
1-БЛОК: Жалпы кәсіптік пән 

Электротехниканың теориялық негіздері  

Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар 

  

 1. Үшфазалы электр тізбегінің симметриялық жүктемесі үшін келесі 

тұжырым дұрыс емес 

A) Үшбұрыш қосылуы кезінде  сызықты тоқтар фазалық тоқтардан 3  есе 

артық 

B) Жұлдызша қосылуы кезінде сызықтық кернеулер фазалық кернеуден 

3  есе жоғары 

C) Үшбұрыш қосылуы кезінде сызықтық тоқтар фазалық тоқтардан 3  

есе тӛмен 

D) Жұлдызша қосылуы кезінде фазалық және сызықтық тоқтар тең 

E) Үшбұрыш қосылуы кезінде фазалық кернеу сызықты кернеуге тең 

 

 2. Электр тізбегін есептеу кезінде жұлдызша әдісімен жалғанған тізбек 

бӛлігін үшбұрыш жалғауына және керісінше түрлендіру мақсаты 

A) Электр тізбегінде тармақтар санын азайту үшін 

B) Тізбек қуатын арттыру үшін 

C) Электр тізбегінде түйіндер санын азайту үшін 

D) Күрделі электр тізбектер есептеуін жеңілдету үшін 

E) Кирхгоф заңдары бойынша құрылған теңдеулер санын азайту үшін 

 

 3. Үшфазалы тізбектің жұлдыз сұлбасында қуат кӛзін және симметриялы 

емес қабылдағышты жалғау арқылы 

A) Үшфазалы тізбекке бейтарап сым энергетикалық шығындарды 

тӛмендету үшін жалғанады 

B) Үшфазалы тізбектің бейтарап сымы қауіпсіздік талаптарға сай 

жалғанады 

C) Қабылдағышта фазалы кернеулерді теңестіру үшін бейтарап сым қажет 

D) Үшфазалы тізбектің барлық фазаларының қуаты бірдей болады 

E) Үшфазалы генератор тұрақты жұмыс істеу үшін бейтарап сым 

жалғанады 

 

 4. Симметриялы жүктеме жұлдызша әдісімен жалғанған. Сызықты кернеу 

380 В тең болса, фазалық кернеу 

A) 380 В 

B) 220 В 

C) 250 В 

D) 127 В 

E) 110 В 
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 5. Үшфазалы жүйеде «жұлдызша» жалғануында сызықтық пен фазалық 

кернеу арасындағы тәуелділік 

A) 
фазсыз

UU 
 

B) 
фазсыз

UU 3
 

C) 
фазсыз

UU 2
 

D) 
сызфаз

UU 2
 

E) 
сызфаз

UU 3
 

 

 6. Үш фазалы желінің симметриялық жүктемесі үшбұрыштап жалғанған. 

Желілік кернеу 660В болса, оның фазалық кернеуі тең 

A) 220 В 

B) 110 В 

C) 120 В 

D) 660 В 

E) 380 В 

 

 7. Үш фазалы тізбек симметриялы жүктемесінде жұлдызша жалғанған болса, 

оның толық кедергісі 

A) CABCAB ZZZ   
B) CABCAB ZZZ   
C) CBA ZZZ   
D) CBA ZZZ   
E) CBA ZZZ   
 

 8. Егер бейтарап сымсыз жұлдызша жалғанған симметриялы жүктемені 

желілік кернеуін ӛзгертпей үшбұрышқа ауыстырып жалғаса оның желілік 

тоғының ӛзгеруі  

A) 3 есе артады 

B) 3 3 есе артады 

C) 3 есе азаяды 

D) 3 есе азаяды 

E) 3 есе артады 
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 9. Сұлбадағы желілік және фазалық ток векторларын байланыстыратын 

