
 

 

1 Хушăм 

 Приложение 1 

«Радиус-17» Олимпиадăн 1 ăстрăмĕнчи ыйтусемпе заданисем 

(Вопросы и задания 1 тура Олимпиады «Радиус-17») 

3 класс 

   1.Пăтраштарнă сăмахсенчен предложени йĕркелесе çыр. (Восстанови 

деформированное предложение). 

   Анне, те, пуринчен, манăн, лайăхрах. 

   2.Тупсăмне туп. (Отгадай загадку). 

   Ирпе тăватă уран, кăнтăрла икĕ уран, каçпа тăватă уран. 

   3.Ваттисен сăмахне çырса пĕтер. (Заверши пословицу). 

   Улми (_____________) аякка ÿкмест. 

 

   4.Çемçетÿ палли (ь) ытлашши сăмаха палăрт. (Укажи слово, где 

мягкий знак (ь) лишний. 

   А) Тумланать. Ă) Чупать. Б) Тĕлĕнеть. В) Çывăрать. Г) Ăшалать. 

   5.Сăмахсене алфавит йĕркипе лартса тух. (Переставь слова в 

алфавитном порядке). 

   А) Чакак. Ă) Путек. Б) Сукмак. В) Будильник. Г) Цирк. Д)Галстук. Е) 

Мамăк. Ĕ)Упа. 

   6.Ытлашши сăмахĕ хăшĕ? (Которое слово лишнее)? 

   А) Çăка. Ă) Йăмра. Б) Купăста. В) Чăрăш. Г) Хыр. Д) Ăвăс.  

   7. Хăш йĕркере йăнăш çырнă сăмах пур? (В какой строке имеется 

слово с ошибкой)? 

   А) Калча, вăлча, шалча, анчах, хупăлча, медальлĕ. 

   Ă) Çăртан, паттăр, параппан, суккăр, пиллĕк, çиччĕ. 

   Б) Çывăх, çивĕч, çыру, çын, çырма, чыс, чышкă. 

   8. «Путмар» мĕн япала? (Что обозначает слово «путмар»)? 

   А) Çăпата сырнă чух урана чĕркемелли пир. (Холстина для обматывания 

ног под лаптями). 

   Ă) Килте тунă йывăç кравать. (Изготовленная дома деревянная кровать). 

   Б) Çăпата тумалли çăка хуппи. (Лыко для плетения лаптей). 



 

 

   9.  Литература сăнарĕсенчен хăшĕ Ямаш вăрманĕнчи мĕнпур ăсана хăй 

хыççăн ертсе таврăнать? (Кто из литературных персонажей привел за 

собой всех тетеревов из Ямашевского леса). 

   1. Вĕçкĕн Ваççа. 

   2. Лапшу Çтаппанĕ. 

   3. Улăп ывăлĕ. 

   10. Текст тăрăх ыйтусене хуравла. (Ответь на вопросы по тексту). 

                                     Пуçтах Тоня. 

   Тоня урамра пĕр арçын ачана курнă. Унăн пичĕ хуп-хура пулнă. Тоня 

çакăншăн арçын ачана тĕртсе ÿкернĕ. Лешĕ макăрма пуçланă. 

   Тепрехинче Тоня кÿршĕрех пурăнакан Палюкран панулми туртса илнĕ. 

Палюк кăшкăрса макăрма пуçланă. Тоня хăйсен килне кĕрсе тарнă. 

   Виççĕмĕшĕнче Тоня хăйĕнчен пĕчĕкрех Маринене çÿçĕнчен туртса 

кÿрентернĕ. Çакăн хыççăн Тоньăна  пуçтах, çапăçакан хĕрача теме пуçланă. 

                                                                      (П. Можаров çырнинчен) 

   1. Тоня арçын ачана мĕн пирки тĕртсе ÿкернĕ? 

   2. Тоня Палюка мĕнле кÿрентерет? 

   3.  Тоньăна хăçан пуçтах хĕрача теме пуçланă? 

   11.Текст ăшлăхне хăв сăмахусемпе çырса пар. (Изложи содержание 

текста своими словами). 

   12. «Манăн тус» ятлă калав ăсла. Калавунта  тусун паха енĕсене çырса 

кăтарт. (Напиши рассказ «Мой друг». В рассказе опиши его хорошие 

качества). 

4 класс 

   1.Хăш сăмахĕ ытлашши? (Которое слово лишнее)? 

А) Илемлет. Ă) Хитрелет. Б) Чиперлет. В) Капăрлат. Г) Сăнсăрлат. Д) 

Хÿхĕмлет. 

 

   2.Хăш сăмахĕ глагол мар? (Какое слово не является глаголом)? 

   А) Сик. Ă) Çыр. Б) Кай. В) Кур. Г) Вăхăт. Д) Тат. Е) Лар. 

   3. «Хăйне мăнна хурать» тесе кам çинчен калаççĕ? (Кого называют 

человеком, ставящим себя высоко)? 

   А) Чĕререн хурланакан çынна. 



 

 

   Ă) Ачасене юратакан çынна. 

   Б) Ыттисене хисеплемен çынна. 

   В) Савăнакан çынна. 

   4. Хăш сăмахра çемçетÿ палли (ь) кирлĕ? (В каком слове нужен мягкий 

знак (ь)? 

   А) Кал…ча. Ă) Шинел…лĕ. Б) Пăн…чă. В) Чит…лĕх. Г) Çин…че. Д) 

Чик…ĕ.  

   5. Хăшĕ хутăш сăмах? (Какое слово смешанное)? 

   А) Аппа. Ă) Кукамай. Б) Тăван. В) Йăмăк. Г) Асанне. Д) Мăнук. Е) Инке. 

   6. Пăтраштарнă сăмахсенчен предложени йĕркеле. (Восстанови 

деформированное предложение). 

   Пултараççĕ, манăн, те, тума, темĕн,  анне, аттепе. 

   7. Предложенисене йĕркипе вырнаçтарса тух. Текста ят пар. (Обозначь 

цифрами порядок предложений. Текст озаглавь). 

   А) Вĕсем юр çинче кайăка курнă. 

   Ă) Хĕл кунĕ ачасем паркра вылянă. 

   Б) Вăл питĕ вăйсăр пулнă. 

   В) Кайăк читлĕхре пурăнма пуçланă. 

   Г) Ачасем ăна пÿлĕме илсе кĕнĕ. 

   Д) Çуркунне ачасем кайăка ирĕке янă. 

   8. Чăваш алфавитĕнчи çак саспалли  мĕн ятлă: Пп? (Как называется 

эта буква чувашского алфавита:Пп)? 

   1. «Пи». 2. «Па». 3. «Пă». 4. «Пы». 

   9. Ваттисен сăмахне çырса пĕтер. (Заверши пословицу). 

   Паян тумалли ĕçе (_____________________________________). 

 

   10.Текст тăрăх ыйтусене хуравла. (Ответь на вопросы по тексту). 

                               Катаччи чупни.   

   Ванюкăн Эскам ятлă йытă пур. Ванюк ăна çунана кÿлсе ярать те катаччи 

чупать. 

   Пĕррехинче Ванюк хăйĕн тусĕсене катаччи чуптарма пулчĕ. Акă Петĕр тата 

Марине çуна çине хăпарса ларчĕç. Анчах Эскам çунана туртаймарĕ: ытла та 

йывăр! 



