
«ҚҰҚЫҚТАНУ НЕГІЗДЕРІ» пәні бойынша олимпиаданың аудандық кезеңін 

өткізу шарттары  

 

«ҚҰҚЫҚТАНУ НЕГІЗДЕРІ» пәні бойынша аудандық олимпиаданың негізгі 

мақсаты оның қатысушылары арасында конкурстық іріктеу арқылы олимпиада 

жеңімпаздарын анықтау болып табылады.  

 Тапсырмалар мазмұны 11 сынып оқушыларының білімдері мен қабілеттеріне 

қойылатын бағдарламалық талаптарға сай келеді, алайда, аудандық олимпиаданың 

пәндік қазылар алқасына тек мектептік материалдарды ғана емес,  сонымен қатар 

факультативтік бағдарламаларды меңгеру талабы қойылады, жеңімпаз-

қатысушылардың жұмысын бағалауда жоғарыда аталған жалпы деңгейлерге сәйкес 

бағалауға барынша жоғары тәсіл қолданатын болады.  

 

*** 

Аудандық олимпиада 11-ші сынып оқушылары үшін бір күн ішінде өткізіледі.  

 Олимпиада  күні   – тестілеу өткізіледі. (25 тест). Әрбір дұрыс жауап 2 (екі) 

балмен бағаланады. Дұрыс жауаптар 100% болғанда ең жоғарғы балл 50 бірлікті 

құрайды.   

Тестілеуді  өткізу уақыты – 60 мин. 

Тест парағында түзетулер мен өзгертулерге жол берілмейді (дұрыс немесе 

бұрыс жауапты белгілеу), бұлай болған жағдайда жауап дұрыс деп танылмайды.    

 

Тест тапсырмалары бойынша ең жоғарғы жалпы балл 50 балмен 

бағаланады.   

 

Барлық сынып оқушыларының жұмыстарын рәсімдеуге қойылатын 

жалпы талаптар.  

 

1. Тестілеу барысында қатысушыларға келесі үлгіде жасалған тест тапсырмалары бар 

парақтар мен олардың жауаптары бар парақтар беріледі:    

 

Тест 

нөмірі 

А 

нұсқасы 

В 

нұсқасы 

С 

нұсқасы 

D 

нұсқасы 

Е 

нұсқасы 

1-ші - + - - - 

 

Олимпиада қатысушысының пікірінше дұрыс жауап тұрған тиісті бағанға «+» белгісі, 

ал қалған бағандарға – сызығы қойылады.  

Түзетулер мен сызып тастаулар бар бағандарды қазылар алқасы бір жақты емес жауап 

деп таниды және дұрыс жауаптарды есептеу барысында назарға алмайды. 

2. Тестілеу арнайы «Дарын» бланкілерінде толтырылуы тиіс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТІ 

11 сынып 

 

 

1 Жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы он алты жастан он сегіз жасқа дейінгі 

жұмыскерлер үшін – аптасына  
A) 18 сағаттан аспайтын 

B) 20 сағаттан аспайтын 

C) 24 сағаттан аспайтын 

D) 36 сағаттан аспайтын 

E) 40 сағаттан аспайтын 

 

2. Аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін, Қазақстан Республикасының 

Конституциясында көзделген негізге алынатын қағидаттар мен нормаларды белгiлейтiн 

нормативтiк құқықтық акт 

A) кодекс 

B) акт 

C) заңнама 

D) заң 

E) ереже 

 

3. Реттелетін қоғамдық қатынастар шеңберiнде көп мәрте қолдануға арналған, жеке-

дара айқындалмаған тұлғалар тобына қолданылатын, тұрақты немесе уақытша сипаттағы 

жалпыға мiндеттi мінез-құлық қағидасы 

A) заңнамалық акт 

B) құқықтық акт 

C) құқық нормасы 

D) құқық субъектісі 

E) ереже 

 

4. Егер әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған жеке тұлға өзiнiң әрекетiнiң 

(әрекетсiздiгiнiң) құқыққа қарсы сипатын сезiнсе, оның зиянды салдарын алдын ала бiлсе 

