
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 9 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 9-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 

9 класс  

 

1. Активное избирательное право означает: 

А) Означает право на жизнь 

В) Означает избирательное право 

C) Означает право на образование 

D) Означает право на передвижение 

E) Представляет свободу 

 

2. Активным избирательным правом обладают граждане РК достигшие: 

А) 16 лет 

В) 14 лет 

С) 18 лет 

D) 20 лет 

E) 19 лет 

 

3. Апатридами считаются лица:  

А) Беглецы 

В) Граждане иностранного государства 

С) Все ответы верны 

D) Без гражданства 

E) Лица с двойным гражданством 

 

4. Без санкции суда лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не более:  

А) 24 часа 

В) 48 часов 

С) 1 час 

D) 4 суток 

Е) 72 часа 

 

5. Бипатриды: 

A) Лица с двойным гражданством 

B) Лица без гражданства 

C) Беглецы 

D) Граждане иностранного государства 

E) Все ответы верны 

 

6. В каких случаях возможно лишение гражданства РК: 

A) Ни в коем случае не допускается лишение гражданства 

B) По решению суда 

C) Только в случае государственной измены 

D) При совершении правонарушений на территории РК 

E) Нет правильного ответа 

 

7. В каких случаях допускается лишение жилища: 

A) По решению суда 

B) Нет правильного ответа 

C) Только в случае государственной измены 

D) При совершении правонарушений на территории РК 

E) Ни в коем случае не допускается лишение гражданства 

 



8. В каких случаях наступает утрата гражданства РК:  

A) При получении гражданства РК с использованием заведомо ложных сведений 

B) При совершении правонарушений на территории РК 

C) Ни в коем случае не допускается лишение гражданства 

D) Нет правильного ответа 

E) Только в случае государственной измены 

 

9. В каких случаях Президент РК может быть отрешен от должности? 

A) Только в случае государственной измены 

B) При совершении правонарушений на территории РК 

C) Ни в коем случае не допускается лишение гражданства 

D) По решению суда 

E) Нет правильного ответа 

 

10. В каком году Казахстан стал членом ООН? 

A) 1992 

B) 1945 

C) 1991 

D) 2003 

E) 2010 

 

11. В каком случае не наступает утрата гражданства РК:  

A) При совершении правонарушений на территории РК 

B) Ни в коем случае не допускается лишение гражданства 

C) По решению суда 

D) Нет правильного ответа 

E) Только в случае государственной измены 

 

12. В Республике Казахстан цензура осуществляется: 

A) Цензура запрещена 

B) Цензура работает интенсивно 

C) Цензура используется в исключительных случаях 

D) Все ответы верны 

E) Цензура применяется в течение определенного периода времени 

 

13. В Казахстане брачный возраст устанавливается для мужчин и женщин в: 

A) 18 лет 

B) 14 лет 

C) 16 лет 

D) 20 лет 

E) 19 лет 

 

14. Право граждан на свободу труда непосредственно закреплено: 

A) В Конституции РК 

B) В Уголовном кодексе РК 

C) В Гражданском Кодексе РК 

D) В трудовых договорах 

E) Во внутренних законах РК 

 

15. Какие из перечисленных отношений ,  не входят в состав трудовых ? 

A) Отношения по разрешению трудовых споров 

B) По выплате заработной платы 



C) Отношения по трудоустройству и занятости 

D) Отношения по защите инвалидов 

E) Социально-партнерские отношения 

 

16. 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  

 

17. 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 

Е) Министров 

 

18.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 

 
19. 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 

 

20. 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 

 
21. К частному праву относится: 

A) гражданское право  

B) финансовое право  

C)  уголовное право 

D) уголовно-процессуальное право  

E)  муниципальное право 



22. Виды деформации правового сознания: 

А) правовая культура  

В) правовая фикция  

С) правовой нигилизм  

D) правовая коллизия  

E)  правовой обычай 

 

23. Показатели правовой культуры личности: 

А) правовая пассивность  

В) правовой обычай  

С) уровень совершенства законодательства 

D) правомерное поведение  

E) юридическая практика, повседневный опыт  

 

24. Юридические факты, происходящие независимо от воли людей: 

А) юридическая ответственность  

В) рождение человека  

C) Поджог  

D) Воровство  

E) правомерное поведение   

 

25. Функция права: 

А) правотворческая  

В) логическая  

С) правообеспечительная  

D) методологическая  

Е) регулятивная   

 



«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 9 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 9-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 

9 сынып  

 

1. Белсенді сайлау құқығы: 

А) Өмір сүру құқығын білдіреді 

В) Сайлау құқығын білдіреді 

C) Білім алу құқығын білдіреді 

D) Жүріп тұру құқығын білдіреді 

E) Бостандықты білдіреді 

 

2. Белсенді сайлау құқығына қол жеткізген ҚР азаматтары ие: 

А) 16 жаста 

В) 14 жаста 

С) 18 жаста 

D) 20 жаста 

E) 19 жаста 

 

3. Адамдар апатридтер болып саналады: 

А) Қашқындар 

В) Шет мемлекет азаматтары 

С) Барлық жауап дұрыс 

D) Азаматтығы жоқ адамдар 

E) Қос азаматтығы бар адамдар 

 

