
Чӑваш чӗлхипе литератури олимпиадин муниципалитет тапхăрĕ 

2019-2020 вĕренÿ çулĕ 

Чăваш шкулĕ 

7-8-мӗш классем 

Хуравсем 

1. Г. Волков.Упа ташши. 

Авторне пĕлнĕшĕн – 3 балл, сиктерсе хăварнă сăмах майлашăвне çырнăшăн – 

2 балл. Пĕтĕмпе – 5 балл. 

2. Юмансар.  

Тĕрĕс хуравшăн – 5 балл. Юман вăрманĕ тесе хуравласан – 1 балл. 

3. Тĕлĕнтермĕш – япала ячĕ. Тĕлĕн – сăмах тымарĕ, -тер – сăмах тăвакан аффикс, -

мĕш– сăмах тăвакан аффикс, тĕлĕнтермĕш – сăмах тĕпĕ. 

Кашни хуравшăн (пуплев пайне, сăмах тымарне, аффикссене, сăмах тĕпне 

кăтартнăшăн) – 1-ер балл. Пĕтĕмпе – 5 балл. 

4. Ташша. Ташăна тенине йăнăш тесе шутламалла. 

Тĕрĕс хуравшăн – 5 балл. 

5. Чăвашсем хĕрарăма юманпа танлаштарман. Арçыннăн вăйлă, кĕрнеклĕ пулмалла, 

хĕрарăмăн çемçе кăмăллă пулмалла тесе шутланă, çавăнпа арçынна кăна юманпа 

танлаштарнă. 

Танлаштарманнине пĕлнĕшĕн – 3 балл, ăнлантарнăшăн – 2 балл. Пĕтĕмпе – 5 

балл. 

6. Тĕп текстри ĕç-пулăма йĕркелесе пыракан, хайлаври сăнар-характера пур енлĕ 

уçма пулăшакан литература ăнлавне сюжет теççĕ. Тĕп пайĕсем: ĕç тĕвĕленĕвĕ, аталанăвĕ, 

хĕрсе çитнĕ вăхăт, ĕç вĕçленĕвĕ. 

Тĕрĕс хуравшăн – 5 балл. 

7. И.И. Одюков. 

Тĕрĕс хуравшăн – 5 балл. 

8. Григорий Луч. «Чун туйăмĕ». 

Авторне палăртнăшăн – 2 балл, хайлав ятне пĕлнĕшĕн – 3 балл. Пурĕ – 5 балл. 

9. Тӗрӗс те илемлӗ куҫарушӑн (шухӑшне сыхласа хӑварнӑшӑн, грамматитка 

мелӗсемпе тӗрӗс усӑ курнӑшӑн, чӗлхе илемӗшӗн) чи пысӑк балл – 5 балл. 

Хаклă тусăм! 

Сирĕнтен уйрăлсассăн тепĕр пилĕк минутранах мăшăр лаша кÿлнĕ тутар ямшăк 

мана кичем уйсем урлă, шыв-шурлă çулсемпе библиотекăран аяккарах та аяккарах илсе 

кайрĕ. Пылчăк сирпĕнсе пыратчĕ, тÿперен йĕпхÿ акăнатчĕ. Тăхлан тĕслĕ пĕлĕтсем 

аялтанах шăва-шăва иртеççĕ. Эп шухăша путрăм, ырă ĕмĕтсен ытамне лекрĕм. Çав 

ытамра Сирĕнпе пĕрле пулнăран мана питĕ аванччĕ, унпа пĕрлех Сирĕн çинчен ытла 

нумай шутлама хăйнăран хама хам ятла стуйăм та пурччĕ, Сирĕнтен, умăра чĕркуçленсе 

ларса, каçар уыйта скилетчĕ. Сирĕн çинчен шутлаттăм, анчах хама таçта çÿл тÿпере 

туяттăм, хĕвел пайăркисем хĕлхемлĕн йăлтăртатса вылятчĕç, эп вĕсем хушшипе, вĕсем 

витĕр вĕçеттĕм, чунра вара лăпкă-лăпкăччĕ, мана, ытарайми хаклă тусăм, çав ĕмĕт-

шухăшсăр пуçне урăх нимĕн те кирлĕ марччĕ. Çав ĕмĕт-шухăшăма манран никам та 

туртса илейменнишĕн хĕпĕртенипе такама вĕçĕмсĕр пуç çапса тав тăвас килетчĕ.  