және осы салдардың туындауын қаласа немесе оған саналы түрде жол берсе не оларға 

немқұрайлы қараса,  
A) әкiмшiлiк құқық бұзушылық абайсызда жасалды деп танылады 

B) әкiмшiлiк құқық бұзушылық қасақана жасалды деп танылады 

C) әкiмшiлiк құқық бұзушылық немқұрайлылықпен жасалды деп танылады 

D) әкiмшiлiк құқық бұзушылық менмендікпен жасалды деп танылады 

E) әкiмшiлiк құқық бұзушылық еріксіз жасалды деп танылады 

 

 

5. Құқыққа қарсы іс-әрекет жасаған кезде ақыл-есi дұрыс жағдайда болған деп 

танылады  

A) іс-әрекеттерiнiң нақты сипаты мен қауiптiлiгiн сезіне алмаған және оларды басқара 

алмаған жеке тұлға 

B) іс-әрекеттерiнiң нақты сипаты мен қауiптiлiгiн сезіне алған немесе оларды басқара алған 

жеке тұлға 

C) іс-әрекеттерiнiң нақты сипаты мен қауiптiлiгiн сезіне алмаған немесе оларды басқара 

алған жеке тұлға 

D) іс-әрекеттерiнiң нақты сипаты мен қауiптiлiгiн сезіне алған және оларды басқара алмаған 

жеке тұлға 

E) іс-әрекеттерiнiң нақты сипаты мен қауiптiлiгiн сезіне алған және оларды басқара алған 

жеке тұлға 

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_#z287


6. Адамның денсаулығына, оның өміріне қауіпті емес, денсаулықтың ұзақ уақыт 

(жиырма бір күннен астам мерзімге) бұзылуына немесе жалпы еңбек қабілетін (үштен бір 

бөлігінен кем) тұрақты түрде айтарлықтай жоғалтуға әкеп соққан зиян 

A) денсаулыққа ауыр зиян 

B) денсаулыққа онша ауыр емес зиян 

C) денсаулыққа жеңіл зиян 

D) денсаулыққа ауырлығы орташа зиян 

E) денсаулыққа аса ауыр зиян 

 

7. Қылмыстық құқық бұзушылықтар қылмыстар және қылмыстық теріс қылықтар 

болып бөлінеді 

A) санаттарына қарай 

B) қоғамға қауіптілік және жазаланушылық дәрежесіне қарай 

C) санаттары мен жауаптылық дәрежесіне қарай 

D) ауырлығына қарай 

E) кінәлілігіне және жауаптылығына дәрежесіне қарай 

 

8. Бөтен мүлiктi осы мүлiктiң меншiк иесiне немесе өзге иеленушiсiне залал келтiре 

отырып, кінәлі адамның немесе басқа адамдардың пайдасына пайдакүнемдiк мақсатта 

жасалған құқыққа қарсы өтеусіз алып қою және (немесе) айналдыру 

A) тонау 

B) ұрлау 

C) қорқытып талап ету 

D) алаяқтық 

E) жымқыру 

 

9. 2022 жылғы 1 сәуірден бастап жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi 

есептеу үшiн айлық есептiк көрсеткiш –  

A) 3 018 теңге 

B) 3 180 теңге 

C) 3 618 теңге  

D) 4 525 теңге 

E) 2 218 теңге 

 

10. Қаруды не қару ретінде пайдаланылатын заттарды қолданып немесе қолдану 

қатерін төндіріп азаматтарға немесе ұйымдарға шабуыл жасау мақсатын көздейтін 

ұйымдасқан топ 

A) ұйымдасқан топ 

B) қылмыстық ұйым 

C) әскери құрылым 

D) банда 

E) террористік топ 

 

11.Заң бойынша жер мен оның қойнауы, су, өсімдіктер мен жануарлар әлемі, басқа да 

табиғи ресурстар кімге тиесілі ? 

А) Мемлекетке 

В) Парламентке 

С) Мемлекеттік органдарға 

D) Қазақстан Республикасының Президентіне 

Е) Халыққа 

 

12.  Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың 

әкімдерін Республика Президентімен және кімнің келісімімен  қызметке тағайындайды? 