 

 

   Ванюк йытта кăшкăрса та пăхрĕ. Юлашкинчен хĕнемех пуçларĕ. Эскам 

тÿссе тăраймарĕ, хыттăн туртăнчĕ те вĕçерĕнсе айккинелле тарчĕ. 

                                                       (И. Шухши çырнинчен) 

   1. Ванюк Эскампа мĕнле вылять? 

   2. Пĕррехинче Ванюк мĕн тума шутлать? 

   3. Эскам çунана мĕн пирки туртайман? 

   4. Эскам юлашкинчен мĕн тăвать? 

   11.Текст ăшлăхне хăв сăмахусемпе çырса пар. (Изложи содержание 

текста своими словами). 

12. «Эпĕ кушакпа (йытăпа…) çапла вылятăп» калав  ăсла. (Напиши 

рассказ «Как я играю с кошкой (собакой…)». 

 

5 класс 

   1.Тĕрĕс сăмахне ларт. (Вставь нужное слово). 

Маччана сурса (______________). 

А) лар;  Ă) вырт; Б) тăр; В) тар; Г) сăвă вула.  

   2.Тупсăмне туп. (Отгадай загадку). 

Хĕрлĕ хĕр пĕлĕт тăрăх çÿрет. 

А) уйăх; Ă) хĕвел; Б) чĕкеç; В) самолет; Г) ракета. 

   3. Кам пирки «тăм пăшал» теççĕ? (Про кого говорят «тăм пăшал»)? 

   А) Тĕл пеме пĕлекен çинчен. Ă) Пеме пĕлменскер çинчен. Б) Тăмсай 

çинчен. Г) Тăмран пăшал тăвакан çинчен.  

   4. Хăш юпара япала ячĕсене тĕрĕс вĕçленĕ? (В каком столбике 

существительные просклонены верно). 
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   Ксения           Ксениян              Ксенин 

   аллея             аллеян                 аллейăн 

   сцена             сценан                 сценăн 

   училище        училищен           училищĕн 

   Петя               Петян                 Петьăн 

   5. Сăвва тивĕçлĕ сăмах кĕртсе лартса вĕçле. (Заверши  стихотворение 

вставлением необходимого слова). 



 

 

   - Кам сăрланă-ши, анне, 

   Вĕрене çулçисене? 

   Пулнă тăнă вĕрене 

   Хĕрлĕ, сарă та кĕрен. 

   - Вăл асамçă  (________________), - 

   Хуравларĕ ман анне. 

                        (В.Эктел) 

А) çуркунне; Ă) пукане; Б) кĕркунне; В) асанне; Г)  ирхине. 

   6. Сăмахсене алфавит йĕркипе вырнаçтар. (Расположи слова в 

алфавитном порядке). 

А) лакăм; Ă) ланкашка; Б) лару; В) лавкка; Г) лăпăрти; Д) лаç; Е) лав. 

   7.  Вырăсларан чăвашла  куçар. (Переведи на чувашский язык). 

                                   Маленькая хозяйка 

    Однажды у Маши собрались девочки. Им захотелось чая. Маша взяла 

чайник, но он был горячий. Маша уронила чайник на пол. Чайник разбился. 

   8. Хĕрачасемпе арçын ачасен ячĕсене ушкăнласа çыр. (Сгруппируй 

имена девочек и мальчиков и напиши). 

   Кĕтерук, Кулине, Хĕлип, Хĕветле, Çтаппан, Хĕветут, Марук, Сарпи, 

Нарспи, Сентти, Унтри, Тарас, Мĕкĕте, Анна, Марине, Урине, Петĕр, Ваçук, 

Антун,Михала,Кирук,Куля.                          

 Хĕрачасем: 

  Арçын ачасем: 

   9. Хăш сăмахсене тĕрĕс мар çырнă? (Какие слова написаны 

неправильно)? 

А) шалча, калча, панча; Ă) выльăх, тулăх, хĕвел; Б) супăнь, мăкăнь, кукăль; 

В) хĕвель, кальча, вутчул. 

   10. Текст тăрăх ыйтусене хуравла. (Ответь на вопросы по тексту).  

                                        Чĕкеç курăкĕ.  

   Чĕкеç курăкĕ çул-йĕр  е сукмак хĕррипе ÿсет. Урана кастарсан е урăх суран-

мĕн пулсан чĕкеç курăкĕ аван пулăшать. Чĕкеç курăкне татса сурана çыхатăн 

та  - ыратни те иртет, суранĕ те хăвăртах тÿрленет.  

   Чĕкеç курăкне хăш-пĕр вырăнта шăпăр курăкĕ теççĕ. 



 

 

   Чĕкеç курăкне тĕрлĕ вырăнта акăнма çынсем нумай пулăшаççĕ: курăк вăрри 

çынсен ури çумне çыпçăнать те çĕнĕ вырăна  куçать. Акă мĕншĕн ăна яланах 

çул-йĕр е сукмак айккисенче курма пулать. 

                                      (Н. Матвеев) 

   1.Чĕкеç курăкĕпе çынсем мĕнле сипленеççĕ?  

   2.Çак курăк мĕншĕн ытларах çул-йĕр е сукмак айккисенче ÿсет? 

   11.Калавра ытлшши предложенисем хăшĕсем? (Какие предложения в 

тексте лишние)? 

                                             Вăйăра. 

    (1) Хĕллехи каç асамлă. (2)Лешкасра ачасем хăваламалла вылянă. (3)Павăл 

Наташăна хăваланă. (4)Çÿллĕ мăрьерен тĕтĕм палкаса тухать. (5)Наташа 

тарнă. (6)Урамра Юркĕлетке ларнă.(7)Унтан Павăл Ларисăна хăвалама 

пуçланă. (8)Кĕçех Çĕнĕ çул   уявĕ çитет. (9)Лариса та тарса ÿкнĕ. (10)Вара 

Павăл Катьăна тытасшăн пулнă. (11)Шыв шăнкăртатса юхать. (12)Катя тарса 

ÿкеймен. (13)Павăл ăна тытнă.      

12.Пуçланă калава вĕçле. (Заверши рассказ по началу). 

                                Суяпа инçе каяймăн. 

   Пĕр çын мĕн ачаранпах ухмахла шÿт тума тата суйма юратнă. Пĕррехинче 

çакăскер хаяр сасăпа: «Кашкăр! Кашкăр!» - тесе кăшкăрса  ячĕ тет. Акă ун 

патне кÿршĕ-аршисем чупса çитеççĕ. Пăхаççĕ – нимле кашкăр та çук. Çынни 

вара ахăлтатса кулса ларать тет. Пулăшма пынисем çакна ятларĕç-ятларĕç тет 

те килĕсене саланчĕç тет. 

   Тепрехинче çак çын: «Пушар! Пушар!» - тесе кăшкăрса ячĕ тет. 

Кÿршĕсенчен хăшĕ-пĕри пурпĕрех шаннă-шанманах чупса çитет. Пăхаççĕ – 

пушар çук. Çынни вара ахăлтатса кулса ларать тет. 

   Ак хайхискер пĕр тĕттĕм каçхине çак çын çуртне вăрăсем кĕреççĕ тет. 