теңдеу 

 
A) IA=IAB+ICA; IВ=IВС+IАВ; IС=IСА+IВС 

B) IA=IСА+IАВ; IВ=IАВ+IВС; IС=IВС-IСА 

C) IA=IAB-ICA; IВ=IВС+IАВ; IС=IСА+IВС 

D) IA=IAB-ICA; IВ=IВС-IАВ; IС=IСА-IВС 

E) IA =IСА-IАВ; IВ=IАВ-IВС; IС=IВС-IСА 

 

10. Үш фазалы симметриялы жүктемелі торап жұлдызша жалғанған. Желілік 

кернеуі 660 В болғанда фазалық кернеуі тең болады 

A) 660В 

B) 220В 

C) 380В 

D) 120В 

E) 110В 

 

11. Үш фазалы генератордың А, В, С фазаларындағы ЭҚК-ң t =0 уақыттағы 

лездік мәндері 

A) )120sin(;)120sin(;sin  tEetEetEe mСmBmA   
B) )120sin();120sin();90sin(  tEetEetEe mСmBmA   
C) )120sin(;sin);120sin(  tEetEetEe mСmBmA   
D) )180sin();90sin(;sin  tEetEetEe mСmBmA   
E) )120sin();120sin(;sin  tEetEetEe mСmBmA    

 

12. Ваттметр ӛлшеу құрылғысы қуаттың қандай мәнін кӛрсетеді 

A) Орташа 

B) Лездік 

C) Минимал 

D) Әсерлі 

E) Максимал 

IA 

IAB 

IBC 
IB 

IC 

A 

B 

C 

ICA 
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13. Энергия кӛзі мен сыйымдылық арасындағы энергия алмасу 

интенсивтілігінің сандық сипаттамасы 

A) Лездік қуат 

B) Реактив қуат 

C) Орташа қуат 

D) Толық қуат 

E) Актив қуат 

 

14. Лездік қуаттың тұрақты құраушысымен анықталатын шама 

A) Орташа қуат 

B) Толық қуат 

C) Актив қуат 

D) Реактив қуат 

E) Лездік қуат 

 

15. Қай формула бойынша есептеулер жүргізгенде RC-тізбегін RL-тізбегінен 

ажыратуға болады 

A) 22

LRL
XRZ 

 

B) 22

CRC
XRZ 

 
C) UIS   
D) sinUIQ   
E) cosUIP   
 

16. Айнымалы тоқтың реактив қуат коэффиценті 

A) P/S 

B) Q/S 

C) Z/R 

D) R/Z 

E) g/Y 

 

17. Ваттметрдің шартты белгіленуі 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  
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18. Электр тізбегінің қуат коэффициентін арттыру үшін 

A) энергия қабылдағышына параллель конденсатор жалғайды 

B) энергия қабылдағышына параллель резистор жалғайды 

C) энергия қабылдағышына тізбектей индуктивті орам жалғайды 

D) энергия қабылдағышына тізбектей резистор жалғайды 

E) энергия қабылдағышына тізбектей конденсатор жалғайды 

 

19. Қуат коэффициентінің мәнінде генератор қуаты толық жұмсалады 

A) cosφ=0 

B) cosφ=π/2 

C) cosφ=1 

D) cosφ=0,5 

E) cosφ=π 

 

20. Айнымалы тоқ тізбегінің актив қуаты 

A) IUS   
B) sin IUQ  
C) cos IUP  
D) sin IUP  

E) 22 QPS   

 

1-БЛОК: Электротехниканың теориялық негіздері 

 ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ 
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2-БЛОК: Арнайы пән 

Еңбекті қорғау   

Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар 

  

 1. Әрбір кәсіпорында еңбекті қорғауды басқару жүйесін жүзеге асырады  

A) бригада жетекшісі 

B) бӛлім басшылары  

C) кәсіпорын басшысы  

D) қызметшілер  

E) еңбек инспекциясы жетекшісі  

 