 А) Компания директорларының 

 В) Мәслихат депутаттарының 

 С) Мәжіліс және Парламенттің 



 D) Республикалық маңызы бар қалалардың азаматтарының 

 Е) Министрлердің 

 

13.Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің құқықтық жағдайы мен қызметін ұйымдастыру 

немен анықталады ? 

А) Конституциялық заңмен 

В) Қылмыстық кодекспен 

С) Әкімшілік Кодексімен 

D) Адам құқықтары туралы Билл негізімен 

Е) Салық кодексімен 

 

14. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл өз өкілеттігі мерзімі ішінде кімнің келісіміңсіз 

қамауға алынбайды, күштеп әкелінбейді, сот тәртібімен қолданылатын әкімшілік жазалау 

шараларына тартылмай,  қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды? 

А) Президенттің 

В) Полиция Қызметкерлерінің 

С) Сенаттың 

D) Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің 

Е) Қамқоршы және қорғаншы органдарының 

 

15. Сенаттың он депутатын Республика Президенті тағайындайды, оның бесеуі  кімнің  

ұсынысы бойынша қабылданады ? 

 А) Қазақстан халқы Ассамблеясының 

 В) Біріккен Ұлттар Ұйымының 

 С) ОПЕК-тың 

 D) ЮНСИТРАЛ-дың 

 Е) Қазақстанның Халықаралық Конгресінің 

 

16. Теориялық-тарихи ғылымдар:  

A) саяси және құқықтық ілімдер тарихы 

B) халықаралық жария құқық 

C) прокурорлық қадағалау   

D) конституциялық құқық 

E) сот медицинасы 

 

17. Мемлекеттің белгілері: 

A) салық жүйесі  

B) заңдылығы 

C) жалпыға міндеттілік 

D) императивтік 

E) демократизм 

 

18. Құл иеленуші мемлекеттің негізгі функциялары:  

A) құл иелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау  

B) құқықтық теңдікті қамтамасыз ету 

C) адам құқықтарын қорғау және қамтамасыз ету 

D) халықаралық бейбітшілікті қолдау  

E) құқықтық мемлекет құру 

 

19. Басқару нысаны бойынша демократиялық республикалар: 

A) парламенттік,  президенттік, аралас 

B) анархиялық 

C) әлеуметтік 

D) авторитарлық 

E) фашистік 

 



20. Мемлекеттің ішкі функциялары:  

A) экологиялық  

B) геосаяси 

C) құқық қорғау 

D) демографиялық 

E) әлемдік экономикаға ықпалдасу 

 

21. Мемлекеттік аппаратты ұйымдастыру және қызметінің қағидаттары: 

A) заңдылығы 

B) жариялылық 

C) бюрократиялық   

D) қайтарымдылығы 

E) унитарлық  

 

22. Саяси жүйедегі мемлекеттің жетекші орны:  

A) адам құқығын қорғайды   

B) жаһандық қақтығыстарда бітімгершілік міндеттерін шешеді 

C) толеранттықты қамтамасыз етеді 

D) қайырымдылықпен айналысады  

E) адамгершілік пен мораль нормаларын қалыптастырады 

 

23. Атқарушы билік белгілері: 

A) мемлекеттік билік міндеттерін жүзеге асырады  

B) автономды 

C) авторитарлық   

D) пәндік және әмбебаптық 

E) жедел-шаруашылық  

 

24. Құқық пайда болған алғашқы көздер:  

A) табу немесе тыйымдар  

B) азаматтық  ережелер 

C) нұсқаулар   

D) философиялық ілімдер  

E) заңдар 

 

25. Соттар құратын құқық көзі:  

A) сот прецеденті  

B) заң шығару органдарымен қабылданады  

C) сот шешімі міндетті түрде діни нормалар негізінде шығарылады  

D) ғалым-заңгерлердің пікірін білдіреді  

E) әрқашанда жазбаша түрде ресімделмейді.  

 

 

 

 

 
 



Условия проведения районной олимпиады по предмету   

«ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ»  

 

Основной целью районной олимпиады по предмету «Основы правоведения» 

является выявление победителей олимпиады в ходе конкурсного отбора среди  ее 

участников. 