«Вăрă! Вăрă!» - тесе кăшкăрать тет çак çын пĕтĕм вăйран. 

6 класс 

   1.Мĕнле сăмаха сиктерсе хăварнă? (Какое слово пропущено)? 

   Усал (________________) утпа çÿрет. 

А) ача; Ă) арçын; Б) хыпар; В) çын; Г) хĕрарăм.  

   2. «Пĕр чĕлхе тупрĕç» тесе камсем çинчен калаççĕ? (Про кого говорят 

«Нашли общий язык»)? 

    А) Пĕр-пĕринпе килĕштерекенсем çинчен. 

    Ă) Пĕр-пĕринпе хирĕçсе   пурăнакансем çинчен. 



 

 

    Б) Хитре калаçакан ачасем çинчен. 

    В) Чăвашла та вырăсла та калаçма пĕлекенсем çинчен. 

   3. Хăш ушкăнри сăмахсене тĕрĕс çырнă? (В какой группе слова 

написаны правильно)? 

   А) Вулаччĕр, тытчĕр, каçчĕр, курччĕр, шанччĕр, çирла çиру. 

   Ă) Вулаччăр, тытчăр, каçчăр, курччăр, шанччăр, çырла, çыру. 

   4. Вăйлă степеньри паллă ячĕ хăшĕ? (Какое прилагательное в сильной 

степени)? 

   А) им-çам; Ă) ăсчах; Б) сап-сарă; В) сарăрах; Г) сарă.  

   5. С. Шавлин Вĕçкĕн Ваççи  хулара ăçта ĕçлет? 

А) Стройкăра; Ă) Милицире; Б) Банкра; В) Театрта; Г) Шкулта. 

   6. Чĕлхе енчен чăвашсемпе хурăнташлă халăх. (Родственный по языку 

с чувашами народ). 

   А) Çармăс; Ă) Тутар; Б) Ирçе; В) Таджик; Г) Удмурт. 

   7. Тупсăмне туп. (Отгадай загадку). 

   Урлă ура утаман. 

А) Кашкăр; Ă) Тилĕ; Б) Упа; В) Чĕрĕп; Г) Мулкач.     

   8.Хăш юпара япала ячĕсене вĕçлени тĕрĕс? (В каком столбике имена 

существительные просклонены правильно)? 
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   платье                 платьен           платйĕн 

   депо                     деповăн           депон 

   класс                    классăн            класăн 

   Ваня                     Ванян              Ваньăн 

   промышленность промышленностьĕн промышленноçăн  

 

   9. Литература хайлавĕнчи ĕçсен йĕркине мĕн теççĕ? (Как называется 

порядок событий в художественном произведении)? 

   А) экспозици; Ă) завязка; Б) сюжет; В) развязка. 

   10. Тивĕçлĕ çĕре чарăну паллисем лартса текста юса. (Исправь 

деформированный текст, расставляя знаки препинания).   

                                             Ăтăр. 



 

 

    Ăтăр вăрманти юхан шыв çинче пурăнать аван унăн çурчĕ вăл йывăçсене те 

хăех каснă вĕсене шыва хăех туртнă çурчĕн тăррине те  хăех майлаштарнă 

ăтăрăн кĕрĕкĕ аван ăна шывра хĕлле те сивĕ мар ăтăрăн хăлхи те çивĕч шывра 

пулă хÿрипе вылятать-и вăрманта çулçă чăштăртатать-и вăл пĕтĕмпех илтет 

куçĕсем вара ăтăрăн йăвашрах япăх курать ăтăр хăйĕн кĕске çĕр утăмĕнченех 

нимĕн те кураймасть 

      11. Пушă вырăнсене предложенисене çыхăнтармалли сăмахсемпе 

тултар. (Вместо пропусков ставь слова-скрепы для связи предложений). 

     Больницăна пĕр хĕрарăма илсе пынă. (___________) тăнне çухатнă ĕнтĕ.  

(___________) хĕрарăма хаяр йытă тулланă.  

     (__________________________) хăйсем тĕллĕн, ирĕккĕн çÿрекен йытăсем 

нумайланчĕç. (________________) шанма çук. Хуçин (__________)йыттине 

шанчăклă кăкарса усрамалла. Урамра йытта тĕл пултăн пулсан, ан тар, 

(___________) кăмăлне пĕлме тăрăш. (____________________) таракана йытă 

хыçалтан пырса çыртать. 

        Çыхăнтару сăмахĕсем: хăйĕнчен, унăн, йытта, хăйĕн, юлашки вăхăтра, 

çак, вăл. 

   12. Хăвна килĕшекен чĕрчун çинчен  калав ту. Ятне çыр. (Составь 

рассказ про нравящегося тебе животного. Озаглавь). 

 

7 класс 

   1. «Тÿр пилĕк» тесе мĕнле çынна калаççĕ? (Какого человека называют 

«тÿр пилĕк»? 

   А) Ĕçчен çын çинчен; Ă) Кахал çынна; Б) Радикулитпа чирленĕ çынна; В) 

Усал çынна. 

   2. Мĕнле сăмаха сиктерсе хăварнă? (Какое слово  пропущено)? 

   Уй пек асли, (______________) пек пуянни çук. 

   А) кÿлĕ; Ă) вăрман; Б) тÿпе; В) хир; Г) пĕве. 

   3. Хăш ушкăнри сăмахсене тĕрĕс çырнă? (В какой группе слова 

написаны верно)? 

   А) Вуланăçемĕн, кайнăçемĕн, утнăçемĕн, ларнăçемĕн, кайиччен, туйиччен. 

   Ă) Вуланă çемĕн, кайнă çемĕн, утнă çемĕн, ларнă çемĕн, кай иччен,туй 

иччен.   

   4. Хăш сăмахĕ тăршшĕне палăртать? (Какое слово обозначает 

расстояние)? 

   А) Хăлаç. Ă) Пăт. Б) Кĕрепенкке; В) Çăк; Г) Пÿре. 



 

 

   5. Пĕрешкелех илтĕнекен тата çырăнакан , анчах та пĕлтерĕшĕсем 

урăхла сăмахсене мĕн теççĕ? (Как называются слова, которые слышатся 

и пишутся одинаково, но разные по значению). 

   А) Синонимсем. Ă) Антонимсем. Б) Паронимсем. В) Этнонимсем. Г) 

Омонимсем.  

   6. Хăш сăнарĕ Ç.Элкерĕн «Хĕн-хур айĕнче» поэминчен? (Какой 

персонаж из поэмы С. Элкера «Под гнетом»)? 

   А) Катăк Çăвар. Ă) Махорка. Б) Шерхулла. В) Тевенеш. Г) Ухтеркке. 

   7. «Пÿрне пакарти» тени вырăсла мĕнле куçать? (Как переводится 

сочетание «пÿрне пакарти» на русский язык)  

   8. Тупсăмне туп. (Отгадай загадку). 

   Икĕ вĕçлĕ, икĕ ункă, варринче – пăта. 

   9. Хăш ушкăнĕнчи сăмах майлашăвĕсене тĕрĕс çырнă? (В какой группе 

словосочетания написаны правильно)? 

   А) Нумай ача; чылай кĕнеке; тĕрлĕ хула; пĕр ушкăн студент; темиçе кун. 

