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	Суроо:Берилген сандарга туура келген чекиттердин сандык айланада кайда жатаарын аныктагыла: Бардык 4 вариант жоопторду туура келтиргиле.

Суроо:Туура формуланы көрсөткүлө:4 вариант жооптун бир нечесин тандагыла.
Суроо:Сүрөттө кайсы функциянын [file_0.png
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] аралыктагы графиги көрсөтүлгөн?file_2.png
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Суроо:Сүрөттү пайдаланып, функция терс мааниге ээ болгон аралыкты көрсөткүлө.file_12.wmf
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	Суроо:Төмөнкү функциялардын кайсынысы өзүнүн аныкталуу областында кемийт?
	Суроо: Сүрөттө кайсы функциянын графиги тартылган?file_13.wmf
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	Суроо:y=cos2x функциясынын эн кичине оң мезгилин көрсөткүлө?
	Суроо:Эсептегиле.file_14.png
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	Суроо:Теңдемени чыгаргыла.file_16.png
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Cуроо: Барабарсыздыкты чыгаргыла.file_18.png
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Суроо:Теңдемени чыгаргыла:file_20.png
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Суроо:Барабарсыздыкты чыгаргыла.file_22.png
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нын маанисин эсептегиле.4 варианттан бир жоопту тандагыла.
	Суроо:Функциянын туундусун тапкыла.   file_30.png
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	Суроо:file_32.png

file_33.wmf

    чекитиндеги туундусун тапкыла.	
	Суроо:Теңдемени чыгаргыла.   file_34.png
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Суроо:ctg5x = ctg2x  теңдемесинин (0; file_36.png
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  аралыгындагы тамырын тапкыла.
Суроо:Барабарсыздыкты чыгаргыла.file_38.png
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	Суроо:Барабарсыздыкты чыгаргыла.file_40.png
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	Суроо:Функциянын аныкталуу областын тапкыла.   file_42.png
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	Суроо:Функциянын үзгүлтүксүздүк интервалын тапкыла.file_44.png

file_45.wmf


	Суроо:f(x)=1+cosx  функциясынын графигинин file_46.png

file_47.wmf

  чекитиндеги жанымасынын тендемесин жазгыла.
	Суроо:file_48.png
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функциясынын туундусун тапкыла.                         
	Суроо:file_50.png
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  функциясынын file_52.png
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  чекитиндеги туундусун тапкыла.
	Суроо:file_54.png
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 4 варианттын ичинен бир жоопту тандагыла.
Суроо:	file_56.png
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 закону боюнча кыймылдаган материалдык чекиттин убакыттын  t = 4c   моментиндеги ылдамдыгын тапкыла.
	Суроо:Эгер f(x) функциясы x чекитинде туундуга ээ болсо, анда,төмөнкүдөй айтылат 4 варианттын ичинен бир жоопту тандагыла.
Суроо:	file_58.png
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 4 варианттын ичинен бир жоопту тандагыла.
Суроо: file_60.png
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   болсо, file_62.png
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 туюнтмасынын маанисин тапкыла.5 варианттан бир жоопту тандагыла.
Суроо: f жана φ функцияларынын көбөйтүндүсү  үчүн  туундунун формуласын тапкыла.4 варианттан бир жооп танда.
Суроо:file_64.png
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  чекитиндеги туундусун  тапкыла.4 варианттан бирин тандагыла.

Суроо:file_66.png
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   функциясынын туундусун тапкыла.	5 варианттан бирин тандандагыла.
Суроо: file_68.png

file_69.wmf

  функциясынын туундусун тапкыла, мында a жана с турактуу сандар.	5 варианттан бирин тандагыла.
Суроо:Функциянын маанилеринин областын тапкыла.  file_70.png

file_71.wmf

4 варианттан бир туура жооп танда.   
	Суроо:file_72.png
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 аралыгындагы file_74.png
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 функциясынын нөлдөрүн тапкыла жана алардын суммасын жазгыла.4 варианттан бир жооп танда.
Суроо:file_76.png
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  функциясы үчүн file_78.png
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 аралыгындагы минимум чекитин тапкыла4 варианттан туура жооп танда.

Суроо:Узундугу 16 см болгон  жантык  өзүнүн  проекциясы менен   30°тук  бурчту  түзөт. Проекциянын  узундугун  тапкыла.4 варианттан бирин тандагыла.
Суроо:Берилген сʏрѳттʏ пайдаланып,  А чекитинен   ɑ түз  сызыгына  аралык  болуп эсептелген кесиндини тапкыла.Сʏрѳтʏ:file_80.png

file_81.wmf

4 варианттын бирин тандагыла:
Суроо:Узундуктары  10 см болгон  эки  жантык  өз ара   60 градустук  бурчту  түзүшөт. Бул  жантыктардын  негиздеринин  арасындагы  аралык  эмнеге барабар? 4 варианттын бирин тандагыла.
Суроо:Башталышы А(1,2;-3;5) чекити болгон, учу B(0,6;-3;4,2) чекити болгон, вектордун узундугун эсептегиле.Санды жазгыла:________________________
Суроо: file_82.png
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 жана file_84.png
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 чекиттеринин арасындагы аралыкты табуунун формуласын аныктагыла.4 варианттын бирин тандагыла.
Суроо:Эгерде  M(−3;6;1) жана  N(3;2;-1). чекиттери берилсе , координата башталышы болгон O  чекитинен MN кесиндисинин ортосуна чейинки аралыкты тапкыла.Санды жазгыла:   ____________
Суроо:ABCD – периметри  32 болгон  квадрат , ВМКС –периметри  24  болгон тик бурчтук ABCD жана  ВМКС тегиздиктери  перпендикулярдуу.  МDны тапкыла.file_86.png