Содержание заданий соответствует программным требованиям к знаниям и 

умениям учащихся 11 классов, однако, предметным жюри районной олимпиады 

предъявляются к владению материалом не только школьной, но и факультативной 

программы, к оценке работ участников-победителей в соответствии с 

вышеизложенными общими критериями.         

*** 

Районная олимпиада проводится в для учащихся 11-х классов в течении одного 

дня.  

В день олимпиады проводится - тестирование (25 тестов). Каждый правильный 

ответ оценивается в 2 (два) балла. Максимальный балл составляет 50 единиц при 

наличии 100% правильных ответов. 

Время проведения тестирования – 60 мин. 

На тестовом листе не допускаются исправления и пометки (правки правильных 

или неправильных ответов), иначе ответ не будет засчитан как верный.  

 

      Максимальный суммарный балл по заданию тестирования оценивается в 50 

баллов. 

 

       Время проведения тестирование – 60 минут на каждого участника. 

 

Общие требования к оформлению работ учащихся всех классов.  

 

1. При проведении тестирования участникам выдаются листы с тестовыми заданиями и 

листы для ответа на них, выполненные по следующей форме: 

 

Номер 

теста 

вариант 

A 

вариант 

B 

вариант 

C 

Вариант 

D 

Вариант 

E 

1-ый - + - - - 

 

В соответствующей графе, где на взгляд участника олимпиады содержится правильный 

ответ, ставится символ «+», в других графах – прочерки.   

Графы, в которых имеются помарки и зачеркивания, воспринимаются жюри как 

неоднозначный ответ и не принимаются во внимание при подсчете правильных ответов.     

2. Тестирования должны быть выполнены в специальных бланках «Дарын». 
 

 

 

 

 

 



ТЕСТЫ 

11 класс  

 

1. Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет – не более 
A) 18 часов в неделю; 

B) 20 часов в неделю; 

C) 24 часов в неделю; 

D) 36 часов в неделю; 

E) 40 часов в неделю; 

 

2. Нормативный правовой акт, который регулирует важнейшие общественные 

отношения, устанавливает основополагающие принципы и нормы, предусмотренные 

Конституцией Республики Казахстан 

A) кодекс 

B) акт 

C) законодательство 

D) закон 

E) положение 

 

3. Общеобязательное правило поведения постоянного или временного характера, 

рассчитанное на многократное применение, распространяющееся на индивидуально 

неопределенный круг лиц в рамках регулируемых общественных отношений  

A) законодательный акт  

B) правовой акт 

C) норма права 

D) субъект право  

E) положение 

 

4. Если физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего 

действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало или сознательно 

допускало наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично 

A) Административное правонарушение признается совершенным неостороженно 

B) административное правонарушение признается совершенным умышленно 

C) Административное правонарушение признается совершенным небрежным 

D) Административное правонарушение признается совершенным самонадеянным 

E) Административное правонарушение признается совершенным по воле 

 

5. Физическое лицо, которое во время совершения противоправного деяния, находилось в 

состоянии вменяемости  

A) не могло осознавать фактический характер, опасность своих действий (бездействия) и не мог 

руководить ими 

B) могло осознавать фактический характер и опасность своих действий (бездействия) или 

руководить ими 

C) не могло осознавать фактический характер и опасность своих действий (бездействия) или 

руководить ими 

D) могло осознавать фактический характер, опасность своих действий (бездействия) и не мог 

руководить ими 

E) могло осознавать фактический характер, опасность своих действий (бездействия) и 

руководить ими 

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z112


6. Вред здоровью человека, не опасный для его жизни, вызвавший длительное 

расстройство здоровья (на срок более двадцати одного дня) или значительную стойкую утрату 

общей трудоспособности (менее чем на одну треть) 

A) тяжкий вред здоровью 

B) менее тяжкий вред здоровью 

C) средней тяжести вред здоровью 

D) средней тяжести вред здоровью 

E) особо тяжкий вред здоровью 

 