   Ă) Нумай ачасем; чылай кĕнекесем; тĕрлĕ хуласем; пĕр ушкăн студентсем; 

темиçе кунсем.   

   10. Пăтраштарнă предложенисенчен çыхăнуллă текст йĕркеле. 

(Составь связный текст из перемешанных предложений). 

                              Автомобиль. 

   1)Халĕ автомобилĕн хăватлă двигатель. 2) Чи малтанах автомобиль 

бензинпа чупман. 3) Турттарасса та темиçе çынна турттарнă. 4) Вăл чылай 

хăвăрт çÿреме пуçланă. 5) Вăл темĕнле çулпа та чупма  пултарать. 6) 

Каярахпа автомобиль çине мотор лартнă. 7) Унăн вăйĕ те пĕр çынна 

турттармалăх кăна пулнă. 8) Кун йышши автомобиль питĕ майĕпен çÿренĕ. 9) 

Унта вутă çунтарнă. 

  (Предложенисен йĕрки çапла:_____________________________________). 

   11. Паллă тунă сăмахсене урăххисемпе улăштарса текста илемлет. 

(Совершенствуй текст заменяя помеченные слова другими). 

                            Хир сыснипе пăрăнтăк.                              

 Хир  сысни пăрăнтăка çаратнă. Пăрăнтăка (________________) хир сысни 

(_________________)хытă кÿрентернĕ. Пăрăнтăк кĕлетне  хир сысни 

(_________________)çĕр витĕрех шăршласа тупнă. Хир сысни (__________)  

асав шăлĕсемпе çереме çурса уçнă, сăмсипе йăвана чавса аркатнă та сысналла 

чаплаттарма пуçланă. Кедр мăйăрĕсем, сап-сарă юман йĕкелĕсем, хĕвел 



 

 

çаврăнăш вăррисем, тулă пĕрчисем… Çаксене веçех çисе янă хир сысни 

(____________________). Пĕр пĕрчине те пулин хăварман. 

                                                 ( Н. Сладков çырнинчен)  

   Улăштармалли сăмахсем: кĕççе пит, пĕчĕкçĕ чĕрчуна, усал вăрă-хурах, 

шампа хырăм, сĕмсĕр выльăх. 

   12.Вĕçĕ тăрăх калав пуçламăшне хайла. (По концу рассказа сочини 

начало). 

Çапла иртсе кайрĕ канмалли кун. 

 

8 класс 

   1.Çак ваттисен сăмахĕсем хăш чĕрчун синчен? (О каком животном эти 

пословицы?) 

   Çывăракан (…) ан вăрат. Килти (…) килех килет. Кашкăртан (…) пулас çук. 

А) выльăх; Ă) вăкăр; Б) кушак; В) йытă; Г) автан. 

   2.Хăш ушкăнра йăнăш çырнă сăмах пур? (В какой группе есть 

неправильно написанное слово)? 

   А) Кÿлхĕрри, Çĕньял, Çичпÿрт, аванах, паянах, лит пĕрлешÿ, райхаçат. 

   Ă) МГУран, ООНран, вула-ха, чăвашла-вырăслаш-венгрла словарь. 

   Б) Фердинанд де Соссюр, Момыш-улы, «Аврора» крейсер, хăшĕ-пĕри. 

   3. Хăш сăмаха вырăс чĕлхинчен йышăннă?(Какое слово заимствовано 

из русского языка)? 

   А) Пуç. Ă) Атте. Б) Кукамай. В) Кĕлет. Г) Кăвакал. Д) Сысна. Е)Кукаçи. 

   4. Пăнчăсем вырăнне хальхи вăхăтри глагол аффиксĕсене ларт. 

(Вместо точек вставь глагольные аффиксы настоящего времени). 

                             Шупашкар каçĕсем 

   Анлă Атăл çине                         Садсенчи шăпчăксен 

   Уйăх кĕмĕл сапсан                     Пит хитре юррисем: 

   Шупашкар ытамне                    Чунсене çĕклесе 

   Кăн-кăвак каç ан(…) шăвăнса   Çурат(…) хĕрÿ туйăмсем. 

 

   Шупашкар каçĕсем,                    Савăн(…) яшсем – 

   Юмахри пек каçсем,                    Йăл кул(…) хăйсем. 



 

 

   Ах! Ах, ăçта-ши тата,                  Каччисем çумĕнче 

   Ах, ăçта-ши тата пур вĕсем?       Акăшсем пек çÿре(…) хĕрсем.  

   5. Сăвă авторне палăрт. (Назови автора стиотворения). 

   А) П. Хусанкай. Ă) Я. Ухсай. Б) А. Галкин. В) Ç. Элкер. Г) Ю. Скворцов. 

   6. Ку сăвăпа юрă хывнă. Юрă кĕввин авторĕ (композитор) кам? (На 

слова этого стиотворения сложена песня. Кто автор музыки)? 

   А) Г. Лебедев. Ă) Ф. Лукин. Б) А. Асламас. В) Г. Хирбю. Г) А. Никитин. 

   7. Ку юрра чи малтан юрланă юрăç. (Первая исполнительница этой 

песни).   

   А) К. Петрова. Ă) А. Московский. Б) В. Христофоров. В) Т. Чумакова. 

   8. Чăваш  литературине чаплă сăвăçа, «Тилли юррисен» авторне 

парнеленĕ ял ячĕ. (Название села, подарившего чувашскую литературу 

замечательного поэта, автора «Песен Тилли»). 

   А) Асхва. Ă) Çĕрпел. Б) Шăнчас. В) Сиктĕрме. Г) Москакасси.  

   9. Паллă тунă сăмахсем мĕнле пуплев пайĕ пулаççĕ? (К какой части 

речи принадлежат помеченные слова)? 

   Аттене тав тумалла, 

   Аннене тав тумалла, 

   Вĕсене савăнтарма 

   Лайăх пурнăç тумалла. 

             (С. Асамат) 

   А) Инфинитив. Ă) Деепричасти. Б) Пулмалли причасти. В) Пулас причасти. 

   10. Сăмахсенчен предложенисем йĕркеле те вĕсене «Йăмра» çыхăнуллă 

текста пĕрлештер. (Из набора слов выдели предложения и составь с 

ними связный текст под названием «Йăмра»).  

    Чăваш, пÿрчĕ, ялтах, кашни, йăмра, çÿллĕ, ларать, кашласа, умĕнче, те, вăл, 

мар, ытла, илемлĕ, сĕрлеççĕ, хурчĕсем, пыл, ĕçлĕ, хурчĕсем, çинче, ун, 

çÿркунне, сĕткенне, ачасем, турачĕсен, вĕтĕ, ĕмеççĕ, çулла, тăрхала, вăл, 

çулçисемпе, та, пуплешет, хуллен, ансăр, ларать, тунсăхлă, тивмелле, пырса, 

чуна, кашлать, силлесе, хуйхăллăн, турачĕсене,çамрăк, йăмра, хĕлле.  

   11.Сиктерсе хăварнă вырăнсене хальхи причастин пурлă тата  çуклă 

формисен аффиксĕсене ларт. Предложенисене вырăсла куçар. (Пропуски 

заполни  аффиксами положительного и отрицательного форм  

настоящего причастия. Предложения переведи на русский язык). 

