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“HUMAN CALCULATOR-AUTUMN 2018” 

ТҮРГЭН БОДОЛТЫН  УЛИРЛЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ 

ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ 

 

НЭГ: ТЭМЦЭЭНИЙ ЗОРИЛГО 

Монголын Оюун Ухааны Академиас хүүхдийн оюун ухаан, сэтгэхүйг түргэн 

бодолтын тусламжтайгаар хөгжүүлэх “Хуруундай” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа 

бөгөөд түүний хүрээнд Улаанбаатар хотын салбаруудын гүнзгий шатанд суралцагчдад бие 

биенээсээ суралцах, бахархах боломж олгох, тэдний авхаалж самбаа, сэтгэхүйн хурд, 

авьяас чадварыг нээн илрүүлэх мөн олон улсын түвшинд өрсөлдөхүйц хэмжээний 

тамирчдыг тодруулж, ирээдүйд улс орныхоо нэрийг дэлхийн тавцанд гарган алдаршуулах 

зорилгоор тус тэмцээнийг зохион байгуулж байна. 

ХОЁР: ТЭМЦЭЭНИЙ ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Монголын Оюун Ухааны Академийн Улаанбаатар хотын үндсэн салбаруудын  

түргэн бодолтын “Гүнзгий” шатанд суралцаж буй 60 суралцагч оролцоно. /Жич: 

Монголын Оюун Ухааны Академийн орон нутгийн салбарын сурагчдад хамаарахгүй/ 

ГУРАВ: ТЭМЦЭЭН БОЛОХ ХУГАЦАА, ГАЗАР 

Тэмцээн 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн Лхагва гарагт Монгол-Япон 

төвийн их танхимд 09:00-11:30 цагийн хооронд болно.              

 

ДӨРӨВ: ТЭМЦЭЭНИЙ ТӨРӨЛ, ОНОО ДҮГНЭХ 

Нэгдүгээр төрөл: 

Нэмэх / Mental Addition 

Төрөл Даалгаврын тоо Хугацаа 

10 оронтой 10 тоог  нэмэх 36 бодлого 20 минут 

 

Оноо дүгнэх зарчим: 

1. Тэмцээнд урьдчилан бэлдсэн цаасан материал ашиглана. 

2. Өгөгдсөн бүх тоонууд программын ажиллах горимын дагуу автоматаар сонгогдсон  

байна. Тоо болгон 10 оронтой байх ба аль ч тоо 0 цифрээр эхлэхгүй. 

3. Тамирчид хариуг баруунаас зүүн тийш дарааллын дагуу бичнэ. Даалгаврыг 

гүйцэтгэх явцад ямар нэгэн газар нэмэлт тэмдэглэл хийхийг хориглоно. 

4. Мөн хариултын хэсэгт 1 нүдэнд 1 цифр бичнэ. 

5. Тамирчны зөв бодсон нэг бодлогын хариу болох 11 цифр бүгд зөв байвал "1" оноо 

өгөгдөнө. (Жишээ: 1) 



6. Аль нэг цифр буруу бол тухайн бодлогод “0” оноо өгөгдөнө. (Жишээ: 2) 

7. Тэмцээний удирдамж дээр өгөгдсөн үндсэн  бодлогыг  хангалттай бодож чадах бол 

тухайн төрөл эхлэхээс өмнө урьдчилан мэдэгдэж нэмэлт материал авах боломжтой. 

Нэмэлтээр бодсон бодлогуудын оноо үндсэн оноон дээр нэмэгдэж тооцогдоно.  

8. Хамгийн олон бодлого зөв бодож өндөр оноо авсан тамирчин ЯЛАГЧ болно.  

9. Хэрэв тамирчдын оноо тэнцсэн тохиолдолд оноо аваагүй бодлого тус бүрийн зөв 

хариу (цифр)-ны нийлбэрээр ялагчийг тодруулна. 

10. Оноо тэнцсэн тохиолдолд материалыг засахдаа баруунаас зүүн тийш дарааллын 

дагуу засах ба  бодолт дээрх зөв тохирсон цифрийн тоог нэгтгэн онооны дарааллыг 

тогтооно. (Жишээ: 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хоёрдугаар төрөл:  

Үржих / Mental multiplications  

Төрөл Даалгаврын тоо Хугацаа 

8 оронтой 2 тооны  үржих 18 бодлого 15 минут 

 

Оноо дүгнэх зарчим: 

1. Тэмцээнд урьдчилан бэлдсэн цаасан материал ашиглана.  

