
“СЭТГЭХ ЧАДВАРЫН НАМРЫН СОРИЛГО-2018” УЛСЫН 
УРАЛДААНЫ ХАРИУЛТЫН ХУУДСЫГ ШИФРЛЭХ ЗААВАР

Хариултын хуудасны доод хэсэгт байрлах шифрлэлтийг 
багш гүйцэтгэх ба дараах зааврыг дагана уу.

Улаанбаатар хотын Налайх 
дүүргийн сургуулиуд

Дүүргийн 
код

Сургуулийн 
код

103-р сургууль 15 103
109-р сургууль 15 109
119-р сургууль 15 119
Голомт цогцолбор сургууль 15 211
Хангай цогцолбор сургууль 15 212
Эрдмийн оргил цогцолбор 
сургууль 15 213

Чандмань-Эрдэнэ шашны 
сургууль 15 214

Хос-Уянга сургууль 15 215

1. 

2. 

3. 

4. 

“Аймаг, дүүрэг” хэсгийн 2 мөрд 
дараах хүснэгтийн “Дүүргийн код” 
багана дахь кодыг будна.

“Сургууль” хэсгийн 3 мөрд дараах 
хүснэгтийн “Сургуулийн код” 
хэсгээс тухайн сургуульд харгалзах 
дугаарыг будна.

“Анги” мөрийн тоонууд нь 
хариултын хуудас дээрх ангитай 
ижил байна. 1-9 нүднүүдийн нэгийг 
будна.

“Бүлэг” мөрийг бөглөхдөө 
бүлгүүдийг үсгээр дугаарладаг бол 
А=0, Б=1, В=2, Г=3, Д=4, Е=5, Ё=6, 
Ж=7, З=8, И=9 гэж тохируулан, 
харин тоогоор дугаарладаг бол 
тухайн тоог нь будна. 

“Сурагч” хэсгийн 2 мөрийг 
бөглөхдөө сурагчдад 
давхардуулахгүйгээр 01 - 99 
хүртэлх шифр оноон будна.

Санамж: “Анги” мөрийн 
0-ийг будаж болохгүй !!! 

УЛААНБААТАР, НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ
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Налайх дүүргийн 119-р сургуулийн 6-ийн Д бүлгийн сурагч Анхбаяр овогтой Хүслэнг багш нь 08 гэж 
шифрлэжээ. 

Налайх дүүргийн Голомт цогцолбор сургуулийн 3-ын Б бүлгийн сурагч Батболд овогтой Маргадыг багш нь 16 
гэж шифрлэжээ. 

Эдгээр сурагчдын хариултын хуудсыг хэрхэн шифрлэхийг доор харууллаа.

ЖИШЭЭ

A. 

Б. 
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5. Ийнхүү шифрлэсэн бүх сурагчдын мэдээллийг Microsoft Excel програмд доорх байдлаар нэгтгэн оруулж, 
файлаа tugsuu@iqcenter.mn, azbileg@iqcenter.mn мэйл хаягаар илгээнэ үү.

“Сэтгэх чадварын намрын сорилго-2018” уралдаантай холбоотой удирдамж, шифрлэх заавар, бүртгэлийн 
загвар файл болон бусад мэдээллийг www.iqcenter.mn/2018 цахим хуудаснаас үзэх боломжтой.

Microsoft Excel 
дээр бүртгэл 
хөтлөх загвар

№ Аймаг/
дүүрэг Сургууль Анги Бүлэг Овог Нэр Код

Налайх 119-р сургууль 6 Д Анхбаяр Хүслэн 151196408

Налайх Голомт цогцолбор 
сургууль 3 Б Батболд Маргад 152113116

...

Налайх дүүргийн код 15.

Налайх дүүргийн код 15.

А.Хүслэнд оноосон шифр 08.

Б.Маргадад оноосон шифр 16.

Энэ сурагчийн эцсийн код нь 151196408.

Энэ сурагчийн эцсийн код нь 152113116.

119-р сургуулийн код 119. 

Голомт цогцолбор сургуулийн код 211. 

6-р анги.

3-р анги.

Д бүлэг (Д=4). 

Б бүлэг (Б=1). 

A. 

Б. 


