II этап. Тарых. Жооптор (калыстар тобу үчүн). 2-күн
Теориялык турдун тапшырмаларын баалоонун жалпы критерийлери
Тарых боюнча олимпиаданын катышуучусу фактыларды билүүсүн, атайы
терминология менен тааныштыгын, окуялардын ортосундагы байланыштарды жана
тарыхый мыйзам ченемдүүлүктөрдү түшүнүүсүн көрсөтүп бериши керек. Ошондой
эле, андан тарыхый фактыларды салыштыруу жана тарыхый булактардын ар кандай
түрлөрүнө карата изилдөөчүлүк анализ жүргүзүү жөндөмдүүлүгү да талап кылынат.
Олимпиаданын катышуучусу маалыматтын ар кыл булактары (иллюстрациялар,
карталар, схемалар, диаграммалар, таблицалар, тарыхый булактардын тексттери
ж.б.) менен иштегенди да билиши керек.
Бардык максималдык балл – 46
Тапшырма 1. Хронологиялык тапшырма – 6 балл
Бул тапшырмага жооп берип жатып, катышуучу убакыт лентасын колдонуу
аркылуу тапшырманы чыгаруу жолун көрсөтүшү да мүмкүн, көрсөтпөшү да мүмкүн
же жөн гана тапшырманын математикалык чыгарылышын жазышы мүмкүн.
А) 2 балл
Рим империясы Римдин түптөлүшүнүн баштап 1148-жылы Батыш жана
Чыгыш деп экиге бөлүнгөн
Б.з.ч. 753-ж. + б.з. 395-ж. – Римдин түптөлүшүнөн баштап 1148-ж.
Б) 2 балл
Хижра жылсанагы боюнча Константинополь түрктөр тарабынан 831-жылы
алынган.
1453-ж. – 622-ж. – хижра жыл санагы боюнча 831-ж.
В) 2 балл
1096-жылдагы Биринчи кресттүүлөр жортуулунун башталышы.
622-ж. + 474-ж. – Христостун төрөлүшүнөн 1096-ж.
Тапшырма 2. Окуяларды хронологиялык тартипте жайгаштыруу
Макс. 10 балл
Туура көрсөтүлгөн ар бир ырааттуулук үчүн 1ден балл
1.
1

2

3

4

5

В

А

Б

Д

Г

2.
1

2

3

4

5

Б

А

В

Г

Д

Тапшырма 3. Кыргызстан тарыхында жана жалпы тарыхта бир кылымдын
ичинде болуп өткөн окуяларды дал келтирүү
Толук тапшырма үчүн макс. 5
Окуялардын ар бир туура жубу үчүн 1ден балл
А

Б

В

Г

Д

4

5

2

3

1

Тапшырма 4. Катарларды түзүүнүн принцибин аныктоого багытталган
тапшырма.
Макс. 2 балл
1 балл, эгер катышуучу катарда берилген тарыхый инсандар Европадагы жана
Россиядагы биринчи китеп басуучулар экенин көрсөтсө
1 балл, эгер катышуучу катарда И. Ньютон ашык, себеби ал окумуштуу деп
көрсөтсө
Тапшырма 5. Бири-бирине замандаш болгон тарыхый личносттордун
жуптарын түзүү
Толук туура жооп үчүн макс. 7 балл.
Замандаштардын туура көрсөтүлгөн ар бир жубу үчүн 1ден балл
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

4

2

6

1
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3

5

Тапшырма 6. Дүйнө кереметтери
Макс. 9 балл
А) 7 балл (туура көрсөтүлгөн ар бир эстеликке 1ден балл)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Египет пирамидалары
Олимптеги Зевс айкели
Семирамиданын асма бактары
Галикарнастагы мавзолей
Александрия маягы
Родос Колоссу
Эфес Артемидасынын ибадатканасы

Б) 1 балл
Азияда
В) 1 балл
Египет пирамидалары
Тапшырма 7. Текст менен иштөө
Макс. 18 балл
1-2 жана 8-13-пункттарга берилген жооптор үчүн – 1ден балл
3-7-пункттарга берилген жооптор үчүн, эгер аты аталса – 1ден балл, эгер
Советтер Союзунун Баатырынын аты аталса жана эрдиги тууралуу маалымат
берилсе – 2ден балл
1941-1945-жж. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында Кыргызстан фронттон
алыс болгон, бирок, башка бардык СССР республикалары сыяктуу эле,
Кыргызстандын жеңишке кошкон салымы чоң болгон.
Кыргызстандан фронтко 1) 360 000 (сан) киши кеткен. Кыргызстандыктар
Улуу Ата Мекендик согуштун бардык фронтунда салгылашкан. 2) 73 (сан) кишиге
Советтер Союзунун Баатыры деген наам ыйгарылган. Алардын ичинен:
3)__________________________________________
4)__________________________________________
5)__________________________________________
6)__________________________________________
7)__________________________________________
(Советтер Союзунун Баатыры деген наам алган беш кыргызстандыктын
атын атагыла жана алардын эрдиктери тууралуу кыскача маалымат
бергиле)(Кара:Кыргызстан баатырларынын тизмесин)
8) 21 (сан) кишиге Даңк орденинин толук кавалери деген наам ыйгарылган.
Кыргызстанга фронтко жакын аймактардан өнөр жай ишканалары
эвакуацияланган. Бардыгы болуп 9) 30дан ашык (сан) ишкана эвакуацияланган.
Ошондой эле, Кыргызстанга төмөнкүлөр да эвакуацияланган:
10) балдар үйлөрү
11) госпиталдар
(Кыргызстанга дагы кандай мекемелер эвакуацияланганын жазгыла).
Согуш жылдарында Кыргызстанда фронт жана негизи эле согуш муктаждыктары
үчүн кант кызылчасын өстүрүшкөн. Кыргызстандык Советтер Союзунун Баатыры
12) Д. Шопоковдун (ысым) аялы кызылчанын рекорддук түшүмүн жыйнап, Эмгек
Кызыл Туу Ордени, Ленин Ордени менен сыйланган, 1957-жылы 13) К. Шопоковага
(ысым) Социалисттик Эмгектин Баатыры деген наам ыйгарылган.

