1. Курулуш өнөр жайынын ар тараптуу, прогрессивдүү тармагы кайсы?
Какая отрасль строительной индустрии является наиболее масштабной и
прогрессивной?
2. Альпинизмдин өнүгүүсүнө өбөлгө түзгөн тоо капталы кайсы?
Какая сторона горы способствует развитию альпинизма?
3. Кыргызстандын шартында химия өнөр жайынын эн приоритетүү тармак
кайсы?
Какая отрасль химической промышленности Кыргызстана является
приоритетной?
4. Чүй өрөөнүнүн түздүгүндө аны чарбачылыкка терен өздөштүргөнгө чейин
кандай ландшафт мүнөздүү болгон?
Каким был ландшафт равнин Чуйской долины до ее глубокого
экономического освоения?
5. Кайсы тоо кыркасы Борбордук Тяньшандын батышында жайгашкан?
Какой горный массив расположен к западу от Центрального Тянь-Шаня?
6. Кайсы райондун батыш жана чыгыш бөлүгүнүн климаттык жана
орографиялык өзгөчөлүктөрүнөн ландшафттык айырмасы өзгөчө так
көрсөтүлгөн?
Какой ландшафт отличается от климатических и орографических
особенностей западной и восточной частей, какой регион наиболее ярко
показан?
7. Борбордук Тяньшандын эн жапыс чекити дениз денгээлинин кайсы
бийиктигинде жатат?
На какой высоте находится самая низкая точка Центрального Тянь-Шаня?
8. Кыргызстандын кайсы районунда территориясынын көпчүлүгүн
өнгүл-дөнгүлдүү рельеф жана адыр арасындагы өрөөндөр ээлейт?
В каком районе Кыргызстана большая часть территории занята
пересеченной местностью и долинами между холмами?
9. Кыргызстандын кайсы шаарында тяньшань карагайынан турган дуйнодо
жалгыз гана парк бар?
В каком городе Кыргызстана есть единственный в мире парк из
тянь-шанской ели?
10.Кайсы балык оз мекенине караганда Ыссыкколго байырлаштырылганда
олчому коп эсе чонойгон?
Какая рыба была намного крупнее на Иссык-Куле, чем на своей родине?
11.Бешарал коругу кайсы областта жайгашкан?
В каком районе находится Бешаральский заповедник?
12.Кыргызстандын кайсы шаарында, илбирсти, тоо текени, аркарды
КМШнын зоопарктарына таратуучу ири зоологиялык база бар?
В каком городе Кыргызстана находится крупная зоологическая база по
распространению снежного барса, горного козла и архара в зоопарках
СНГ?

13.Кыргызстандын азыркы рельфи кайсы геологиялык мезгилге туура келет?
Какой геологический период соответствует современному рельефу
Кыргызстана?
14.Алкактын бир сааты канча градус?
Сколько градусов в часе на круге?
14.Жеңиш чокусу кайсы кырка тоодо жайгашкан?
На какой горе находится пик Победы?
15.Төмөнкү кен өндүрүлгөн аймактардын кайсынысында сымап чыгат?
В каких из следующих районов добычи ртути выделяется ртуть?
16.Ысыккөл өрөөнүнүн кайсы жеринде күрөң көмүр өндүрүлөт?
Где в Иссык-Кульской долине добывают бурый уголь?
17.Кыргызстандын кайсы тоолорунда темир рудаларынын кендери бар экени
байкалган?
В каких горах Кыргызстана есть месторождения железной руды?
18.Топурактары туз даамданган, ачык түстөгү, такырлуу өсүмдүктөр сейрек
өскөн тоо этектери кандай аталат?
Как называют предгорья, где почва соленая, светлая и редко покрыта
растительностью?
19.Кыргызстандагы кайсы тоо кыркасы эң чоң аралыкты ээлейт?
Какой горный массив в Кыргызстане самый длинный?
20.Кыргызстанда тоо кыркалары курчап турган түздүктү кантип аташат?