   1. Турпас тăв______________а мар, пÿрт ларт____________а платник теççĕ. 



 

 

________________________________________________________________ 

   2. Тыт_________ кайăкăн тĕкне татма çук. ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

   3. Çÿр________ каска якалнă, вырт_______________каска мăкланнă.____ 

_______________________________________________________________ 

   4. Пурăн _________ ĕмĕрте катăк пуртă та кирлĕ пул._________________ 

_______________________________________________________________ 

   5. Шăнса кил________е ăшăтса яр, выçса кил____________е тăрантарса яр. 

_______________________________________________________________                        

    12.Вĕçĕ тăрăх калав пуçламăшĕпе варрине ăсла. Калава ят пар.(По 

конечному предложению сочини начало и середину рассказа. Озаглавь). 

    Учительница мана «пиллĕк» паллă лартса пачĕ. 

 

9 класс 

   1.Пăнчăсем вырăнне мĕнле сăмах çырмалла? (Какое слово нужно 

вставить вместо точек)? 

   Çын (………………) ан хапсăн. 

   А) чăматанне; Ă) лашине; Б) качакине; В) япалине; Г) сурăхне. 

   2. Çак йĕркесен авторĕ кам? (Кто автор этих строк)? 

   Ху чĕлхÿне пăрахманни вырăс халăхĕн  ĕçне ултавлă туса сутни пулмасть; 

аннĕрсенчен вĕренсе юлнă хăвăн тĕп чĕлхÿне пăрахмасăрах вырăсăн аслă 

патшалăхĕшĕн ĕçлесе тăма пулать. 

   А) Петĕр Хусанкай. Ă) Иван Яковлев. Б) Çеçпĕл Мишши. В) Яков Ухсай. 

   3. Çак сăмах майлашăвĕсем хăш чĕрчуна сăнлаççĕ? (Какого животного 

обозначают эти  выражения)? 

   Шурă кĕрĕк, чалăш куç, катăк тута, вăрăм хăлха, хăравçă чĕрчун. 

   А) Кашкăр.Ă) Тилĕ. Б) Мулкач. В)Упа. Г)Автан. 

   4. Хăш сăмах сингармонизм саккунне пăхăнман? (Какое слово не 

подчинено закону сингармонизма)? 

   А) Çĕмĕрт; Ă) çĕнтерÿ; Б) вуннă; В) асанне; Г) хуран; Д) лаша; Е) пукан. 

   5. Палăртнă сăмах хăш пуплев пайĕ пулать? (К какой части речи 

принадлежит помеченное слово)? 



 

 

   Вăл ĕçлеме ÿркенет, выляма анчах юратать. 

   А) Союз. Ă) Татăк. Б) Наречи. В) Междомети. Г) Глагол. 

   6. Предложенири запятоя  мĕнле пунктуаци правилине пăхăнса 

лартнă? (Какому пунктуационному правилу подчиняется запятая в этом 

предложении)? 

Таçтан тури касри йăмрсем айĕнчен юрă вĕçсе килчĕ те, анат касри улаха  чун 

кĕчĕ. 

   А)  Пĕр йышши членсене запятой лартса уйăраççĕ. 

   Ă)  Союзсăр  хутлă предложени пайĕсене запятой лартса уйăраççĕ. 

   Б) Уйрăмлатнă сăмахсене предложенири ытти сăмахсенчен запятойпа 

уйăраççĕ. 

   В) Сыпăнуллă хутлă предложени пайĕсем хушшине  запятой лартаççĕ.  

   7. «Ылтăн алăллă» тесе мĕнле çынна калаççĕ? (Какого человека 

называют «ылтăн алăллă»? 

   8. «Я играю на гармошке» чăвашла мĕнле пулать? (Как будет по-

чувашски выражение «я играю на гармошке»)? 

   9. Хăш сăмахсем диалектизмсем пулаççĕ? (Какие слова являются 

диалектизмами)? 

   А) Куккук; Ă) йăмра; Б) сахат;  В) çынсам;  Г) мулкач; Д) çеркăл; Е) лашаса; 

Ĕ) орам; Ж) кишĕр; З) маçак; И) çăкăр; Й) аш. 

   10. Анатри чăвашсем тутарсене ытларах çывăх, тури чăвашсем хăш 

халăха çывăхрах? (Низовые чуваши наиболее близки к татарам, 

верховые чуваши к какому народу наиболее близки)? 

   11. Çак текст содержанине чăвашла çырса кăтарт. (Изложи содержание 

этого текста на чувашском языке). 

                                  Филин. 

   Повадился филин в избушку лесника. Прилетает по ночам и усаживается на 

печную трубу. Ну и пускай сидит себе. Да еще страшным голосом ухает. 

Ужас нагоняет. В лесу по ночам итак страшно. 

   Лесник решает застрелить  ненавистного филина. Вот ночью опять заухал 

этот филин. Лесник прицелился и выстрелил разом из двух дул ружья. 

Печная труба, разрушив крышу и потолок, свалилась на пол. 

   Лесник вбегает в дом. Там целый дом кирпича валяется. Жена зажалась  

 в угол.   В другом углу возвышается филин. Жива-живехенька! Желтые 

глазища  горят. Смотрит не моргая. Уши торчат как рога у барана. 



 

 

   После этого случая филин начинает жить у лесника. Вторично не убьешь 

же невинную душу. И не прогонишь. 

                                          (По С. Образцову) 

    12.Пĕр-пĕр чĕрчун çинчен калав çыр. Калава ят пар. (Напиши рассказ 

об одном животном на чувашском языке. Озаглавь). 

 

10-11 классем   

  1.Пăнчăсем вырăнне мĕнле сăмах çырмалла? (Какое слово нужно 

вписать вместо точек)? 

(…) мĕнле, ĕçĕ çапла.  

   А) Ачи; Ă) Çынни; Б) Ăсти; В) Хуçи; Г) Арăмĕ. 

   2.Хăш сăмахĕ йывăç ячĕ пулмасть? (Какое слово не является 

названием дерева)? 

   А) Хурама; Ă) Йăмра; Б) Вĕрене; В) Çирĕк; Г) Утмăлтурат; Д) Юман.  

   3. «Хурапа шурра курнă çын» мĕнлескер вăл? (Какой он человек 

«видавший и черное и белое»)? 

   А) Туйран туя çÿрекенскер; Ă) Усалскер; Б) Купăс калама юратаканскер; В) 

Пурнăçра нумай тÿснĕскер. 

   4. Хăш чĕлхи тĕрĕк ушкăнĕнчен мар? (Какой язык не из тюркской 

группы)? 

   А) Тутар; Ă) Казах; Б) Турккă; В) Узбек; Г) Туркмен; Д) Венгр. 

   5. Камăнлăх формипе хăш предложенире тĕрĕс усă курнă? (В каком 

предложении правильно употреблена форма принадлежности)? 

   А) Пирĕн патне килчĕ. Ă) Пирĕн патăрта пурăнать. Б) Манăн аннемпе 

калаçать. В) Пирĕн аннем кăмăллă хĕрарăм. 

   6. Хăш юпара япала ячĕсене  вырăн падежĕнче вĕçлени тĕрĕс ? (В 

каком столбике склонение существительных в местном падеже верное)? 