10.Чи пысӑк балл – 5 балл. 

Пĕлсе тăма! Кашни ыйтăва тĕрĕс хуравласан чи нумаййи 50 балл пухма пулать. 

 

 



Чӑваш чӗлхипе литератури олимпиадин муниципалитет тапхăрĕ 

2019-2020 вĕренÿ çулĕ 

Чăваш шкулĕ 

9-мӗш класc 

Хуравсем 

 

1. Чĕм кивелнĕ сăмах, „сывлав, сывлани” („дыхание”), „пурнăç” (”жизнь”) 

пĕлтерĕшлĕ. 

Пĕлтерĕшне ăнлантарнăшăн – 3 балл, кивелнĕ сăмах пулнине палăртнăшăн – 

2 балл. Сăмах пĕлтерĕшне тĕрĕсех мар, анчах çывăх палăртсан 1 балл пама юрать. 

Пĕтĕмпе – 5 балл. 
2. Тĕпче – сăмах тымарĕ, -в – сăмах тăвакан аффикс, -çĕ – сăмах тăвакан аффикс, -

сем – сăмах улăштаракан аффикс, тĕпчевçĕ – сăмах тĕпĕ. 

Кашни хуравшăн (пуплев пайне, сăмах тымарне, аффикссене, сăмах тĕпне 

кăтартнăшăн) – 1-ер балл. Пĕтĕмпе – 5 балл. 

3. Хăш-пĕрисем каланă тăрăх, вĕсем пинрен те иртеççĕ. Кӱртĕм предложение икĕ 

енчен те запятой е тире лартса уйрăмлатаççĕ, е скобкăна хупаççĕ. Скобка точка хыççăн 

тăрать пулсан – кӱртĕм предложение пысăкран пуçласа çыраççĕ, хыççăн тивĕçлĕ паллă 

лартаççĕ. Скобка хыççăнхи предложение пысăкран çыраççĕ. 

Кӱртĕм предложение тупнăшăн – 3 балл, чарăну палли лартас уйрăмлăхсене 

ăнлантарнăшăн – 2 балл. Пĕтĕмпе – 5 балл. 

4. Çынсем аталанакан çĕрте чĕлхе чĕм илсе аталанать, пĕлтермелли, 

туйтармалли, ыйтмалли, хистемелли хатĕр пулса тăрать.  

Предложенишĕн – 1 балл, палăртнă кашни определенишĕн – 1-ер балл. 

Пĕтĕмпе – 5 балл. 

5. Тĕрĕссипе каласан, ученăйсем чĕлхе мĕн иккенне тĕплĕн, пур енлĕн, пурне те 

шута илсе тата пурне те çырлахтармалла паян кунччен те ăнлантарса парайман теççĕ. 

Тĕпчевçĕсем ăна кашни хăйне майлă ăнланаççĕ, анчах вĕсене пĕр шухăш пĕрлештерет.  

Союзлă предложенисене çырса илнĕшĕн – 2-шер балл, союзсене паллă 

тунăшăн – 0,5-шер балл. Пĕтĕмпе – 5 балл. Йăнăш палăртнă кашни союзшăн 0,5-шер 

балл чакармалла. 

6. Верлибр – йĕркери сыпăксемпе тăсăвсен (пусăмсен) шутне пăхмасăр йĕркеленĕ, 

интонаципе синтаксис çинче тытăнса тăракан сăвă. 

Тĕрĕс хуравшăн – 5 балл. 

7. Тутарла юрă юрласа панăшăн. 

Тĕрĕсхуравшăн – 5 балл. 

8. Акăш, шăпчăк, мăкăнь, çăлтăр. Юрă ячĕ – «Шур Атăлта шур акăш ярăнать…» 

Кашни тĕрĕс хуравшăн – 1-ер балл. Пĕтĕмпе– 5 балл. 

9. Тӗрӗс те илемлӗ куҫарушӑн (шухӑшне сыхласа хӑварнӑшӑн, грамматитка 

мелӗсемпе тӗрӗс усӑ курнӑшӑн, чӗлхе илемӗшӗн) чи пысӑк балл – 5 балл. 

Хаклă тусăм! 

