
Студенттерге арналған тестілеу форматында емтихан тапсыру жөніндегі 

нұсқаулық 

 

ТЕСТІЛЕУ КЕЗІНДЕ ESC НЕМЕСЕ F11 

ПЕРНЕЛЕРІН БАСУҒА БОЛМАЙДЫ (ТОЛЫҚ ЭКРАН 

РЕЖИМІНЕН ШЫҒУ), БҰЛ ТЕСТТІҢ АЯҚТАЛУЫНА 

ӘКЕЛЕДІ 
Емтихандарды тапсыру үшін сізге Google Chrome браузерінің соңғы нұсқасы 

қажет.  

Тестілеу терезесіне кіру үшін сізге SMART RIІ жүйесінен логин мен пароль 

қажет. 

Әрі қарай, келесі қадамдарды орындаңыз: 

1. SMART RIІ жүйесінде білім алушының порталын ашыңыз, ол үшін 

сілтеме бойынша өтіңіз http://smart.rii.kz:8057/login 

2. Логин мен парольді формаға енгізіңіз (болмаған жағдайда 145 

аудиторияда бағдарламалық жасақтама инженеріне хабарласыңыз.) 

 
 

3. Порталдың басты бетінде "ONLINE тестілеу" деп аталатын батырманы 

тауып, оны басыңыз. 

 
 

1. Әрі қарай, келесі формада жеке басын растау үшін SMART RІІ 

жүйесінен логин мен парольді қайтадан енгізу қажет 

 



 

Әрі қарай, тестілеуді бастау үшін талаптарды тексеру экраны пайда болады. 

Талаптардың өзі арнайы панельде көрінеді. Жасыл шеңбердегі құсбелгі талаптың 

орындалғанын білдіреді, қызыл шеңбердегі крест бұл талаптың орындалмағанын 

және тестілеуді бастау мүмкін невозможностігін білдіреді. 

Сондай-ақ, болашақта бұл жүйе прокторингпен жабдықталады және қазіргі 

уақытта веб-камерадан, экраннан және эталон панелінен кескіні бар панельдер 

белсенді емес, олардан ешқандай батырмаларды басуды сұрамайды. 

 
 

Әрі қарай, сізде пән атауы бар қол жетімді тестілердің тізімі көрсетілген 

панель болады. Онда сіз қандай пән бойынша тестілеуден өтетіндігіңізді таңдайсыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: тестілеуді тек проктордың (оқытушының) 

рұқсатымен оқу аудиториясында бастауға болады. Оқу аудиториясынан тыс 

және прокторсыз тестілеу жойылады. 

 
 

Пәнді  таңдағаннан кейін сізді тестілеу бетіне бағыттайды және диалогтық 

терезе пайда болады, онда сіз дайын екеніңізді растауыңыз керек, содан кейін 

шолғыш толық экран режиміне өтіп, жоғарғы оң жақта көрінетін 40 минуттық 

таймерді бастайды. Оның астында сұрақтар тізімі, сұрақтарға жауап беру тәртібі 



маңызды емес, қажет болған жағдайда сұрақты өткізіп жіберіп, кейінірек жауап 

бере аласыз. Сұрақтар арасында төменгі жағындағы түймелер арқылы ауысуға 

болады. 

Сұрақтың жауабын таңдау үшін курсорды жауап опциясының үстіне 

апарып, тінтуірдің сол жақ батырмасын басыңыз. Таңдалған жауап опциясы 

бөлектеледі, жауап опциясын таңдаған сұрақ оң жақта жасыл түспен бөлектеледі. 

Көк түс сол жақта көрсетілген ағымдағы сұрақты бөлектейді. 

Сіз барлық сұрақтарға жауап бергенде және тестті аяқтауға дайын екеніңізге 

сенімді болсаңыз, тиісті түймені басып, аяқталғанын растаңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: тестілеу кезінде сіз толық экран режимінен шыға 

алмайсыз (esс батырмаларын басу немесе F11), әйтпесе тестілеуді жалғастыру 

мүмкіндігінсіз аяқталады. 
 

 
 

Тест аяқталғаннан кейін сіз осы тестілеуден жинаған ұпайларыңыз экранға 

шығарылады. Сізге көрсетілген ұпай бірден журналға жазылады. 

 
 

Осымен тестілеу аяқталды. 

 