 2. Еңбекті қорғау 

A) ол заңнамалық актілер жүйесі, жұмыс процесінде адамның жұмыс 

қабілеттілігін және денсаулығын сақтауға арналған  

B) әлеуметтік, экономикалық, ұйымдастырушылық жүйелердің қызметі 

мен  шаралары 

C) әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, 

гигиеналық және медициналы профилактикалық жүйенің қызметі мен 

құралы 

D) заңдылық актілер жүйесі, әлеуметтік-экономикалық, техникалық, 

гигиеналық және медицина профилактикалық жүйенің қызметі мен 

құралдары, еңбек ету процесінде адамның жұмыс қабілеттілігін және 

денсаулығын сақтауға бағытталған  

E) ұйымдастырушылық келісімдер және техникалық жолдар жүйесі, 

жағымсыз заттар факторларының жұмысқа әсерін болдырмау немесе 

қысқарту  

 

 3. Зиянды сәуле шығару қауіптілігіне қарай радиоактивті заттар келесідей 

тӛрт топқа бӛлінеді: 

A) А, Б, Г, Д  

B) А, Б, С, Г  

C) А, В, С, Д  

D) А, С, Б, Г 

E) А, Б, В, Г  

 

 4. Жарықтандыру нормасына сәйкес ең жоғарғы (Іа тобы) және ең тӛменгі 

(VIIIв тобы) жарықтылық шамасы:  

A) 5000 люкс, 25 люкс 

B) 5000 люкс, 30 люкс 

C) 5000 люкс, 20 люкс 

D) 5000 люкс, 15 люкс 

E) 5000 люкс, 10 люкс 
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 5. Ӛндірістік бӛлмелерде ӛңделетін затқа, түсірілуге тиісті жарықтың тӛменгі 

деңгейі жұмыстың түріне байланысты ____________ санитарлық нормалар 

мен ережелерде белгіленген.  

A) 11-4-70 

B) 11-4-83  

C) 11-4-79  

D) 11-4-75  

E) 11-4-66  

 

 6. Табиғи жарық жеткіліксіз болған жағдайда және түн мезгілінде 

пайдаланылатын жарық түрі  

A) ӛндірістік  

B) люминесцентті  

C) жасанды  

D) эвакуациялық  

E) табиғи 

 

 7. Күн сәулесінің немесе аспан күмбезінің түсіретін жарығы – 

A) табиғи жарықтылық  

B) жергілікті жарық  

C) жасанды жарықтандыру  

D) жарық кӛзі  

E) ӛндірістік жарықтық 

 

 8. Ӛндірісті жарықтандыру екі түрлі жарықтандыру жолымен жүзеге 

асырылады  

A) химиялық, жасанды жарықтандыру  

B) табиғи, жасанды жарықтандыру  

C) механикалық, табиғи жарықтандыру  

D) химиялық, физикалық жарықтандыру 

E) биологиялық, механикалық жарықтандыру  

 

 9. Адамның ӛмір сүруі үшін қажетті жағдайдың бірі:  

A) жергілікті жарықтылық 

B) табиғи жарық  

C) жасанды жарық  

D) сәулелер  

E) жарық  

 

10. Инфрадыбыс жиілігі 

A) 20-30 кГц 

B) 10-20 кГц 

C) 15-20 кГц 

D) 20-25 кГц 

E) 10-15 кГц 
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11. Дірілмен күрес тәсілдеріне жатады:  

A) дірілді тӛмендету машина құрылымын қолдану 

B) діріл кӛзінде дірілді тӛмендету, дірілді ӛшіру, діріл оқшауламасын 

қолдану, діріл демпферлеу, жеке қорғаныс заттарын қолдану 

C) діріл демпферлеу ішкі үйкелісі үлкен материал  

D) биологиялық, механикалық, термодинамикалық  

E) химиялық, термиялық, физикалық 

 

12. Ультрадыбыс деп жиілігі _____ кГц-тен жоғары дыбыстарды айтамыз.  

