«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 9-11 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 9-ші, 10-шы және 11-ші сынып оқушылары үшін бір
күн ішінде бір кезеңнен (тур) тұрады.
Жазбаша жұмыстарды шешу.
Нақты тақырып бойынша жазбаша жұмыс, олардың әрқайсысында жауап
жазылған болуы тиіс.
Төменде көрсетілген тақырыптардың біреуін таңдап, жазбаша түрде
өзіңіздің құқықтықтық пікіріңізді көрсетіңіз. (Жауап, мәселенің мәнін ашып
көрсетуі, әлемдік тәжірибеге сүйенуі, ықтимал теріс салдарды болжауы,
қолданыстағы заңнамалар нормаларына негізделуі қажет).
Таңдалған әрбір тақырыпқа жауап 50 (елу) балмен бағаланады:
1. Нақты бір мәселені білуі және оны ашу дәрежесі, әдеби дереккөздерді
немесе НҚА (нормативтік құқықтық актілер) жиынтығын қолдануы және
мысалға келтіруі – 15 балл
2. Заң материалын лексикалық және стилистикалық тұрғыдан сауатты ашу,
ғылыми терминологияны қолдану – 10 балл
3. Материалды баяндау барысында логикалық және талдамалық ойлау
қабілетін көрсету – 15 балл
4. Әрбір жауап соңында тұжырымды ой мен пайымдаулар жасау қабілеті – 10
балл.
Жазбаша жұмыс тапсырмалары бойынша ең жоғарғы жалпы балл 50
балмен бағаланады.
Жазбаша жұмысты өткізу уақыты – әрбір қатысушыға 120 мин.
ЕҢ ЖОҒАРҒЫ БАЛЛ: 50 БАЛЛ
Барлық сынып оқушыларының жұмыстарын рәсімдеуге қойылатын
жалпы талаптар.
1. Турдың жазбаша жауабының титуль парағы, орындалған тапсырмаларды
шифрлеу аудандық әдістемелік кеңестік талаптарына сәйкес рәсімделеді.
2. Тур бойынша барлық жазбаша жұмыстар оқушының дәптерінде (сызық
бойымен) орындалған болуы тиіс.
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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 9-11 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 один тур для учащихся 9-х,10-х и 11-х
классов в течение одного дня.
Решение письменной работы.
Письменная работа по конкретной теме, на каждый из которых должен
быть дан развернутый ответ.
Выбрать 1 из указанных ниже тем и в письменном виде высказать свою
правовую позицию. (Ответ должен раскрывать существо проблемы, опираться
на мировой опыт, предвидеть возможные отрицательные последствия,
толковаться нормами действующего законодательства).
Ответы на каждую выбранную тему задания оцениваются
в 50
(пятьдесят) баллов:
1. Знание конкретной проблемы и степень ее раскрытия, использование и
цитирование литературных источников либо выжимок из нормативноправовых актов(НПА) – 15 баллов.
2. Лексически и стилистически грамотное раскрытие юридического материала,
привлечение научной терминологии – 10 балл
3. Проявление логического и аналитического мышления в процессе изложения
материала– 15 балла.
4. Способность к конструктивным выводам и умозаключениям в конце ответа 10 балл.
Максимальный суммарный балл по заданию письменной работы
оценивается в 50 баллов.
Время проведения письменной работы – 120 минут на каждого участника.
МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ СОСТАВЛЯЕТ: 50 БАЛЛОВ
Общие требования к оформлению работ учащихся всех классов.
1. Титульный лист письменного ответа, шифровка выполненных заданий
оформляются в соответствии с требованиями районного методического совета.
2. Письменная работа должны быть выполнены в ученических тетрадях (в
линейку) с полями.

ЖАЗБАША ТАПСЫРМА
Уақыт: 120 мин.
Баллдар саны: мах 50 балл.
Төменде көрсетілген тақырыптардың біреуін таңдап, жазбаша түрде
өзіңіздің құқықтықтық пікіріңізді көрсетіңіз. (Жауап мәселенің мәнін ашып
көрсетуі, әлемдік тәжірибеге сүйенуі, ықтимал теріс салдарды болжауы,
айналымдағы заңнамалар нормаларына негізделуі қажет).
9 сынып оқушылары үшін:
1. Әділеттіліктің конституциялық қағидаларының жүйесі және оларды
Қазақстан Республикасында жүзеге асырудың нысандары.
2. Референдум
Қазақстан
Республикасындағы
азаматтатрдың
мемлекеттік істерді басқаруға қатысу нысанының бірі ретінде.
3. Қазақстан
Республикасында
аумағында
тұратын
шетел
азаматтарының құқықтық мәртебесі.

ПИСЬМЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Время: 120 мин.
Баллы: max 50 баллов.
Выбрать 1 из указанных ниже тем и в письменном виде высказать свою
правовую позицию. (Ответ должен раскрывать существо проблемы,
опираться на мировой опыт, предвидеть возможные отрицательные
последствия, толковаться нормами действующего законодательства).
Для учеников 9-х классов:
1. Система конституционных принципов правосудия и формы их
реализации в Республике Казахстан.
2. Референдум в Республике Казахстан как одна из форм участия
граждан в управлении делами государства.
3. Правовой статус иностранных граждан, находящихся на территории
Республики Казахстан.