Как называется равнина, окруженная горными хребтами в Кыргызстане?
21.Памир тоосунун түндүк капталындагы тоо?
Гора на северной стороне Памира?
22.Орографиялык түзүлүшү боюнча Күнгөй Ала Тоонун Боом капчыгайынан
батышты көздөй кеткен тоо?
Согласно орографическому строению, гора от Боомского ущелья к западу
от Кунгей Ала Тоо?
23.Республикабыздын кайсы жеринде жаан-чачын аз жаайт?
В какой части страны выпадает меньше всего осадков?
24.Кыргызстандын кайсы жеринде жайкы температура эң жогору?
В какой части Кыргызстана самые высокие летние температуры?
25.Кыргызстанда жаан-чачындын эң жогорку өлчөмү канча мм ге жетет?
Какое максимальное количество осадков в Кыргызстане?
26.Кыргызстандын аймагынын канча үлүшүн түбөлүк кар жана мөңгү
ээлейт?
Какая часть территории Кыргызстана занята вечной мерзлотой и
ледниками?
27.Кыргызстанда узундугу 10 кмден ашкан канча агын суу бар?
Сколько ручьев в Кыргызстане имеют протяженность более 10 км?
28.Ысыккөлдүн 1 литр суусунда канча грамм туз бар?
Сколько граммов соли в 1 литре иссык-кульской воды?

29.Сыры-Челек көлү кандай жол менен пайда болгон?
Как возникло озеро Сыр-Челек?
30.Кышкысын Ысыккөлдүн суусунун температурасы канча болот?
Какая температура на озере Иссык-Куль зимой?
31.Түндүк Кыргызстанда кайсы бийиктигинде кар сызыгы жатат?
На какой высоте находится снежная полоса на севере Кыргызстана?
32.Жалпы узундугу 1030 км, алардын ичинен 260 км Кыргызстандын ичинен
агып өткөн дарыяны атагыла?
Назовите реку общей протяженностью 1030 км, из которых 260 км
протекает через Кыргызстан?
33.Таштуу бозомук-күрөң чөл топурагы Кыргызстандын кайсы регионунда
тараган?
В каком районе Кыргызстана каменистая серо-коричневая пустынная
почва?
34.Кыргызстанда кайсы өсүмдүк эфемерлер тибине кирет?
Какие растения эфемерные в Кыргызстане?
35.Семенов пихтасы кайсы тоо кыркасында гана сакталып калган?
Только на каком гребне сохранилась пихта Семенова?
36.Дүйнөдө сейрек кездешүүчү, неогне мезгилине тура келген, Тургай
флорасында реликт катары өскөн токойлор?
Редкие леса в мире, соответствующие периоду неогена, являющиеся
реликтом флоры Тургая?
37.Арал деңизинен алынып келинген балык?
Рыба из Аральского моря?
38.Чүй областынан башка Кыргызстандын бардык райондорунда багылган
ири мүйүздүү мал?
Выпас скота во всех регионах Кыргызстана, кроме Чуйской области?
39.Ички Тяншанда гана сакталып калган сүт эмүүчү ири жаныбарды
атагыла?
40. Назовите самое крупное млекопитающее, сохранившееся только во
внутреннем Тянь-Шане?
41.Түндүк Тяншандын эң кенен, четки жана жарым туюк өрөөнү кайсы?
Какая самая широкая, самая удаленная и полузакрытая долина на севере
Тянь-Шаня?
42.Чоңкемин өрөөнүндөгү атактуу жайлоо эмне деп аталат?
Как называется знаменитое пастбище в долине Чонкемин?
43.Энилчек, Кайыңды,Үчкөл аттуу куймалары бар Борбордук Тяншандагы
дарыяны атагыла?
Назовите реку в Центральном Тянь-Шане с притоками Энилчек,
Кайынды, Учкол?
44.Ысыккөл ойдуңунун кайсы бөлүгүндө туруктуу кар жаткан жерин
байкоого болот?