A) 30 кГц 

B) 15 кГц 

C) 10 кГц 

D) 20 кГц 

E) 40 кГц 

 

13. Дірілдің гигиеналық нормалануы – 

A) адам денсаулығының критерийін құрайды 

B) дірілді тӛмендету машина құрылымы мен механизмін жақсарту 

C) дірілмен күрес тәсілдеріне діріл кӛзінде дірілді тӛмендету  

D) еңбектің қиындығы мен ауырлығын ескергенде оған дірілдің әсер 

еткендегі адам денсаулығының критерийін құрайды 

E) діріл сипаттамасының рұқсат етілген мәні адам ағзасына айтарлықтай 

кедергісін келтірмейді 

  

14. Денелердің қатты тербелісі, естілетін шыңылмен бірге жүретін тынышсыз 

қозғалыс:  

A) шу 

B) дыбыстық қысым  

C) дірілді шу  

D) дыбыс жиілігі  

E) діріл 

  

15. Шудан қорғаудың бір шарасы:  

A) шуды қолдану  

B) шуды рәсімдеу  

C) шуды нормалау  

D) шуды жоспарлау 

E) шуды қадағалау  

 

16. Әр түрлі жиіліктегі және қарқындылықтағы дыбыстардың ретсіз үйлесімі  

A) дыбыс  

B) шу  

C) діріл 

D) ультрадыбыс  

E) жиілікті шулар  
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17. Жұмыс жасаушы электр қондырғыларындағы қызметкерлердің денсаулық 

жағдайын нашарлатады:  

A) электр техникалық құрылғылар 

B) құрылғылар, шулар 

C) шулар, дірілдер  

D) механикалық, электромагниттік  

E) қауіпті қондырғылар 

 

18. Келесі бапта – жұмысшылар қауіпсіз жұмыс орнына құқылы, ал жұмыс 

беруші Қазақстан Республикасының еңбек заңдылықтарына, еңбектік, 

ұжымдық келісімшарттарға сәйкес жұмысшыларына еңбек жағдайын 

қамтамасыз етуге міндетті.  

A) 282-бап 

B) 550-бап 

C) 22-бап 

D) 3-бап 

E) 4-бап 

 

19. Еңбек кодексінің ______-бабында қауіпсіздік және гигиена талаптарына 

жауап беретін еңбек шарты құқығының қамтамасыз етілуі айтылған.  

A) 550  

B) 3  

C) 6 

D) 22  

E) 4  

 

20. Қызметкерлер үшін қалыпты санитарлық-гигиеналық жағдайлар 

қамтамасыз етілуі қажет:  

A) асхана, демалыс бӛлмесі, қызмет бӛлмесі 

B) тұрмыстық бӛлме, дәмхана 

C) тұрмыстық арнайы орындар 

D) тұрмыстық бӛлме, тамақ ішуге, душқа түсуге арнайы орын, тұщы су, 

дәретхана, дем алуға арналған орын  

E) қызмет бӛлмесі, асхана 
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Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар 

 

21. Алғашқы медицинаналық кӛмек кӛрсету кезіндегі негізгі шарттар:  

A) сабырлық, тапқырлық, шапшаңдық  

B) кӛмек кӛрсетушінің білімі мен кӛмек кӛрсете білуі 

C) шапшаңдық, жұмысқа икемділік, ұқыптылық  

D) жедел-жәрдем қызметкері болуы  

E) сабырлық,жауапкершілік, ұлтжандылық 

F) сабырлық, шыдамдылық, тӛзімділік 

G) бойының ұзын болуы, ӛзіне сенімді болуы 

H) адамдармен тез тіл табыса білуі 

 

22. 1000 В-тан жоғары электр қондырғыларындағы қосымша оқшаулағыш 

электр қорғаныс құралдары:  

A) сақтандырғыштар мен автоматтар 

B) оқшаулағыш штангылар 

C) диэлектрлік қолғап және боты 

D) қорғаныс аппаратуралары 

E) қолмен оқшаулағыш аспап 

F) кернеу және ток кӛрсеткіштер 

G) диэлектрлік кілем, оқшаулағыш тіреуіш 

H) кернеу кӛрсеткіштер 

 