          А)                                 Ă)    Б) 

столовăйĕнче            столовăйре              столовăйра 

станцийĕнче              станцийре                станцире 

общежитинче            общежитийĕнче       общежитире 

   7. Предложенири икĕ пăнчăна мĕнле правилăна пăхăнса лартнă? 

(Какому правилу подчинена постановка двоеточия в этом 

предложении)? 



 

 

   Кукка улмуççи турачĕсем айне тĕкĕсем лартать: шултра пан улмисем 

пуснипе туратсем çĕрелле усăнса аннă. 

    А) Пĕр йышши членсем умĕнхи пĕтĕмлетÿ сăмахĕ хыççăн икĕ пăнчă 

лартаççĕ. 

   Ă) Союзсăр хутлă предложенири хыççăнхи хутсăр предложени умĕнхине 

ăнлантарнă чух вĕсем хушшине икĕ пăнчă лартаççĕ. 

   Б) Пĕр йышши членсен ретĕнчи  умĕнхин пĕлтерĕшне хыççăнхисем 

ăнлантарса панă чухне ăнлантараканнисем умĕн икĕ пăнчă лартаççĕ. 

   В) Тĕрлĕ пуплев умĕн тăракан автор сăмахĕсем хыççăн икĕ пăнчă лартаççĕ. 

   8. Çак сыпăк умне тивĕçлисене кĕртсе лартса 5 çĕнĕ сăмах ту: -ĕм. 

(Вставляя перед этим слогом соответствующие, составь 5 новых слов: -

ĕм): 

   9. Вĕçленÿ парадигмине кирлĕ  сăмах кĕртсе ларт: 

   Кĕнекем – кĕнекÿ – кĕнеки – кĕнекемĕр – кĕнекĕр - кĕнеки; 

   Кĕнекемсем – кĕнекÿсем – кĕнекисем – кĕнекемĕрсем – кĕнекĕрсем – 

(______________). 

   10. Иван Яковлевич Яковлев «Чăваш халăхне панă халалăн» сыпăкне 

вырăсларан чăвашла куçар. (Переведи с русского языка на чувашский 

отрывок из «Завещания чувашскому народу» Ивана Яковлевича 

Яковлева). 

    «Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ. Народ этот 

принял вас в свою семью, как братьев, не обидел и не унизил вас. Идите за 

ним и верьте в него. Трудна была жизнь этого народа, много горестей и 

насчастий встретил он на своем долгом и скорбном пути, но не утратил  

понимания своего высокого призвания. Да будут его радости вашими 

радостями, его горести вашими горестями, и вы приобщитесь к его светлому 

будущему и грядущему величию. Любите его и сближайтесь с ним». 

   11. Сиктерсе хăварнисем вырăнне предложенисене çыхăнтаракан 

сăмахсем ларт. 

                                          Пирĕн ватă тăвансем. 

   Манăн атте Мирон Никифорович ятлă. (А…) чăваш, Вăрнар районĕнчен. 

Анне вара манăн – вырăс. (Ă…)  Мурманск облаçĕнчи Кола хулинче  

çуралнă. Аттен те, аннен те ашшĕ-амăшĕ пурăнаççĕ. (Б…) кашни çулах 

асатте-асанне патĕнче çуллахи вăхăтра пулатпăр. Виçĕ уйăх канатпăр вара 

унта. Кукаçипе кукамай патне кашни çулах кайса çÿрейместпĕр. Мурманск 

çулĕ  инçерех çав. Юлашки хут Колăра (В…) виçĕм çул пулнăччĕ. Кукаçи 

пире яланхи пекех типĕтнĕ пулăпа хăналарĕ. Пĕррехинче (Г…) пире хура 

çырла татма ертсе кайрĕ. Сопкăсем çинче хура çырла питĕ нумай. 



 

 

   12. Ватă тăванусем çинчен умĕнхи заданири евĕрлĕ калав ăсла, 

предложенисене çыхăнтарма местоименисемпе усă кур. (По аналогии с 

предыдущим заданием составь рассказ о старших родственниках. Для 

связи предложений используй местоимения-скрепы). 

     

  Хуравĕсем. (Ответы и решения).     

3 класс 

1.Манăн анне пуринчен те лайăхрах. 

2.Тупсăмĕ: Этем.  

3.Улми йывăççинчен аякка ÿкмест. 

4. Б. (Çак сăмахра çемçетÿ палли ытлашши: Тĕлĕнеть). 

5. (Сăмахсене алфавит йĕркипе çапла лартса тухмалла: В. Д. Е. Ă. Б. Ĕ. Г. А).  

6. Б. (Ытлашши сăмах купăста). 

7. Ă. (Йăнăш çырнă сăмах çăртан). 

8. Ă.( Путмар - килте тунă йывăç кравать). 

9. Лапшу Çтаппанĕ.  

    

4 класс 

   1. Г. (Ытлашши сăмах: Сăнсăрлат). 

   2. Г. (Çак сăмах глагол мар: вăхăт). 

   3. Б. (Ыттисене хисеплемен çынна «Хăйне мăнна хурать» теççĕ). 

   4. Ă. (Çак сăмахра çемçетÿ кирлĕ: шинельлĕ). 

   5. Г. (Çакă хутăш сăмах: Асанне). 

   6. (Йĕркеленĕ предложени: Манăн аттепе анне темĕн те тума 

пултараççĕ). 

   7. (Предложенисен йĕрки:Ă. А. Б. Г. В. Д. Текст ячĕ: Кайăка çăлни). 

   8. Б. (Ку саспалли ячĕ: «Пă»). 

   9. (Ваттисен сăмахĕ: Паян тумалли ĕçе ырана ан хăвар. 

 

5 класс 

   1. Ă. (Маччана сурса вырт). 



 

 

   2. Ă. (Хĕвел). 

   3. Б. (Тăмсай çинчен). 

   4. Тĕрĕс вĕçлев 2 юпара.  

   5. Б. (Кĕртсе лартмалли сăмах  кĕркунне). 

   6. Сăмахсен алфавит йĕрки çапла: Е); В); А); Ă); Б); Д); Г). 

   7. Куçару: Пĕчĕк кил хуçи. Пĕррехинче Маша патне хĕрачасем пухăннă. 

Вĕсем чей ĕçесшĕн пулнă. Маша чейнике тытнă, анчах вăл вĕри пулнă. Маша 

чейнике урайне ÿкернĕ. Чейник ваннă.   

   8. Хĕрача ячĕсем: Кĕтерук, Кулине, Хĕветле, Марук, Сарпи, Нарспи, Анна, 

Марине, Урине. Арçын ача ячĕсем: Хĕлип, Çтаппан, Хĕветут, Сентти, 

Унтри,Тарас, Якур, Мĕкĕте, Петĕр, Ваçук, Антун, Михала, Кирук, Куля. 

   9. В.( Тĕрĕс мар çырнă сăмахсем: хĕвель, кальча, вутчул).   

   11. Темăпа çыхăнман, ытлашши предложенисем: (1); (4); (6); (8); (11). 

6 класс 

   1.Б. (Сиктерсе хăварнă сăмах: хыпар). 

   2.А. («Пĕр чĕлхе тупрĕç» тесе пĕр-пĕринпе килĕштерекенсем çинчен 

калаççĕ). 