Сирĕнтен уйрăлсассăн тепĕр пилĕк минутранах мăшăр лаша кÿлнĕ тутар ямшăк 

мана кичем уйсем урлă, шыв-шурлă çулсемпе библиотекăран аяккарах та аяккарах илсе 

кайрĕ. Пылчăк сирпĕнсе пыратчĕ, тÿперен йĕпхÿ акăнатчĕ. Тăхлан тĕслĕ пĕлĕтсем 

аялтанах шăва-шăва иртеççĕ. Эп шухăша путрăм, ырă ĕмĕтсен ытамне лекрĕм. Çав 

ытамра Сирĕнпе пĕрле пулнăран мана питĕ аванччĕ, унпа пĕрлех Сирĕн çинчен ытла 

нумай шутлама хăйнăран хама хам ятла стуйăм та пурччĕ, Сирĕнтен, умăра чĕркуçленсе 

ларса, каçар уыйта скилетчĕ. Сирĕн çинчен шутлаттăм, анчах хама таçта çÿл тÿпере 

туяттăм, хĕвел пайăркисем хĕлхемлĕн йăлтăртатса вылятчĕç, эп вĕсем хушшипе, вĕсем 

витĕр вĕçеттĕм, чунра вара лăпкă-лăпкăччĕ, мана, ытарайми хаклă тусăм, çав ĕмĕт-

шухăшсăр пуçне урăх нимĕн те кирлĕ марччĕ. Çав ĕмĕт-шухăшăма манран никам та 

туртса илейменнишĕн хĕпĕртенипе такама вĕçĕмсĕр пуç çапса тав тăвас килетчĕ. Урăх 



ним çинчен те, никам çинчен те шухăшлас килместчĕ. Лашасем юртатчĕç те юртатчĕç. 

Çумăр пĕрĕхетчĕ. Пĕлĕтсем шăватчĕç. Пуçăмри шухăшсем те çав пĕлĕтсем пекех вĕçĕ-

хĕррисĕр капланса иртетчĕç… Туйăмсен варринче – Эсирччĕ… Хаклăран та хаклă, 

ытарайми… тусăм… 

10.Чи пысӑк балл – 5 балл. 

 

 

Пĕлсе тăма! Кашни ыйтăва тĕрĕс хуравласан чи нумаййи 50 балл пухма пулать. 

 



Чӑваш чӗлхипе литератури олимпиадин муниципалитет тапхăрĕ 

2019-2020 вĕренÿ çулĕ 

Чăваш шкулĕ 

10-11-мӗш классем 

Хуравсем 

1. Ант кивелнĕ сăмах, „тупа” („клятва”) пĕлтерĕшлĕ. 

Пĕлтерĕшне ăнлантарнăшăн – 3 балл, кивелнĕ сăмах пулнине палăртнăшăн – 

2 балл. Сăмах пĕлтерĕшне тĕрĕсех мар, анчах çывăх палăртсан 1 балл пама юрать. 

Пĕтĕмпе – 5 балл. 
2. Тупата «честное слово», «право же», «вправду»; «пожалуйста, ради бога». 

Тупнăшăн – 3 балл, куçарнăшăн – 2 балл. Пĕтĕмпе – 5 балл. «Пожалуйста, ради 

бога» пĕлтерĕше палăртмасан йăнăш тесе шутламалла мар. 

3. Ан курам – курам мар. 

Тупнăшăн – 3 балл, синонимне палăртнăшăн – 2 балл. Пĕтĕмпе – 5 балл. 

4. Е судра тупа тунă чăваш, е киремет пăхакан çын тупа тутарнă. Уйăракан 

союзлă хутлă предложени. 

Предложение тупнăшăн – 2 балл, тĕсне палăртнăшăн – 1 балл, кашни тĕп 

членшăн – 0,5-шер балл. Пĕтĕмпе – 5 балл. Сказуемăйсене тупа тунă, тупа тутарнă 

тесе палăртсан та йăнăш тесе шутламалла мар. 

5. Чăваш хăйне ĕненччĕр тесе ант е тупа тунă. Е судра тупа тунă чăваш, е 

киремет пăхакан çын тупа тутарнă. Тупа тăваканни патак урлă: «Тупата Турăшăн, 

суятăп пулсан çак патак пек типсе каймалла пултăр», – тесе каçнă, тăварлă шыв ĕçнĕ, 

çĕре чуп тунă та тăвар сапнă çăкăр чĕллине çинĕ.  