23. Наряд кезіндегі жұмыстың қауіпсіздігіне жауап беретін адамдар:  

A) әкімшілік-техникалық қызметкерлер 

B) жетекші мамандар, жергілікті тұрғындар 

C) жобаның бас сәулетшісі, құрылысқа жауапты адамдар 

D) Жұмыстың жауапты жетекшісі, жұмысты жасаушы, рұқсат беруші, 

бригада мүшесі  

E) жедел қызмет кӛрсетуші персоналдар, жедел-жәрдем қызметкерлері 

F) жергілікті әкімдік ӛкілдері, министрлік қызметкерлері 

G) жұмысқа рұқсат беретін адам, бақылаушы  

H) министрлік қызметкерлері, ведомства ӛкілдері 

 

24. Электр қондырғыларына қызмет кӛрсететін қызметкерлер санатына 

жатады:  

A) зиянды және қауіпті еңбек шарттары қызметкерлері 

B) электро техникалық персонал, жедел-жәрдем қызметкерлері 

C) министрлік ӛкілдері, электр технологиялық персоналдар  

D) әкімшілік-техникалық персоналдары, жедел қызмет кӛрсетуші 

персоналдар, жедел жӛндеу персоналдары, жӛндеу персоналдары  

E) әкімшілік-техникалық персонал, баяу қызмет кӛрсету персоналы 

F) электр технологиялық персоналдар 

G) техника қауіпсіздігі қызметкерлері 

H) ӛрт қауіпсіздігі қызметкерлері  
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25. Жарақат алған адамның жүрегінен келесідей ток ӛтсе, онда жүректің 

бұлшық еті кенет қысқарады және токты ӛшіргеннен кейін ол ӛз жұмысын 

қалпына келтіреді.  

A) 4-6 А 

B) 4000-6000 мА  

C) 8-9 А 

D) 4000-5000 мА  

E) 5-4 А 

F) 2-3 А 

G) 3000-4000 мА 

H) 3-5 А 

 

26. Клиникалық ӛлім ұзақтығы жүректің және тыныстың тоқтау уақытынан 

бас миы жасушалары ӛлуінің басталуына дейінгі уақытпен анықталады, ол 

уақыт:  

A) 8-6 минут 

B) 150-240 секунд  

C) 4-7 минут 

D) 8-10 минут 

E) 3-4 секунд 

F) 300-500 секунд 

G) 240-360 секунд  

H) 4-6 минут  

 

27. Жергілікті электр жарақаттарына жатады:  

A) биологиялық жарақаттар, күйіктер  

B) электр қондырғыларынан күю  

C) механикалық жарақаттар  

D) электр соққысы, электр тогынан жарақаттану 

E) терінің электрлік металдануы, теріге ықпалы  

F) күйіктер, электрлік таңбалар, терінің электрлік металдануы, 

механикалық зақымдану 

G) жергілікті электрлік жарақаттар, электрлік соққы 

H) кӛздің қабынуы, электрлік белгілер  

 

28. Электр тогының адам ағзасына әсері:  

A) ӛндірістік гигиенамен қатар, әр адамның жеке гигиенасы 

B) шаңның, будың және газдың ағзаға зиянды әсері 

C) ӛндіріске жаңа техниканы, технологияны енгізу 

D) санитарлық-тұрмыстық бӛлмелердің болуы 

E) радиоактивтік заттардан сауықтыру жұмыстарын жүргізу 

F) термиялық, электролиттік  

G) кәсіби сырқаттардың орын алуы  

H) механикалық,биологиялық, химиялық 
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29. Электр тогы тірі жасушалар арқылы ӛтіп, келесідей әсер туғызады  

A) термиялық 

B) экологиялық 

C) қысымдық 

D) химиялық  

E) механикалық 

F) электролиттік  

G) биологиялық 

 