file_87.wmf

Санды жазгыла: _____________
	Суроо:file_88.png
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 α жана β тегиздиктери ѳз ара перпендикулярдуу. АВ кесиндиси BDга  перпендикулярдуу, CD кесиндиси BDга  перпендикулярдуу. Эгер file_90.png
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, file_92.png
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, АС = 5 болсо. BDнын узундугун тапкыла. Санды жазгыла: _____________
	Суроо:file_94.png
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 функциясынын туундусун тапкыла.5 варианттан бирин тандагыла.
Суроо:file_96.png
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   функциясынын туундусун тапкыла.5 варианттан бирин тандагыла.
Суроо:file_98.png
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функциясынын туундусун тапкыла.5 варианттан бирин тандагыла.
Суроо:Барабарсыздыкты чыгаргыла. file_100.png

file_101.wmf

5 вариантан бирин танда.
Суроо:file_102.png
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  функциясы m дин кандай  маанилеринде буткул сан туз сызыгында узгултуксуз болот?5 варианттан бирин тандагыла.

Суроо:f(x) = file_104.png
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    функциясынын х=0,92 чекитиндеги жакындатылган маанисин тапкыла.5 вариантан бирин танда.
Суроо:20 см узундугу АВ стерженинин А чекитинен L аралыкта  турган стержендин каалагандай С чекити учун, стержендин АС бөлүгүнүн массасы (грамм менен) m(L)=3file_106.png
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  формуласы менен аныкталары белгилүү. АВ кесиндисинин ортосундагы стержендин сызыктуу тыгыздыгын тапкыла.5 варианттан бирин тандагыла.
Суроо:f(x) file_108.png
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   функциясынын графиги ОУ огу менен кандай бурч боюнча кесилишет?5 варианттан бирин танда.
Суроо:Негизги квадрат, көлөмү 32file_110.png
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 болгон ачык бассейндин өлчөмдөрү ар кандай болгондо анан каптал беттерин жана негизин каптоого эң аз сандагы материал сарпталат?5 варианттан бирин тандагыла.
Суроо:file_112.png
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5 варианттан бирин танда.
	Суроо:Жумушчу ишке орношту (А), орношподу (В), үй алды (С) жана пропуска берилди (Г). Бул окуялардын карама-каршысын тапкыла.
Суроо:Ар кандай n элементтердин орун алмаштыруусунун саны кандай эсептелинет?
Суроо:АВ = А качан барабар?
Суроо:  “БИШКЕК” деген сөздөн бир тамга алсак, ал тамга “е” болушунун ыктымалдыгын тапкыла.
Суроо:Эркек баланын төрөлүүсүнүн ыктымалдыгы 0,51. Жаңы төрөлгөн 100 баланын 50 эркек бала болушунун ыктымалдыгын тапкыла.
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чекитиндеги туундусун тапкыла.
Суроо:Эгерде file_116.png
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   болсо, анда file_118.png
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 ни тапкыла.
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 функциясынын file_122.png
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  чекитиндеги туундусун тапкыла.
Суроо:file_124.png
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   чекитиндеги туундусун тапкыла.
Суроо:Материалдык эки чекит file_126.png
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  жана file_128.png

file_129.wmf

 закондору менен туз сызык боюнча кыймылдашат. Убакыттын кайсы аралыгында биринчи чекитин ылдамдыгы экинчи чекиттин ылдамдыгынан чоң болот?  
Суроо:Эркек баланын төрөлүүсүнүн ыктымалдыгы 0,51. Жаңы төрөлгөн 100 баланын 50 эркек бала болушунун ыктымалдыгын тапкыла.
Суроо:file_130.png
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  санынын жакындатылган маанисин тапкыла.
Суроо:Массасы 2 кг болгон нерсе х(t)=file_132.png
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  закону боюнча туз сызыктуу кыймылдайт.  х кординатасы см менен,  t убакыт – секунда менен ченелет. Төмөнкүлөрдү:		                 1)аракет этүүчү күчтү;								                2)кыймыл башталгандан 2 секундадан кийинки нерсенин кинетикалык энергиясын тапкыла.
Суроо:f(x)=file_134.png
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  функциясынын сыналуучу чекиттерин тапкыла.  Алардын  кайсылары максимум чекиттеринин, кайсылары минимум чекиттеринин абциссалары болорун аныктагыла.
Суроо:12 санын, квадраттарынын суммасы эң кичине болгон, эки терс эмес кошулуучулардын суммасы түрүндө жазгыла.
	Суроо: f(x)=5file_136.png
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- 3x +1  функциясынын өсүү жана кемүү аралыктарын тапкыла.
	Суроо:Бөлүштүрүү мыйзамы кандай түрлөрдө берилет?

Суроо:Дискреттүү Х кокус чоңдугунун дисперсиясы?
Суроо:Салыштырма жыштыктын формуласы?
Суроо:Турактуу көбөйтүүчү С дисперсиянын алдына кандай болуп чыгат?
Суроо:Тыгыздык функциясы (2;6) интервалында аныкталган бир калыпта бөлүнгөн кокус чоңдугунун 1) математикалык күтүүсүн жана дисперсиясын; 2) тыгыздык функциясын тапкыла.