Союзлă предложенисене çырса илнĕшĕн – 1-ер балл, союзсене паллă тунăшăн – 

0,5-шер балл. Пĕтĕмпе – 5 балл. Йăнăш палăртнă кашни союзшăн 0,5-шер балл 

чакармалла. 
6. Сонет – 14 йĕркерен тăракан çирĕп, классикăллă сăвă. Вăл икĕ катренран (тăват 

йĕркелĕхрен) тата икĕ терцинăран (виç йĕркелĕхрен) тăрать, яланах хăйĕнч ефилософиллĕ 

тарăн шухăш упрать. 

Теорине пĕлнĕшĕн – 2 балл, тытăмне ăнлантарнăшăн – 3 балл. Пурĕ 5 балл. 

7. Чăваш ялĕнче пулса иртет, юлашки ĕçĕ Çĕпĕрте пулать. 

Тĕрĕс хуравшăн – 5 балл. 

8. а) Тилли (П. Хусанкай «Тилли юррисем»); б) Пăраски карчăк (И. Юркин «Мул») 

Пĕрремĕш сăнара пĕлнĕшĕн – 2 балл, иккĕмĕш сăнаршăн – 3 балл. Пĕтĕмпе 5 

балл. 

9. Тӗрӗс те илемлӗ куҫарушӑн (шухӑшне сыхласа хӑварнӑшӑн, грамматитка 

мелӗсемпе тӗрӗс усӑ курнӑшӑн, чӗлхе илемӗшӗн) чи пысӑк балл – 5 балл. 

Хаклă тусăм! 

Сирĕнтен уйрăлсассăн тепĕр пилĕк минутранах мăшăр лаша кÿлнĕ тутар ямшăк 

мана кичем уйсем урлă, шыв-шурлă çулсемпе библиотекăран аяккарах та аяккарах илсе 

кайрĕ. Пылчăк сирпĕнсе пыратчĕ, тÿперен йĕпхÿ акăнатчĕ. Тăхлан тĕслĕ пĕлĕтсем 

аялтанах шăва-шăва иртеççĕ. Эп шухăша путрăм, ырă ĕмĕтсен ытамне лекрĕм. Çав 

ытамра Сирĕнпе пĕрле пулнăран мана питĕ аванччĕ, унпа пĕрлех Сирĕн çинчен ытла 

нумай шутлама хăйнăран хама хам ятла стуйăм та пурччĕ, Сирĕнтен, умăра чĕркуçленсе 

ларса, каçар уыйта скилетчĕ. Сирĕн çинчен шутлаттăм, анчах хама таçта çÿл тÿпере 

туяттăм, хĕвел пайăркисем хĕлхемлĕн йăлтăртатса вылятчĕç, эп вĕсем хушшипе, вĕсем 

витĕр вĕçеттĕм, чунра вара лăпкă-лăпкăччĕ, мана, ытарайми хаклă тусăм, çав ĕмĕт-

шухăшсăр пуçне урăх нимĕн те кирлĕ марччĕ. Çав ĕмĕт-шухăшăма манран никам та 

туртса илейменнишĕн хĕпĕртенипе такама вĕçĕмсĕр пуç çапса тав тăвас килетчĕ. Урăх 

ним çинчен те, никам çинчен те шухăшлас килместчĕ. Лашасем юртатчĕç те юртатчĕç. 

Çумăр пĕрĕхетчĕ. Пĕлĕтсем шăватчĕç. Пуçăмри шухăшсем те çав пĕлĕтсем пекех вĕçĕ-



хĕррисĕр капланса иртетчĕç… Туйăмсен варринче – Эсирччĕ… Хаклăран та хаклă, 

ытарайми… тусăм… 

Самантлăх тенĕ пек шухăш ытамĕнчен вĕçерĕнтĕм. Вăхăт шăп та лăп ултă 

сехетчĕ… Библиотека… кĕнекесем… Эсир, манăн хаклă çыннăм, сĕтел хушшинче 

ларатăр, шурă хута хурататăр... Темшĕн-çке мана урăхран Сире нихçан та, нихçан та 

курас маррăн туйăнать… 

10.Чи пысӑк балл – 5 балл. 

 

 

 

 

Пĕлсе тăма! Кашни ыйтăва тĕрĕс хуравласан чи нумаййи 50 балл пухма пулать. 

 

 


