
Тесттин жооптору 

Вариант 6А 

Математика 

Суроо 1: Г (1 балл) 

Суроо 2: Б (1 балл) 

Суроо 3: Г (1 балл) 

Суроо 4.1: В (1 балл) 

Суроо 4.2: В (1 балл)  

Тапшырма 1/2: «Апрельский» (1 балл) 

Тапшырма 2/2: 158 (2 балла) 

157 (1 балл) 

Тапшырма 3/2: суперфосфат – 90 г , суу – 45 л (2 балл) 

Туура жооптордун бирөөсү жазылган, экинчи жооп туура эмес же жазылган эмес (1 балл) 

Окуу жана түшүнүү 

Тапшырма 1/1: Б (1 балл) 

Тапшырма 2/1: Б (1 балл) 

Тапшырма 3/1: Жапайы иттен качпаш керек деген ойду чагылдырган эреже жазылган, 

ал эми башка эрежелер көрсөтүлгөн эмес. 

 «Эң негизгиси, КАЧПОО КЕРЕК» сүйлөмү көчүрүлүшү мүмкүн, андан сырткары ушул 

сүйлөмдүн мааниси башка сөздөр менен берилиши дагы туура: «иттен качпоо керек»; 

"итти көргөндө чуркаба жана андан коркпуп жатканыңды билгизбе", бул эрежеге эмне 

үчүн чуркаштын кереги жок экенин түшүндүргөн кээ бир комментарийлер, мисалы: 

"алардан качуунун кереги жок, алар менен сүйлөшүшүң керек”, “качпаш керек, антпесе 

ал сени кууйт же тиштеп алат, жалпысынан бир калыпта болушуң керек” (1 балл) 
 

Тапшырма 4/1: Ар бир жооп өзүнчө бааланат. Экии жоопко 2 балл ыйгарылат. 

А. Иттин ээсине кыйкыруу 

Жоопто тексттин төмөнкү фрагменттерин жазса болот: 

«Ал сени кол салып жатат деп ойлоп тиштеп алышы мүмкүн»; 

«Ал сени кол салып жатат деп ойлошу мүмкүн» 

 

Б. Үйүр иттен качуу 

Жоопто тексттин төмөнкү фрагменттерин жазса болот: 

«Эгер адам качса, ит аны кубалап жеткиси келет. Анын жаратылышы ушундай»; 

«Эгер адам качса, ит аны кубалап жеткиси келет» 

 

Тапшырма 5/1: Төмөндөгү тизмедеги төрт эреже жөнүндө айтылат: 

агрессивдүү иттен качпа / кескин кыймылдарды кылба; 

катуу кыйкырбаш керек / жооп кийинки цитата аркылуу берилиши мүмкүн: «Кыйкырганга 



аракет кылба, анткени кыйкырык аларды чочутат жана жиндерин келтирет»; 

агрессивдүү итке артың менен бурулба; 

колдоруңду булгалаба / кескин кыймылдарды кылба (2 балла) 

 

Туура жана тексттин мазмунуна ылайык жогорудагы тизмеден эки гана эреже көрсөтүлгөн 

(1 балл) 

 

Тапшырма 6/1: Б жана Г (1 балл) 

 

Суроо 1: 46% (1 балл) 

 

Суроо 2: 16-17 жаш (1 балл) 

 

Суроо 3: 4.5 саат (1 балл) 

 

Суроо 4: 1 саат (1 балл) 

 

Естествознание 

 

Тапшырма 1/1: А, В жана Д (2 балл) 

А, В же А, Д же В, Д (1 балл) 

 

Тапшырма 2/1: А, В жана Д (2 балл) 

А, В же А, Д же В, Д (1 балл) 

 

Тапшырма 3/1: Түйүлдүктүн тамырчасы үрөндү топуракка бекемдөө үчүн башка 

органдарына салыштырмалуу бат өсүп баштайт, ЖЕ өсүмдүктү суу жана минералдар менен 

камсыз кылуу үчүн (жөн гана: өсүмдүктү азыктар менен камсыз кылуу үчүн)  деген жооп 

берилген (1 балл) 

Тапшырма 4/1: Жарыктандыруу буурчак уруктарынын өнүп чыгышына таасир этпейт 

деген корутунду жооп берилген (1 балл) 

 

Тапшырма 5/1: Б (1 балл) 

 

Тапшырма 1/2: А жана Г (1 балл) 

 

Тапшырма 2/2: Инд океаны (1 балл) 

 

Тапшырма 3/2: А (1 балл) 

 

Тапшырма 4/2: А (1 балл) 

 

Тапшырма 5/2: А (1 балл) 

 

 

 

 

 

 



Вариант 6Б 

Математика 

Суроо 1: В (1 балл) 

Суроо 2: Б (1 балл) 

Суроо 3: В (1 балл) 

Суроо 4.1: Г (1 балл) 

Суроо 4.2: Г (1 балл)  

Тапшырма 1/2: 9 (1 балл) 