В какой части бассейна Иссык-Куля можно увидеть вечный снег?
45.Которгондо «капчыгайдагы дарыянын үстүндөгү кууш жарлуу жол» деген
маанини билдирет?
В переводе это означает «узкая скала над рекой в ущелье»?
46.Ысыккөл ойдуңунда калың чыккан чычырканак (облепиха) өсүмдүгүнүн
арасында кайсы жаныбарлар жашабайт?
Какие животные не обитают среди облепихи в Иссык-Кульской долине?
47.Кайсы райондун батыш жана чыгыш бөлүгүнүн климаттык жана
орографиялык өзгөчөлүктөрүнүн ландшафтык айырмасы өзгөчө так
көрсөтүлөт?
Ландшафтная разница климатических и орографических особенностей
западной и восточной частей какой области особенно очевидна?
48.Биосферадагы кайсы тиричилик чойросу “жашоонун бешиги” деп аталат?
Какая среда обитания в биосфере называется «колыбелью жизни»?
49.Токойду коргоо мыйзамын ким биринчи чыгарган?
Кто первым принял закон о защите леса?
50.БУУ-нун демилгеси менен уюштурулган биринчи биосфералык коруктар
качан пайда боло баштады?
Когда появились первые биосферные заповедники, инициированные
ООН?
51.Жаратылыш компоненттеринин кайсынысы адам баласынын таасири
астында биринчи жана кескин озгорууго учурайт?
Какая из составляющих природы претерпевает первые и самые
радикальные изменения под влиянием человека?
52.Кыргызстандын кайсы шаарында тяньшань карагайынан турган дуйнодо
жалгыз гана парк бар?
В каком городе Кыргызстана есть единственный в мире парк из
тянь-шанской ели?
53. Кайсы балык оз мекенине караганда Ыссыкколго байырлаштырылганда
олчому коп эсе чонойгон?
Какая рыба была намного крупнее на Иссык-Куле, чем на своей родине?
54.Бешарал коругу кайсы областта жайгашкан?
В каком районе находится заповедник Бешарал?
55.Кыргызстандын кайсы шаарында, илбирсти, тоо текени, аркарды
КМШнын зоопарктарына таратуучу ири зоологиялык база бар?
В каком городе Кыргызстана находится крупная зоологическая база по
распространению снежного барса, горного козла и архара в зоопарки
СНГ?
56.Жер бетиндеги жашоонун уч негизги булагын атагыла?
Каковы три основных источника жизни на Земле?
57.Кыргызстандын эн терен жери ?
Самое глубокое место в Кыргызстане?

58.Кыргыз Республикасы качан эгемендүүлүктү алган?
Когда Кыргызская Республика обрела независимость?
59.Кыргыз Республикасынын чек арасынын жалпы узундугу канча?
Какова общая протяженность границы Кыргызской Республики?
60.Асыл металдарга кайсы кендер кирет?
Какие руды являются драгоценными металлами?
61.Нарын дарыясынын узундугу канча км?
Какова длина реки Нарын?
62.Мал чарбасында эң арзан продукция берүүчү тармак кайсы?
Какая отрасль в животноводстве самая дешевая?
63.Кыргыздар Кыргызстанда канча процентти түзөт?
Каков процент киргизов в Кыргызстане?
64.Төө-Ашуу туннели аркылуу кайсы автомобиль жолу өтөт?
Какая магистраль проходит через туннель Тоо-Ашуу?
65.Кыргызстандагы ири ГЭСти атагыла?
Какая ГЭС самая большая в Кыргызстане?
66.Казахстан Кыргызстан менен………. Чектешет?
Казахстан с Кыргызстаном ………. Границы?
67.Эң чоң областы атагыла ( аянты боюнча) ?
Назовите самую большую площадь (по площади)?
68.Кыргызстандын территориясы канчага барабар?
Что такое территория Кыргызстана?
69.Агын суулардын көпчүлүгү................алабына таандык.