   3.Ă. (Çак ушкăнри сăмахсене тĕрĕс çырнă). 

   4.Б. (Вăйлă степеньри паллă ячĕ: сап-сарă). 

   5.Б. (Вĕçкĕн Ваççа хулара банкра ĕçлет). 

   6.Ă. (Чĕлхе енчен чăвашсемпе хураăнташлă халăх: тутар). 

   7.Б. (Тупмалли юмах тупсăмĕ: упа). 

   8.(2 юпара япала ячĕсене вĕçлени тĕрĕс). 

   9.Б. (Литература хайлавĕнчи ĕçсен йĕркине сюжет теççĕ). 

   10. (Ăтăр. 

   Ăтăр вăрманти юхан шыв çинче пурăнать. Аван ăтăрăн çурчĕ. Вăл 

йывăçсене те хăех каснă. Вĕсене шыва хăех туртнă, çурчĕн тăррине те хăех 

майлаштарнă. 

      Ăтăрăн кĕрĕкĕ аван. Ăна шывра хĕлле те сивĕ мар. Ăтăрăн хăлхи те  

çивĕч. Шывра пулă хÿрипе вылятать-и, вăрманта çулçă чăштăртатать-и – 

вăл пĕтĕмпех илтет. Куçĕсем вара ăтăрăн йăвашрах. Япăх курать ăтăр. 

Хăйĕн кĕске çĕр утăмĕнченех нимĕн те кураймасть). 

   11.(Больницăна пĕр хĕрарăма илсе пынă. Вăл тăнне çухатнă ĕнтĕ. Çак 

хĕрарăма хаяр йытă тулланă. 



 

 

   Юлашки вăхăтра хăйсем тĕллĕн, ирĕккĕн çÿрекен йытăсем нумайланчĕç.. 

Йытта  ăна шанма çук. Хуçин хăйĕн йыттине шанчăклă кăкарса усрамалла. 

Урамра йытта тĕл пултăн пулсан, ан тар, унăн кăмăлне пĕлме 

тăрăш.Хăйĕнчен таракан çынна йытă хыçалтан пырса çыртать). 

  

7 класс 

   1. Ă. (Тÿр пилĕк» тесе кахал çынна калаççĕ). 

   2. Ă. (Сиктерсе хăварнă сăмах: вăрман). 

   3. (А ушкăнри сăмахсене тĕрĕс çырнă). 

   4. А. (Тăршшĕне палăртакан сăмах: хăлаç). 

   5. Г. (Пĕрешкелех илтĕнекен тата çырăнакан , анчах та пĕлтерĕшĕсем 

урăхла сăмахсене омонимсем теççĕ). 

   6. В. (Ç. Элкерĕн «Хĕн-хур айĕнче» поэминчи сăнар: Тевенеш).  

   7. («Пÿрне пакарти» по-русски: «подушечка пальца»). 

   8.(Тупмалли юмах тупсăмĕ: хачă). 

   9. (А ушкăнри сăмах майлашăвĕсене тĕрĕс çырнă). 

   10. (Предложенисен йĕрки çапла: 2. 9. 8. 7. 6. 4. 3. 1. 5).  

   11. Юсанă текст:             Хир сыснипе пăрăнтăк. 

   Хир сысни пăрăнтăка çаратнă. Пĕчĕкçĕ чĕр чуна шампа хырăм хытă 

кÿрентернĕ. Пăрăнтăк кĕлетне усал вăрă-хурах çĕр витĕрех шăршласа тупнă. 

Сĕмсĕр выльăх асав шăлĕсемпе çереме çурса уçнă, сăмсипе йăвана  чавса 

аркатнă та сысналла чаплаттарма пуçланă. Кедр мăйăрĕсем, сап-сарă юман 

йĕкелĕсем, хĕвел  çаврăнăш вăррисем, тулă пĕрчисем… Çаксене веçех çисе  

янă кĕççе пит. Пĕр пĕрчине те пулин хăварман. 

 

8 класс 

   1. В. (Ваттисен сăмахĕсем йытă çинчен). 

   2. А. (Йăнăш çырнă сăмах А ушкăнра: лит пĕрлешÿ). 

   3. В. (Вырăс чĕлхинчен йышăннă сăмах: кĕлет).          

   4. Сăвă оригиналĕ: 

   Анлă Атăл çине                                     Садсенчи шăпчăксен 

   Уйăх кĕмĕл сапсан                                 Пит хитре юррисем: 

   Шупашкар ытамне                                  Чунсене çĕклесе 



 

 

   Кăн-кăвак каç анать шăвăнса                Çуратаççĕ хĕрÿ туйăмсем. 

      

   Шупашкар каçĕсем,   Савăнаççĕ яшсем - 

   Юмахри пек каççем,                                     Йăл кулаççĕ хăйсем.               

   Ах! Ах, ăçта-ши  тата,                                  Каччисем çумĕнче 

   Ах, ăçта-ши тата пур вĕсем?                        Акăшсем пек çÿреççĕ хĕрсем. 

   5. Б. (Сăвă авторĕ: А. Галкин). 

   6. В. (Юрă кĕввин авторĕ:  Г. Хирбю). 

   7. В. (Юрра пуçласа юрланă юрăç: Т. Чумакова). 

   8.В. («Тилли юррисен» авторĕ П. Хусанкай Сиктĕрме ялĕнче çуралнă). 

   9.Б. (Паллă тунă сăмахсем пулмалли причастисем). 

   10.Текст оригиналĕ: 

                              Йăмра.  

  Кашни ялтах чăваш пÿрчĕ умĕнче çÿллĕ йăмра кашласа ларать. Ытла 

илемлĕ те мар вăл. 

    Çуркунне ун çинче ĕçлĕ пыл хурчĕсем сĕрлеççĕ. Ачасем вĕтĕ турачĕсен 

сĕткенне ĕмеççĕ. Çулла вăл тăрхала та ансăр çулçисемпе хуллен пуплешет. 

Хĕлле йăмра çамрăк турачĕсене хуйхăллăн силлесе кашлать, чуна пырса 

тивмелле   тунсăхлă ларать. 

   11. Хальхи причастин пурлă тата çуклă формисем тата вĕсен 

куçарăвĕсем: 1)Турпас тăвакана мар, пÿрт лартакана платник теççĕ. 

(Плотником называют не того, кто делает щепки, а того, кто ставит 

дом). 2)Тытман кайăкăн тĕкне татма çук. (У не пойманной птицы перья не 

выщипывают). 3)Çÿр(ек)ен каска якалнă, вырт(ак)ан каска мăкланнă. 

(Перекатывающаяся колода становится гладкой, а лежачая колода  

обрастает мхом). 4. Пурăн(ак)ан пурнăçра катăк пуртă та кирлĕ пулакан.(В 

жизни и худой топор пригодится). 5. Шăнса килекене ăшăтса яр, выçса 

килекене тăрантарса яр. (Пришедшего озябшим согрей, пришедшего 

проголодавшимся накорми). 

9 класс 

   1. В. (Пăнчăсем  лартмалли сăмах: япалине) 

   2. Ă. (Ку йĕркесен авторĕ чăваш халăхне çутта  кăларакан Иван Яковлев). 

  3. Б.(Ку сăмах майлашăвĕсем сăнлакан чĕрчун: мулкач). 