30. Электр тогы жарақатынан кейінгі ӛзіне келген адамға кӛрсетілетін 

алғашқы кӛмек 

A) кӛп қозғалмау 

B) 30-35 тамшы валериан тұнбасы ерітіндісі беру 

C) 15-20 тамшы валериан тұнбасы ерітіндісі беру 

D) бірден жұмысқа кірісіп кету 

E) салқын су беру 

F) ыстық шай беру 
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Жағдаяттық тапсырмалар 

1-жағдят 

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма 

Химиялық зертханаға жұмысқа орналасқан лаборант алғашқы күнгі 

жұмысына кірісіп кетті. Оған улы химикаттармен жұмыс жасауды 

тапсырды. Ол жұмыс барысымен мұқият танысып, желдеткішті іске қосып 

жұмысын жалғастырды.  

 

31. Улылығы нормадан 5 есеге дейін жоғары газ және бу күйіндегі заттардан 

қорғау құралы 

A) КИП типті противогаз 

B) ПШ-1 типті противогаз 

C) МК,БК типті противогаз 

D) БКФ типті противогаз 

E) респиратор 

 

32. Құрамында кремний сульфиді бар шаңның әсерінен пайда болатын ауру 

түрі 

A) электр-офтальмия 

B) пневмокониоз 

C) силикоз 

D) катаракта 

E) дерматит 

 

33. Жұмысқа енді орналасқан жұмысшы ӛтетін нұсқаулық 

A) қайталама нұсқаулық 

B) уақытша 

C) қауіпсіздік бойынша нұсқаулық 

D) кіріспе 

E) тұрақты 

 

34. Улы заттармен жұмыс жасар алдында жеуге болмайтын тағамдар:  

A) ара балы, қант 

B) ағарған тағамдар 

C) ӛсімдік майлары 

D) май, крахмал мен желатин бар тағамдар 

E) кӛкӛніс пен жемістер 
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35. Күшті әсер ететін улы заттармен жұмыс істеу ұзақтығы  

A) 8 сағат 

B) 2 сағат 

C) 4 сағат 

D) 3 сағат 

E) 6 сағат 
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2-жағдаят 

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма 

      Электр тогының ақауы салдарынан цехта ӛрт басталды. Оқиға кезінде 

ӛзінің қауіпсіздік талаптарын сақтамауынан электрші қаза тапты. Цех 

басшысы I дәрежелі күйік алды.  

36. Адам ағзасына қауіпсіз тоқ күші 

A) 1А 

B) 0,001А 

C) 0,02А 

D) 0,01А 

E) 0,1А 

 

37. Қайғылы оқиға ӛндірісте болған немесе жұмысқа байланысты деп 

табылғанда кӛрсетілетін кӛмек 

A) жалпы ережеге сай 

B) 1 айлық кӛрсеткіштегі жәрдемақы 

C) 6 айлық кӛрсеткіштегі жәрдемақы 

D) жәрдем ақы 100% 

E) жәрдем ақы 100%, зейнеақысы кӛтеріңкі 

 

38. Берілген сәтсіз оқиғаны зерттеу түрі:  

A) жұмыстық 

B) құқықтық 

C) арнайы 

D) ӛндірістік 

E) қызметтік 

 

39. Жұмысшының жұмыс кезінде ӛзінің қауіпсіздік талаптарын сақтамауынан 

жарақат алуы 

A) ӛндірістік жарақаттану 

B) тұрмыстық жарақаттану 

C) ӛндірісте болған қайғылы оқиға  

D) қоғамдық жарақаттану 

E) жұмыстан бос уақытта болған қайғылы оқиға 

 

40. I дәрежелі күйікке кӛрсетілетін алғашқы кӛмек 

A) жылы киіндіріп, шай және минералды су беру 

B) 15 минуттай салқын су құйып, марганецтің әлсіз ерітіндісін жағады 

C) күйікке қол тигізуге болмайды 

D) марганецтің әлсіз ерітіндісін жағады 

E) салқын су басады 

2-БЛОК: 

 Еңбекті қорғау   

 ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ 


