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Чӑваш чӗлхипе литератури олимпиадин муниципалитет тапхăрĕ 

2019-2020 вĕренÿ çулĕ 

Вырӑс шкулĕ  

7-8-мӗш классем  

Ыйтусемпе ĕçсем 

 

1. Прочитайте текст и озаглавьте его. Назовите автора текста. 

Çанталăк сивĕ тăнă. Куç уçма çук çил-тăман вĕçтернĕ. Çав вăхăтра 

çамрăк çын урампа иртсе пынă май пĕрене çинче старик ларнине курах 

кайнă. Старик темĕн çинчен шухăшланă пулнă. 

Çамрăк çын старик патне пырса: 

– Мучи, мĕн туса ларатăн урамра çак çил-тăман вăхăтĕнче? – тесе 

ыйтнă. 

– Эй, ачам, – тенĕ ăна ват çын, – эсĕ пурнăçра чухласа илейместĕн-ха. 

Тулти çил-тăвăл мĕн вăл? Пÿртре ав ывăлăмпа кинĕм харкашаççĕ, ниçтан 

чарма çук: ку чăнласах та хăрушă çил-тăвăл. Яланах ас ту, ачам: тулти çил-

тăвăл килтинчен лăпкăрах. Кил-йышра харкашу тухсан çуртран тухса 

тарас килет. 

Çапла пуль, çапла пулех çав. Ахальтен мар-çке ĕлĕкех ваттисем: „Кил-

йышпа пĕрле пулсан çеç ăш-чик лăпкă пулать―, – тесе каланă. Чăнах, кил-

йышра тату пурăннине ним те çитмест иккен. 

2. Напишите значения слова мучи в чувашском языке. В каком 

значении употреблено слово мучи в тексте? 

3. Напишите значения слов çил-тăман тата çил-тăвăл. Докажите, что 

они различаются по значению. 

4. Выпишите из текста парные слова. Напишите, как образуются 

парные слова в чувашском языке. 

5. Выпишите из текста имена существительные, употребленные в           

1 лице, и переведите на русский язык. 

6. Что такое сказ? 

7. Узнайте произведение по его финалу, назовите автора. 

«Ĕлěк чăваш ялта пурăннă, ял тулашне сайра тухнă. Халě Раççейре 

чăваш пурăнман область е хула çук та пулě. Чăваш халăхěн çурри ытла рес-

публика тулашěнче пурăнать. Тěнчен тěрлě кěтесне сапаланнă халăха хальхи 

вăхăтра тăван чěлхе пěрлештерет. Манар мар ăна, тăван чěлхемěре!» 

8. Как называется первая книга чувашского писателя Александра Ар-

темьева? 

9. Переведите письмо Михаила Сеспеля А.П. Червяковой на русский 

язык. 

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 
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мана питĕ аванччĕ, унпа пĕрлех Сирĕн çинчен ытла нумай шутлама хăйнăран 

хама хам ятлас туйăм та пурччĕ, Сирĕнтен, умăра чĕркуçленсе ларса, 

каçару ыйтас килетчĕ. 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. Напишите письмо М. Сеспелю на тему  

«Чуну та тухрĕ ют çĕрте,  

Выртатăн сивĕ, нÿр çĕрте…  

Эс чăвашран кĕтен хыпар.  

Чăваш ачи, сассуна пар!» 
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Чӑваш чӗлхипе литератури олимпиадин муниципалитет тапхăрĕ 

2019-2020 вĕренÿ çулĕ 

Вырӑс шкулĕ  

9-мӗш класс  

Ыйтусемпе ĕçсем 

 

1. Прочитайте текст и озаглавьте его. 

(1)Коми ачи килчĕ. (2)„Чолăм―, – терĕм эпĕ ăна. (3)„Чолăм―, – 

савăнсах хурав пачĕ Алексей. 

(4)Тутар йĕкĕчĕсемпе паллашрăм. (5)Эпĕ: „Исянмĕсĕз!― – терĕм. 

(6)„Исянмĕсĕз!― – ахрăм пек кăмăллă тавăрчĕç Ильшатпа Ренат. 

(7)Çармăссем хула урамĕпе уçăлса çÿреççĕ. (8)„Салам лийже, 

Вениамин. (9)Поро кече, Лариса―. (10)Ларисăпа Вениамин йăл кулса: „Салам 

да поро кече―, – теççĕ.  

(11)Регина Кенирен. (12)Унта суахили чĕлхи сарăлнă. (13)„―Регина, 

джамбо!― (14)Урсулăпа Януш – венгрсем. (15)Пĕччен пулсан сия тейĕттĕм. 

(16)Иккĕн те – сиясток. 

(16)Эпĕ тата акăлчанла, грузинла, литвалла, мăкшăлла, нимĕçле, 

удмуртла, украинла, финла, французла, яппунла сывлăх сунма пултаратăп. 

(17)Тăван чĕлхепе урăх халăх çынни саламлани пурне те килĕшет. (18)Мана 

та.  

