны осындысын табу
E) Логарифмді есептеу алгоритмі
F) Екі санны *лкенін табу алгоритмі
16. Компиляция кезіндегі ателер:
A) типтерге байланысты ателер
B) синтаксистік ателер
C) файлды ша ырудағы ателер
D) кітапхана к мегімен табылған ателер
E) графикалы редакторымен табылған ателер
17. 8ателерді пайда болуына алып келетін негізгі себептер:
A) алдын ала жарияланбаған аргументтер
B) объектілер
C) файлды атын згерту
D) жа а файл ашу
E) файл атауы
F) файлдарды буферге к шіру кезінде табылған ателер
18. Семантикалы ателер:
A) Ба ылап отырудағы ателер
B) Логикалы ателер жəне кодтау ателері
C) Программисті бағдарлама тілін білмеу немесе біліміні
жеткіліксіздігінен пайда болатын ате
D) Бағдарламаны компиляциялау барысында шығады
E) Спецификация ателері
F) 8ате мəліметтер ша ыру салдарынан болатын ате
19. Бағдарламалы жабды ты валидациясы:
A) На ты шарттар *шін німді олдану м*мкіндігі туралы орытынды
B) Конфигурацияға енгізілген згерістерді протоколдау
C) Т#тынушы интерфейсін тестілеу процесі
D) Беделдi органны бағдарламаны сенiмдiлiгiнi растауы
E) 8ызметшіні жауапкершілігі мен ба ылауды к*шейту
F) Бағдарламалы жабды ты ба ылау #жаттарын жасау
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20. Спецификация:
A) Объектілермен ж#мыс а арналған функциялар жиынтығы
B) 8ажеттi əрекеттерді жəне ресурстарды дəл бағалауға м*мкіндік бередi
C) Ж*йеге ойылатын талаптарды əзiрлеуге арналған функциялар
жиынтығы
D) Енгiзiлген згерiстер туралы аны тама жəне келiсiлген #жаттар
ретiнде болады
E) 8#жат, объектiлер *шiн ма ызды техникалы талаптарды дəл жəне
т*сінікті суреттейдi
21. Компиляцияны кезе дері:
A) программалы талдау
B) #рылымды талдау
C) грамматикалы талдау
D) о тайландыру
E) программаны орындау
F) де гейлеп программалау
G) #рылымды программалау
22. Программаны компоновкасы:
A) нəтижесінде .срр ке ейтілуімен ж*ктеу файылын алу
B) макростарды ке ейтілуі
C) орындалушы (ж*ктеу) модуль
D) объектілі файлдардағы код пен мəліметтерді згертеді
E) символдар кестесін #ру
F) листинг жəне объектілі модульді алыптасуы
G) объектілі файлдардағы код пен мəліметтер згермейді
23. Кодты генерациялау б#л:
A) нəтижесін ассемблерлік модульге келтіру
B) нəтижесін объектілі (ж*ктеуші) модульге келтіру
C) бастап ы программаны тілін о у
D) кодты генерациялауға дайындау
E) берілген тілде нəтижелеуші программаны генерациялау
F) трансляцияны туі
G) кодты тестілеу
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24. Программаны иерархиялы #рылымы рекурсивті ережелермен
рнектеледі. @рнекті аны таудағы ереже:
A) кез келген функция рнек (expression) болып келу ережесі
B) макростарды деу ережесі
C) кез келген идентификаторды (identifier) рнек (expression) болып келу
ережесі
D) «интеллектуалды» препроцессорлар ережесі
E) кез келген сан (number) рнек (expression) болып келу ережесі
F) кез келген модуль рнек (expression) болып табылады
25. 8олданушы интерфейсіндегі программист м*мкіндіктері:
A) енгізу жəне шығару *шін консольді олдану
B) веб-браузер интерфейсін олдану
C) барлы бағдаламаларыны зара жалпы *йлесімділігі
D) операцияларды о тайландыру
E) windows ж*йесі мен осышаны зара *йлесімділігі
F) *йлесімділік нəтижелерін са тау
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