4. Соттың санкциясынсыз адам қай мерзімнен артық емес уақытқа ұсталуы мүмкін: 

А) 24 сағат  

В) 48 сағат 

С) 1 сағат 

D) 4 тәулік 

Е) 72 сағат  

 

5. Бипатридтер: 

A) Қос азаматтығы бар адамдар 

B) Азаматтығы жоқ адамдар 

C) Қашқындар 

D) Шет мемлекет азаматтары 

E) Барлық жауап дұрыс 

 

6. Қандай жағдайларда ҚР азаматтығынан айыру мүмкін: 

A) Ешқандай жағдайда азаматтықтан айыруға жол берілмейді 

B) Сот шешімі бойынша 

C) Мемлекеттік опасыздық жасалған жағдайда ғана 

D) ҚР аумағында құқық бұзушылық жасаған кезде 

E) Дұрыс жауап жоқ 

 

7. Қандай жағдайларда тұрғын үйден айыруға жол беріледі: 

A) Сот шешімі бойынша 

B) Дұрыс жауап жоқ 

C) Мемлекеттік опасыздық жасалған жағдайда ғана 

D) ҚР аумағында құқық бұзушылық жасаған кезде 

E) Ешқандай жағдайда азаматтықтан айыруға жол берілмейді 

 



8. ҚР азаматтығын жоғалту қандай жағдайларда болады: 

A) Көрінеу жалған мәліметтерді пайдалана отырып, ҚР азаматтығын алған кезде 

B) ҚР аумағында құқық бұзушылық жасаған кезде 

C) Ешқандай жағдайда азаматтықтан айыруға жол берілмейді 

D) Дұрыс жауап жоқ 

E) Мемлекеттік опасыздық жасалған жағдайда ғана 

 

9. Қандай жағдайларда ҚР Президенті қызметінен босатылуы мүмкін? 

A) Мемлекеттік опасыздық жасалған жағдайда ғана 

B) ҚР аумағында құқық бұзушылық жасаған кезде 

C) Ешқандай жағдайда азаматтықтан айыруға жол берілмейді 

D) Сот шешімі бойынша 

E) Дұрыс жауап жоқ 

 

10. Қазақстан қай жылы БҰҰ мүшесі болды? 

A) 1992 ж 

B) 1945 ж 

C) 1991 ж 

D) 2003 ж 

E) 2010 ж 

 

11. Қандай жағдайда ҚР азаматтығын жоғалту болмайды: 

A) ҚР аумағында құқық бұзушылық жасаған кезде 

B) Ешқандай жағдайда азаматтықтан айыруға жол берілмейді 

C) Сот шешімі бойынша 

D) Дұрыс жауап жоқ 

E) Мемлекеттік опасыздық жасалған жағдайда ғана 

 

12. Қазақстан Республикасында цензура жүзеге асырылады: 

A) Цензураға тыйым салынады 

B) Цензура қарқынды жұмыс атқарады 

C) Цензура ерекше жағдайларда қолданылады 

D) Барлық жауап дұрыс 

E) Цензура белгілі бір уақыт аралығында қолданылады 

 

13. Қазақстанда неке жасы ерлер мен әйелдер үшін белгіленеді: 

A) 18 жаста 

B) 14 жаста 

C) 16 жаста 

D) 20 жаста 

E) 19 жаста 

 

14. Азаматтардың еңбек бостандығына құқығы тікелей бекітілген: 

A) ҚР Конституциясында 

B) ҚР Қылмыстық Кодексінде 

C) ҚР Азаматтық Кодексінде 

D) Еңбек шарттарында 

E) ҚР ішкі заңдарында 

 

15. Аталған қатынастардың қайсысы еңбек қатынастарының құрамына кірмейді? 

A) Еңбек дауларын шешу қатынастары 

B) Жалақы төлеу бойынша 



C) Жұмыспен қамту және жұмыспен қамту қатынастары 

D) Мүгедектерді қорғау қатынастары 

E) Әлеуметтік-серіктестік қатынастар 

 

16. 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 

 
17. 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 

 

18.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 

 
19. 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 

 

20.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 

 

21. Жеке құқыққа жатады: 

A) азаматтық құқық  

B) қаржылық құқық  

C) қылмыстық құқық 

D) қылмыстық іс жүргізу құқығы  

E) муниципалдық  құқық 



 

22. Құқықтық сананың деформация түрлері: 

А) құқықтық мәдениет  

В) құқықтық фикция  

С) құқықтық нигилизм  

D) құқықтық коллизия  

E) құқықтық әдет ғұрып 

 

23. Жеке тұлғаның құқықтық мәдениетінің көрсеткіштері: 

А) құқықтық пассивтілік  

В) құқықтық әдет-ғұрып  

С) заңды жетілдіру деңгейі  

D) заңды мінез-құлық  

E) заң тәжірибесі, күнделікті тәжірибе  

 

24. Адамдардың еркіне қарамастан болып жатқан заңды фактілер: 

А) заңды жауапкершілік  

В) адамның дүниеге келуі  

C) өртеу 

D) ұрлық  

E) заңды мінез-құлық 

 

25. Құқық функциясы: 

А) құқықшығармашылық  

В) логикалық  

С) құқықтық қамтамасыз ету  

D) әдістемелік  

Е) реттеушілік   

 

 

 