2. Өгөгдсөн бүх тоонууд программын ажиллах горимын дагуу автоматаар 

сонгогдоно. Тоо болгон 8 оронтой байх ба аль ч тоо 0 цифрээр эхлээгүй байна. 

3. Тамирчид хариуг баруунаас зүүн тийш дарааллын дагуу бичнэ. Даалгаврыг 

гүйцэтгэх явцад ямар нэгэн газар нэмэлт тэмдэглэл хийхийг хориглоно. 

4. Мөн хариултын хэсэгт 1 нүдэнд 1 цифр бичнэ. 

5. Тамирчны зөв бодсон нэг бодлогын хариу болох 15-16 цифр бүгд зөв байвал "1" 

оноо өгөгдөнө. (Жишээ:1) 

6. Аль нэг цифр буруу бол тухайн бодлогод “0” оноо өгөгдөнө. (Жишээ: 2) 

7. Тэмцээний удирдамж дээр өгөгдсөн үндсэн  бодлогыг  хангалттай бодож чадах бол 

тухайн төрөл эхлэхээс өмнө урьдчилан мэдэгдэж нэмэлт материал авах боломжтой. 

Нэмэлтээр бодсон бодлогуудын оноо үндсэн оноон дээр нэмэгдэж тооцогдоно.  

8. Хамгийн олон бодлого зөв бодож өндөр оноо авсан тамирчин ЯЛАГЧ болно.  

9. Хэрэв тамирчдын оноо тэнцсэн тохиолдолд оноо аваагүй бодлого тус бүрийн зөв 

хариу (цифр)-ны нийлбэрээр ялагчийг тодруулна. 

10. Оноо тэнцсэн тохиолдолд материалыг засахдаа баруунаас зүүн тийш дарааллын 

дагуу засах ба  бодолт дээрх зөв тохирсон цифрийн тоог нэгтгэн онооны дарааллыг 

тогтооно. (Жишээ: 3) 

 

 

 



Гуравдугаар төрөл:   

Флаш-Анзан / Нэмэх үйлдэл.  

Тухайн төрөл нь цээж бодолтын тусгай программ дээр тодорхой секундын давтамжтай 

анивчин гарч ирэх тоог тооны машин ашиглахгүйгээр хурдтайгаар түргэн бодолтын 

аргачлалаар  бодно.  

Оноо дүгнэх зарчим: 

1. Олон улсын стандартын дагуу хариуны хязгааргүйгээр 2 үе явагдана. 

2. Тамирчид компьютерын дэлгэцэн дээр санамсаргүйгээр гарч ирэх 1 болон 2 

оронтой тоонуудыг өөрсдийн сурсан арга аргачлалаар бодож хариуг гаргах 

байдлаар өрсөлдөнө.  

3. Бүх тамирчид нэг цагт эхэлж бодолтуудаа зэрэг хийх учир хоцорсон тохиолдолд 

дахин оролдлого хийх боломжгүй.  

4. Тамирчны зөв бодсон бодлого бүрт мянганы нарийвчлалтай харгалзах оноонуудыг 

нэмэх байдлаар оноог дүгнэнэ. 

5. 2 үеийн нийлбэр оноогоор тэргүүлсэн тамирчин ЯЛАГЧ-аар тодорно. 

6. Шүүлтийн явцад оноо тэнцсэн тохиолдолд тамирчид нэмэлт бодлогоор олон улсын 

стандартын дагуу бага секундэд олон үйлдэл бодох зарчмаар олон нийтэд 

нээлттэйгээр халз өрсөлдөнө. /Жич: Энэхүү заалт нь улирлын тэмцээнд 

хамаарахгүй/ 

1-р үе  2-р үе 

                    