Большая часть сточных вод принадлежит бассейну .................
70.Калктын орточо жыштыгы 1км чарчы жерге канча адам туура келет?
Сколько человек на 1 км2 средней плотности населения?
71.Кыргызстандын эң төмөн жери канча метр ?
Сколько метров самая низкая точка в Кыргызстане?
72.Токой зонасынын басымдуу бөлүгүн………….ээлейт.
Занимает большую часть лесной площади.
73.Кыргызстанда байланыштын кайсы тармагы жакшы өнүккөн?
Какая сфера общения хорошо развита в Кыргызстане?
74.Азыркы өлкөнүн аймагы канча экономикалык райондоштурууга
бөлүнөт?
Насколько экономически зонированы территория современной страны?
75.Кыргызстандын эң узун автомобиль жолу
Самая длинная трасса Кыргызстана.
76.Бир шаар, бир шаарчадан турган област кайсы?
Какая провинция состоит из одного города и одного города?
77.Ош областындагы суу сактагычтын бири кайсы?
Какое водохранилище в Ошской области?
78.Кыргызстан батышынан кайсы мамлекет менен чектешет?

С какой страной Кыргызстан граничит на западе?
79.Сыр дарыяны түзүүчү дарыялар?
Реки, составляющие реку Сыр?
80.Калктын саны боюнча өлкөбүз дүйнөдө канчанчы орунда турат?
Каково положение нашей страны в мире по численности населения?
81.Кыргыз Республикасынын аймагы батыштан-чыгышка карай канча км
созулуп жатат?
Сколько километров проходит территория Кыргызской Республики с
запада на восток?
82.Кыргызстандын конституциясы качан кабыл алынган?
Когда была принята конституция Кыргызстана?
83. Шаарлар жана шаарчалары көп област кайсы?
В какой области больше всего городов и поселков?
84.Өлкөнүн рельефи негизинен?
Рельеф страны в основном?
85.Сымап кени кайсыл райондо жайгашкан?
В каком районе находится месторождение ртути?
86.Кыргызстандын аймагында канча агын суу бар?
Сколько водопровода на территории Кыргызстана?
87.Калк эң жыш жайгашкан аймактар
Наиболее густонаселенные районы.
88.Кыргыз Республикасынын гимнин сөзүн ким жазган?
Кто написал слова к гимну Кыргызской Республики?
89.Аянты боюнча кичине облусту көрсөткүлө?
Какая самая маленькая площадь по площади?
90.Өлкөбүздүн чыгышында орун алган Тоо түйүндү атагыла?
Что такое горный массив на востоке страны?
91.Климаттык алкактуулук боюнча өлкөбүз канча тилкеге бөлүнөт?
Сколько регионов страны делятся на климатические зоны?
92.«Кумтөр» кени кайсыл областа жайгашкан?
В каком районе находится рудник Кумтор?
93.7439 м бийиктиктеги чокуну атагыла?
Назовите пик на высоте 7439 м?
94.Түштүк Кыргызстандагы узун дарыя?
Самая длинная река на юге Кыргызстана?
95.Долон ашуусу аркылуу кайсы автомобиль жолу өтөт?
Какая трасса проходит через перевал Долон?
96.Ыссык-көл көлүнүн тереңдиги канча метр ?
Какая глубина у озера Иссык-Куль?
97.Кыргызстан түштүк-чыгышынан кайсы мамлекет менен чектешет?
С какой страной граничит Кыргызстан на юго-востоке?
98.Кыргызстанда абанын эң төмөн температурасы канча градусту

көрсөткөн?
Какая минимальная температура в Кыргызстане?
99.Тогуз-Торо району кайсыл областа жайгашкан?
В какой области расположен Тогуз-Тороский район?
100. Кыргызстанда сейрек кездешип калган жана Эл аралык Кызыл
Китепке кирген жырткыч кайсы?
Какое животное является редким в Кыргызстане и занесено в
Международную Красную книгу?

