
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ДАРЫН» ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК 

ОРТАЛЫҒЫ 

ҚҰҚЫҚТАНУ НЕГІЗДЕРІНЕН  ОБЛЫСТЫҚ ОЛИМПИАДА-2023 
 

II-тур. 9 сынып ситуациялық мәселені шешу (50 балл) 
 

    15 жасар Марат  Жатканбаев көркем фильмдi түсiруге қатысқан болатын, ол 

үшiн 50 мың теңге сомасында сый ақы төленедi. Сол ақшаға ол кеңсе заттарын: 

автоқалам, қаламсауыт және жазу кiтапшасын сатып алады. Мараттың әке-

шешесi оны ақшаны мақсатсыз жұмсады деп санап, сатып алынған заттарды 

қайтадан дүкенге апарады да меңгерушiден оларды қайта қабылдап алуды 

және ақшасын қайтаруды талап етедi. Дүкен меңгерушiсi,  Мараттың өз 

еңбегiмен тапқан ақшаға заттар сатып алғанын, ал кәмелетке толмағандардың 

өз табысын ерiктерi бойынша жұмсауға болатынын айта отырып, ата-ананың 

талабын орындаудан бас тартады.  
 

    Сұрақтар: 
 

1. Дүкен меңгерушiсi дұрыс iстедi ме? 

2. Ата-ана міндеттері қандай нормативтік актімен реттеледі 

 

     Олимпиадаға қатысушы келесі бағалау критерийлеріне сәйкес шешілуі 

тиіс ситуациялық есепті шешуге шақырылады: 

 Материалды дұрыс жеткізе білу – 10 ұпай. 

 Ғылыми пайымдаудың болуы – 20 балл. 

 Қолданыстағы заңнамаға сәйкес мәселені шешу жолдары – 20 балл. 

 

Өткізу уақыты - 60 мин. 

 

 

 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"ДАРЫН" 

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОСНОВАМ ПРАВОВЕДЕНИЯ-2023 

 

9 класс решение ситуационной задачи (50 баллов) 

 

     15-летний Марат Жатканбаев принял участие в съемках художественного 

фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в размере 50 тысяч тенге. 

На эти деньги он покупает канцтовары: перьевую ручку, пенал и блокнот. 

Родители Марата, считая, что он потратил деньги не по назначению, относят 

купленные вещи обратно в магазин и требуют, чтобы менеджер забрал их 

обратно и вернул деньги. Заведующая магазином отказывается выполнять 

просьбу родителей, заявляя, что Марат покупал вещи на деньги, заработанные 

собственным трудом, а несовершеннолетние могут тратить свои доходы по 

своему усмотрению.  
 

        Вопросы: 
 

1. Правильно ли поступил заведующий магазина? 

2. Каким нормативно-правовым актом в РК определены права и обязанности 

родителей? 

 

Участнику олимпиады предлагается решить ситуационную задачу, 

которую следует раскрыть в соответствии со следующими критериями 

оценки: 

 Способность к грамотному изложению материала – 10 баллов. 

 Наличие научной аргументации  - 20 баллов. 

 Пути решения задачи в соответствии с действующим 

законодательством – 20 баллов. 

 

       Время проведения  – 60 мин. 

 

 

 

 

 

 