Орон Бодлого № Хугацаа 

Тооны 

давтам

ж 

Оноо  Орон Бодлого № Хугацаа 
Тооны 

давтамж 
Оноо 

1 Бодлого 1 0.7 10 15.63  2 Бодлого 1 1 5 20 

1 Бодлого 2 0.7 15 23.44  2 Бодлого 2 1 10 40 

1 Бодлого 3 0.7 30 46.88  2 Бодлого 3 1 15 60 

1 Бодлого 4 0.6 10 20.41  2 Бодлого 4 0.8 3 18.75 

1 Бодлого 5 0.6 15 30.61  2 Бодлого 5 0.8 5 31.25 

1 Бодлого 6 0.6 30 61.22  2 Бодлого 6 0.8 10 62.5 

1 Бодлого 7 0.5 10 27.78  2 Бодлого 7 0.8 15 93.75 

1 Бодлого 8 0.5 15 41.67  2 Бодлого 8 0.6 3 33.33 

1 Бодлого 9 0.5 30 83.33  2 Бодлого 9 0.6 5 55.56 

1 Бодлого 10 0.4 10 40  2 Бодлого 10 0.6 10 111.11 

1 Бодлого 11 0.4 15 60  2 Бодлого 11 0.6 15 166.67 

1 Бодлого 12 0.4 30 120  2 Бодлого 12 0.4 3 75 

1 Бодлого 13 0.3 10 62.5  2 Бодлого 13 0.4 5 125 

1 Бодлого 14 0.3 15 93.75  2 Бодлого 14 0.4 10 250 

1 Бодлого 15 0.3 30 187.5  2 Бодлого 15 0.4 15 375 

1 Бодлого 16 0.2 10 111.11  2 Бодлого 16 0.3 3 133.33 

1 Бодлого 17 0.2 15 166.67  2 Бодлого 17 0.3 5 222.22 

1 Бодлого 18 0.2 30 333.33  2 Бодлого 18 0.3 10 444.44 

Нийт оноо 1525.83  2 Бодлого 19 0.3 15 666.67 

           2 Бодлого 20 0.3 20 888.88 

      2 Бодлого 21 0.2 3 177.08 

      2 Бодлого 22 0.2 5 295.13 

      2 Бодлого 23 0.2 10 638.88 

      2 Бодлого 24 0.2 15 947.21 

      2 Бодлого 25 0.2 20 1169.42 

      2 Бодлого 26 0.2 30 1391.64 

 

 
     Нийт оноо 8492.82 



Дөрөвдүгээр төрөл:   

Хүн Хуанли / Mental Calendar Date    

Төрөл Даалгаврын тоо Хугацаа 

Хүн Хуанли 150 бодлого 5 минут 

 

Оноо дүгнэх зарчим: 

1. Материал дээр 1600-2099 оны хоорондох дурын 150 огноо өгөгдөнө. 

2. Бүх огноонууд Григорийн тооллын хуанлинаас сонгоно. 

3. Хариулт нь тухайн огнооны долоо хоногийн аль нэг гараг байна. 

4. Мөн хариултын хэсэгт 1 нүдэнд 1 цифр бичнэ, өөр ямар нэг газар хариулт 

бичихийг хориглоно. 

5. Гарагуудын нэрийг бичихдээ тухайн гарагийн нэрний товчлолыг ашиглана. Жишээ 

нь: Даваа-1, Мягмар-2, Лхагва-3, Пүрэв-4, Баасан-5, Бямба-6, Ням-7 эсвэл 0 гэх мэт 

6. Зөв бодсон бодолт бүр "1" оноо байна. (Жишээ: 1)  

7. Алдсан бодолт тус бүр "-0,5" оноо авна. (Жишээ: 2) 

8. Тэмцээний удирдамж дээр өгөгдсөн үндсэн  бодлогыг  хангалттай бодож чадах бол 

тухайн төрөл эхлэхээс өмнө урьдчилан мэдэгдэж нэмэлт материал авах боломжтой. 

Нэмэлтээр бодсон бодлогуудын оноо үндсэн оноон дээр нэмэгдэж тооцогдоно.  

9. Хамгийн олон бодлого зөв бодож өндөр оноо авсан тамирчин ЯЛАГЧ болно.  

10. Шүүлтийн явцад оноо тэнцсэн тохиолдолд тамирчдын хамгийн бага алдаа гаргасан 

тамирчин ЯЛАГЧ болно. 

11. Тамирчны нийт оноо хасах тоо руу орсон тохиолдолд оноог “0” гэж дүгнэнэ. 

(Жишээ: 3) 

 

 



Тэмцээний явцад анхаарах зүйлс: 

➢ Нэмэх болон үржих төрөлд өгөгдсөн хугацаанд багтаад хэдэн ч оролдлого хийсэн 

болох ба тамирчид хугацаандаа хамгийн олон бодлого зөв бодсон тохиолдолд 

тухайн төрөлдөө хамгийн өндөр оноог авна. 