2. Выпишите из текста предложения с обращениями. По такой же 

модели (приветствие + имя) составьте предложения с обращениями, называя 

имена татар и коми (по тексту).  

3. Подберите синонимы к словам йĕкĕт, хĕр.  

4. Найдите в тексте глаголы в прошедшем очевидном времени. 

5. Среди предложений 10-18 найдите предложения с однородными 

членами. Выпишите их, подчеркните подлежащии. 

6. Как называется литературный эпический жанр в прозе или стихах, 

опирающийся на традиции народной сказки. 

7. Какой театр в Чебоксарах носит имя основоположника силлабо-

тонического стихосложения в чувашской поэзии? 

8. Определите стихотворный размер четверостишия: 

Чăвашра вăрман та чăвашла кашлать, 

Шăпчăк та юрлать кунта, ав, чăвашла. 

Пин чĕлхеллĕ туслă халăх хушшинче 

Калаçса çÿретĕп эпĕ — чăвашла.  

(Л. Мартьянова) 

9. Переведите письмо Михаила Сеспеля А.П. Червяковой на русский 

язык: 

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 
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путрăм, ырă ĕмĕтсен ытамне лекрĕм. Çав ытамра Сирĕнпе пĕрле пулнăран 

мана питĕ аванччĕ, унпа пĕрлех Сирĕн çинчен ытла нумай шутлама хăйнăран 

хама хам ятлас туйăм та пурччĕ, Сирĕнтен, умăра чĕркуçленсе ларса, 

каçару ыйтас килетчĕ. 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. Напишите письмо М. Сеспелю на тему  

«Чуну та тухрĕ ют çĕрте,  

Выртатăн сивĕ, нÿр çĕрте…  

Эс чăвашран кĕтен хыпар.  

Чăваш ачи, сассуна пар!» 
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Чӑваш чӗлхипе литератури олимпиадин муниципалитет тапхăрĕ 
2019-2020 вĕренÿ çулĕ 

Вырӑс шкулĕ  
10-11-мӗш классем  
Ыйтусемпе ĕçсем 

 
1. Прочитайте текст и озаглавьте его. Назовите автора текста. 

(1)„Юман ташши― – хăйне кура тĕлĕнтермĕш, анчах ачасем ку ... 

ташлама юманлăха шала кĕмен, уçланкăри е вăрман хĕрринчи чи ватă юман 

тавра çаврăннă.  

(2)Ватă юман тавра васкамасăр ташласа çаврăнсан юнашарти 

мăшăр юман патне куçнă вĕсем. (3)Ташшăн малтанхи сыпăкĕ „Уй варринче 

лаштра юман― юрă кĕввипе ерипен пулса пынă та лăпкă утта куçнă, çапах 

мăшăр юман тĕлĕнче ташă хăвăртланнă.  

(4)Ватă юман – асатте, пысăк юман – атте, хунав юман – ача юман. 

(5)Чăваш ачисем хунав юман урлă сике-сике каçнă. (6)Ку та „юман 

ташшиех― пулнă-ха, анчах ăна упа ташши те тенĕ.  

(7)Юманăн ÿчĕ хытă та, чунĕ çемçе. (8)Ун мĕлкине путсĕр канма 

ларсан тепĕр çулĕнче юман хăрать тет. (9)Усал çын таптанине те 

чăтаймасть иккен мăнтарăн... 

2. Подберите синоним к слову юманлăх. 

3. В 1-ом предложении вместо многоточия вставьте нужное слово или 

словосочетание. 

4. С какими деревьями в чувашской мифологии ассоциируются мать, 

младшая сестра, младший брат? 

5. От каких слов образовано слово асанне?  

6. Определите жанр произведения «Красный мак» Юрия Скворцова и 

дайте характеристику этого термина. 

7. По данному фрагменту определите автора и название произведения. 

Так будем веселиться мы и петь, 

Плясать давайте лихо и шуметь –  

Никто два века в мире не жил, 

Никто владыкой мира не был! 

8. О каком писателе идѐт речь? Напишите его фамилию, имя, отчество 

и псевдоним. 

«Живой интерес к чувашским народным песням, легендам и мифам, 

проявленный им еще в семинарские годы, сохранялся у писателя и в зрелые 

годы, хотя воспринимал он это бесценное богатство не холодным умом со-

бирателя и механического регистратора, а душой, постигал с помощью пи-

сательской интуиции. Вот откуда свойственное стилю писателя чувство 

слова, интонация устного рассказа, образ этакого простака – повествова-

теля или рассказчика…» 

9. Переведите письмо Михаила Сеспеля А.П. Червяковой на русский 

язык: 

Хаклă тусăм! 
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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 ятлас туйăм та пурччĕ, Сирĕнтен, умăра чĕркуçленсе ларса, 

каçару ыйтас килетчĕ. 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. Напишите письмо М. Сеспелю на тему  

«Чуну та тухрĕ ют çĕрте,  

Выртатăн сивĕ, нÿр çĕрте…  

Эс чăвашран кĕтен хыпар.  

Чăваш ачи, сассуна пар!» 

 

 

 

 

 