Тапшырма 2/2: В (3) жообу тандалган, түшүндүрмөдө килемдин берилеген үч (же жок 

дегенде эки) касиетинин аткарылышы берилген: ал бөлмөнүн ортосундагы бош жерге 

жайгаштырылган, башка ылайыктуу килем варианттарына салыштырмалуу эң чоң 

өлчөмдөргө ээ жана анын баасы 25 000 сомдон аз. Мисалы, "Акча - 25 000 сом, бул 

килемдин 3 же 4-вариантын билдирет. 3-килемдин эң чоң өлчөмү 1,9 х 2,3 м, ал 2,5 х 3,5 м 

аянтчага туура келет" (2 упай) 

В (3) килеми тандалган, түшүндүрмө килемдин көрсөтүлгөн касиеттеринин жок дегенде 

биринин аткарылышы берилен (мисалы, №3 килемдин баасынын эсептөөсү жеткирүү 

кызматы менен берилген: 19,9 + 19,9 х 0,05 = 20,895 < 25). Мисалы, 4-жооп белгиленген 

жана түшүндүрмөдө бул килемдин көрсөтүлгөн касиеттеринин жок дегенде бири 

аткарылгандыгы жазылган жана эч кандай туура эмес ырастоолор жок (1 балл) 

Тапшырма 3/2: 2090 (2 балл) 

2089; 2089,5; 20895 (ката – бул сумма сатып алуу үчүн) (1 балл) 

Окуу жана түшүнүү 

Тапшырма 1/1: В (1 балл) 

Тапшырма 2/1: Жооптор; башкы каарман досу бул тапшырма жөнүндө эскерткен эмес деп 

айтууну чечти / башкы каарман күнөөнү (жоопкерчилигин) досуна оодарууну чечти / 

башкы каарман мугалимге Павликтен үй тапшырмасын сураганын айтты, бирок ал ыр 

жөнүндө эч нерсе айткан эмес (1 балл) 

Тапшырма 3/1: Г (1 балл) 

 

Тапшырма 4/1: Б жана Д (2 балла) 

 

Эки туура жооптун бирөөсү гана тандалган ЖЕ эки туура жана бир туура эмес жооп 

тандалган (1 балл) 

 

Тапшырма 5/1: Болгон окуяга Павлик күнөөлүү ЭМЕС деген жооп берилген жана башкы 

каармандын Павликтен немис тилинен үй тапшырмасын сурабагандыгы жөнүндө 

түшүндүрмө берилген. Төмөнкү цитаталар түшүндүрмө катары берилиши мүмкүн: Немис 

тили тууралуу мен андан сураган эмесмин. Математика, орус тили, тарых, биология 

жөнүндө сурадым, мен немис тилин даярдоону өзүмдүн кадыр-баркымдан төмөн деп 

эсептечүмүн (1 балл) 

 

Тапшырма 6/1: Төмөнкү тизмеден эки топтом сөз айкаштары берилген: 

• абийир менен мамиле кылуу 



• өз жон тери менен сезүү 

• тилин жутуп алуу/ өз тилин жутуу 

• отко жана сууга баруу 

• эч кандай себепсиз 

• эч кандай түшүнүгү жок болчу 

• ахвалдан чыгуунун жолун табуу 

• бир сөз чыгарган жок 

• кадыр-баркынан төмөн 

• кандай кылба 

• мени оңтойсуз абалда калтырды 

• маани берүү 

• менин ордумда болгондо 

• куру сөздөр (2 балл) 

 

Жогорудагы тизмеден туруктуу туюнтманы камтыган бир жооп берилген (1 балл) 

 

Суроо 1: кесектерди пайда кылат (1 балл) 

 

Суроо 2: жок (жана/же) табигый эмес (1 балл) 

 

Суроо 3: жасалма (1 балл) 

 

Суроо 4: табигый бал, инфографиканын борборунда табигый бал көрсөтүлгөн, анткени ал 

орточо коюу жана созулуп агып жатат. Жасалма бал суюк, ал чоюлуп акпай, тамчылайт 

(1 балл) 

 

Табият таануу 

 

Тапшырма 1/1: В (1 балл) 

 

Тапшырма 2/1: В (1 балл) 

 

Тапшырма 3/1: Жооп; Бул мезгилде абанын температурасы маанилүү эмес, компосттун 

температурасы гана маанилүү, анткени козу карынчалардын өсүшү компосттун ичинде 

болот (2 балла) 

Компосттун температурасы гана маанилүү деген жооп берилген. Жооп тастыкталган эмес 

(1 балл) 

 

Тапшырма 4/1: Жооп: Эксперименттин максаты - шампиньондордун өсүшүнө жана 

өнүгүшүнө жарык таасир этеби (зарылбы) билүү (1 балл) 

 

Тапшырма 5/1: А (1 балл) 

 

Тапшырма 1/2: А жана Г (1 балл) 

 

Тапшырма 2/2: 70° (1 балл) 

 

Тапшырма 3/2: батыш–чыгыш (1 балл) 

Тапшырма 4/2: Б (1 балл) 

 

Тапшырма 5/2: Б (1 балл) 

 
 