➢ Тамирчин даалгавраа хугацаанаас өмнө дуусгасан бол бусад тамирчдыг даалгавраа 

гүйцэтгэж дуусгатал чимээ гаргалгүй хүлээнэ. 

 

ТАВ: БҮРТГЭЛ 

➢ Тэмцээнд орох сурагчдын бүртгэлийг 2018 оны 10-р сарын 15-ны 09:00 цагаас 10-р 

сарын 17-ны 16:00 цаг хүртэл салбарын багш нар зохион байгуулж Хуруундай 

түргэн бодолтын группд байршуулсан бүртгэлийн линкээр орж асуулгыг бөглөн 

бүртгүүлнэ.  

➢ Тэмцээнд орох суралцагчдын 17.64x17.64 хэмжээтэй цээж зургийг /сайтад 

байршуулах тул хэмжээгээр нь авахуулах/ гэрчилгээний хуулбарын хамт хариуцсан 

ангийн багш нэгтгэж munkhzul.mia@gmail.com хаяг руу явуулна.  

 

ЗУРГАА: ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

➢ Сурагч бүр цагаан өнгийн футволк өмссөн байх;   

➢ Тэмцээн эхлэхээс 30 минутын өмнө ирсэн байх;   

➢ Тэмцээний тухайн оролдлого эхэлсний дараа сурагч хоцорч ирвэл тухайн 

оролдлогыг дуустал танхимд нэвтрүүлэхгүй;   

➢ Сурагч бүр өөрийн үзэг, балтай ирэх;   

➢ Тооны машин болон ямар нэгэн өөр цаас ашиглахгүй; 

➢ Тэмцээний үед сурагчид бие биенээсээ харах оролдлого хийсэн үед эхний удаа 

сануулах ба хоёр дахь удаад тэмцээнийг үргэлжлүүлэхгүйгээр танхимаас гаргана. 

➢ Тэмцээн эхэлсэн үед сурагчдын эцэг эх танхимыг чөлөөлж өгнө. 

➢ Зохион байгуулагчдын зүгээс томилсон, аль нэг салбараас хараат бус, бие даасан 

шүүгчдийн баг шалгаруулалтыг явуулж тэмцээний дүнг гаргана.  

➢ Аль нэг салбараас тэмцээнийг сурвалжлахаар телевиз болон хувь хүн авчрахыг 

хориглоно. Жич: Зохион байгуулагчдын зүгээс нэгдсэн журмаар видео бичлэг хийх 

болон зураг авч нэвтрүүлэг бэлтгэнэ.   

➢ Тэмцээнийг зохион байгуулагчид сурагчдын сахилга батыг хангаж ажиллана. 

➢ Бүртгэлийн хураамж 5000 /таван мянга/ төгрөг ба мандат олгогдоно. 

➢ Бүртгэлийн хураамжийг 10 сарын 17-ны дотор  салбарын багш нар хураан авч Хаан 

банкны 5675407614 /Г.Мөнхзаяа нягтлан/ нэрийн дансанд төвлөрүүлнэ үү. 

Гүйлгээний утга дээр салбарын нэр, хүүхдийн тоог заавал бичсэн байхыг анхаарна 

уу. 

 

ДОЛОО: БУСАД 

➢ Тэмцээнд оролцсон нийт сурагчдад БАТЛАМЖ олгож дүнгийн мэдээллийг 

www.humancalculator.mn сайтад чансаагаар нь эрэмбэлж байршуулна.   

➢ Энэхүү удирдамжид тусгагдаагүй бусад асуудлыг зохион байгуулагчийн зүгээс 

тухай бүрд нь шийдвэрлэнэ. 

 

mailto:manager@mastermind.mn


Холбоо барих:          7000-2266, 80052266, 96654914 

      Хаяг:Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Дүнжингарав 14, Зайсан 17023, 

Танктай хөшөөний чанх хойно Zaisan Square Oффис, 5 давхарт 504 

тоот 

 

Вэб сайт:                   www.mastermind.mn 

ФБ хаяг:  МОНГОЛЫН ОЮУН УХААНЫ АКАДЕМИ 

                      

 

 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС 

http://www.mastermind.mn/