7. Уголовные правонарушения подразделяются на преступления и уголовные проступки  

A) в зависимости от категории 

B) в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости 

C) в зависимости от степени категории и ответственности 

D) в зависимости тяжести 

E) в зависимости от степени виновности и ответсвенности 

 

8. Совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества 
A) грабеж 

B) кража 

C) вымогательство 

D) мощеничество 

E) хищение 

 

9. С 1 апреля 2022 года месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных 

социальных выплат -  

A) 3 018 тенге 

B) 3 180 тенге 

C) 3 618 тенге  

D) 4 525 тенге 

E) 2 218 тенге 

 

10. Организованная группа, преследующая цель нападения на граждан или организации с 

применением или угрозой применения оружия либо предметов, используемых в качестве оружия 

A) организованная группа 

B) преступная организация 

C) воруженные формирования 

D) банда 

E) террористическая группа 

 

11. Кому по закону принадлежат земля и её недра, воды, растительный и животный мир, 

другие природные ресурсы? 

А) Государству 

В) Парламенту 

С) Государственным органам 

D) Президенту Республики Казахстан 

Е) Народу  

 

12. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на 

должность президентом республики с согласия …? 

А) Директоров компаний 

В) Депутатов маслихатов 



С) Мажилиса и парламента 

D) Граждан городов Республиканского значения 

С) Министров 

 

13.Чем определяются правовое положение и организация деятельности уполномоченного 

по правам человека ? 

А) Конституционным законом 

В) Уголовным кодексом 

С) Административным кодексом 

D) Основанием Билльа о правах человека 

Е) Налоговым кодексом 

 

14. Уполномоченный по правам человека в течение срока своих полномочий не может быть 

арестован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном 

порядке, привлечён к уголовной ответственности без согласия...? 
А) Президента 

В) Сотрудников Полиции 

С) Сената 

D) Комитета Национальной Безопасности 

Е) Органами Опеки 

 

15. Десять депутатов сената назначаются президентом Республики, пять из которых – по 

предложению …? 

А) Ассамблеи народа Казахстана 

В) Организации Объединенных Наций 

С) ОПЕК 

D) ЮНСИТРАЛ-а 

Е) Международного Конгресса Казахстана 

 

16. Теоретико-исторические науки:  

A)  история политических и правовых учений 

B)  международное публичное право 

C) прокурорский надзор   

D)  конституционное право 

E)  судебная медицина 

 

17. Признаки государства: 

A) Налоговая система  

B)  Законность 

C) общеобязательность  

D)  императивность 

E)  демократизм 

 

18. Основные функции рабовладельческого государства:  

A) защита прав и интересов рабовладельцев  

B)  обеспечение правового равенства 

C)  защита и обеспечение прав человека 

D) поддержание международного мира  

E) формирование правового государства  

 

19. Демократические республики по форме правления: 

A)  парламентские, президентские, смешанные 

B)  анархические 



C)  социалистические 

D)  авторитарные 

E) фашистские   

 

20. Внутренние функции государства:  

A) экологическая  

B)  геополитическая 

C)  правоохранительная 

D)  демографическая 

E)  интеграция в мировую экономику 

 

21. Принципы организации и деятельности государственного аппарата: 

A)  законность 

B) плюрализм  

C) бюрократизм   

D)  возмездность 

E) унитаризм  

 

22. Ведущее место государства в политической системе:  

A) защищает прав человека   

B)  решает миротворческие задачи в глобальных конфликтах 

C)  обеспечивает толерантность 

D) занимается благотворительностью  

E)  формирует нормы нравственности и морали 

 

23. Признаки исполнительной власти: 

A) реализует задачи госудаственной власти  

B) автономна  

C) авторитарна   

D)  предметна и универсальна 

E) оперативно-хозяйственна  

 

24. Первые источники, из которых возникло право:  

A) табу или запреты  

B) гражданское правила  

C) инструкция   

D) философские учения  

E) законы  

 

25. Источник права, создаваемый судами:  

A) судебный прецедент  

B) принимается законодательными органами   

C) решение судов обязательно выносится на основе религиозных норм  

D) выражает мнение ученых-юристов  

E)  не всегда оформляется письменно, может быть выражено 

 