   4. В. (Сингармонизм саккунне пăхăнман сăмах: асанне). 



 

 

   5. Ă. (Палăртнă сăмах татăк пулать). 

   6. В. (Предложенири запятой çак правилăна пăхăнать: Сыпăнуллă хутлă 

предложени пайĕсем хушшине запятой лартаççĕ). 

   7. («Ылтăн алăллă» тесе ĕçчен çынна калаççĕ). 

   8. («Я играю на гармошке» чăвашла «Эпĕ купăс калатăп» пулать). 

   9. (Диалектизмсем çак сăмахсем пулаççĕ: Б, В, Д, Е, Ĕ, З).  

   10. (Тури чăвашсем çармăссене (марисене) ытларах çывăх). 

   11. (Возможный перевод текста на чувашский язык: 

                                      Ÿхĕ. 

      Лесник çуртне пĕр ÿхĕ иленет. Каçсерен вĕçсе пырать те мăрье çине 

хăпарса ларать. Ларасса лартăр-ха та. Харушă сасăпа улать. Сехрене 

хăпартать. Вăрманта çĕрле ахаль те шикленмелле. 

   Лесник ÿххе персе пăрахма шутлать. Акă çĕрле каллех ÿхĕ сасси  илтĕнсе 

каять. Лесник пăшалĕпе тĕллет те икĕ кĕпçинчен  те пĕр харăс персе ярать. 

Кăмака мăрйи пÿрт тăррине, маччана çĕмĕрсе урайне ишĕлсе анать. 

   Вăрман хуралçи пÿрте чупса кĕрет. Унта пÿрт тулли кирпĕч купаланса 

выртать. Арăмĕ пĕр кĕтесе хĕсĕннĕ. Тепĕр кĕтесре ÿхĕ лара парать. Чĕп-

чĕрĕскер. Сап-сарă куçĕсемпе чăрлаттарса пăхса ларать.Хăлхисем така 

мăйракисем пек кăнтарса тăраççĕ. 

   Çавăн хыççăн ÿхĕ лесник пÿртĕнчех пурăнма пуçлать. Иккĕмĕш хут 

вĕлерместĕн-çке айăпсăр чуна. Хăваласа яма шел. 

                                                 С. Образцов çырнинчен). 

10-11 классем 

   1. Б.(Пăнчăсем вырăнне çырмалли сăмах: Ăсти). 

   2. Г. (Утмăлтурат йывăç ячĕ мар). 

   3. В. (Пурнăçра нумай тÿснĕскер). 

   4. Д. (Венгр чĕлхи тĕрĕк ушкăнĕнчен мар). 

   5. Б. (Манăн аннемпе калаçать). 

   6. Б. (Япала ячĕсене вырăн падежĕнче вĕçлени Б юпара тĕрĕс). 

   7. Ă. (Тĕрĕс хурав: Ă). 

   8. (Тĕслĕх: типшĕм, хÿхĕм, пĕлĕм, чĕлĕм, эрĕм) 

   9. ( Вĕçленÿ парадигмине кĕртсе лартмалли сăмах: кĕнекисем). 

   11. (Çыхăнтару сăмахĕсем: А-вăл; Ă-вăл; Б-эпир;В-эпир;Г-вăл. 



 

 

 

2 хушăм 

Приложение 2 

Ăсталăхĕпе ыттисенчен уйрăларах тăракан ĕçсем 

(Наиболее оригинальные рассказы участников Олимпиады) 

Манăн тус. 

      Манăн тус Эля ятлă. Вăл Муркаш районенче пурăнать. Пиллĕкмĕш класра 

вĕренет.  

     Эля тĕплĕ, активлă, çирĕп кăмăллă, ырă, лăпкă, хитре, ĕçчен, маттур хĕр 

ача. Эпир унпа час-часах тĕрлĕ вăйăсем вылятпăр. Пушă вăхăтра эпир 

йĕлтĕрпе ярăнатпăр, пĕрле кĕнеке вулатпăр. Эля ăслă, тимлĕ хĕр ача. Вăл 

манăн халапсене тимлесе итлет. 

    Мана Эльăпа питĕ хаваслă тата интереслĕ. Тусăм шÿтлеме юратать. 

Çынсемпе лăпкă калаçать. Эльăна йывăрлăхра пулăшасса шанма пулать. Вăл 

шанчăклă юлташ. 

    Эпĕ хамăн тусăма юрататăп, хисеплетĕп. Эля маншăн  чăн-чăн юлташ. 

                                                             (Семенова Камилла, 3 класс) 

Кушак çурипе выляни. 

   Манăн кушак çури пур. Вăл Хăмăркка ятлă. Эпĕ ăна шăши тытма 

вĕрентетĕп. Хутаçран çип çăмхи илетĕп те çăмха сÿтĕлмелле мар çыхса 

хуратăп. 

     Акă эпĕ çип вĕçĕнчен тытса пÿлĕмре чупма пуçлатăп. Хăмăркка пăхса 

ларать-ларать те çăмха çине сиксе ларать. Эпĕ чарăнатăп. Кушак çури 

çăмхана вĕçертет те хутланса ларать. Эпĕ çăмхана майĕпен шутаратăп. 

Хăмăркка тимлĕ сăнать. Çăмха аяккарах кайма пуçласан каллех «шăши» çине 

сиксе ларать. Маттур, Хăмăркка! 

                                                           (Петрова Софья, 4 класс) 

Манăн юратнă чĕрчун. 

     Манăн юратнă кушак пур. Вал Капитошка ятлă. Капитошка пысăк мар. 

Унăн çăмĕ хĕрлĕ сарă тĕслĕ, куçĕсем – симĕс. Ман кушак кăнтăрла çывăрма, 

каçпа выляма юратать. Эпир çывăрма выртсан вăл тытăнать чупма, алхасма… 

    Кушаксем ăсла тесе ахальтен каламаççĕ. Пĕррехинче Капитошка пирĕн 

килти кайăксене – попугайсене тапăннă. Читлĕх алăкне уçнă та кайăксене 

çисе янă. Вара эпир кушака кукамай патне яла ăсатрăмăр. Виçĕ кунтан 

кукамай шăнкăравлать кушака çухатрăм тесе. Тата тепĕр икĕ кунтан 



 

 

Капитошка киле персе те çитрĕ. Кукамай патĕнчен пирĕн пата çитме çичĕ 

çухрăм!  

    Кушака курсан эпир шăллăмпа питĕ савăнтăмăр. Кушака çурăмăр, 

çитертĕмĕр. Атте: «Пурăнтăрах килте», - терĕ. Эпĕ хамăн кушака питĕ 

юрататăп. 

                                                                       (Чернов Павел, 6 класс) 

Юратнă Ифиоп. 

      Манăн юратнă чĕрчун – кушак. Вал Ифиоп ятлă. Ифиоп шурă тĕслĕ, хура 

пăнчăллă. Хăй пысăк мар, пĕр çулта. 

     Ман кушак сĕт, сосиска, яшка шÿрпи, пулă юратать. Кашни кунах Ифиоп 

мана шкултан кĕтсе илет.Манăн кушак – тухтăр. Асаттен ури ыраткалать. 

Вăл   диван çине выртсанах кушак унăн ури çине пырса выртать. Çапла 

ыратни иртет тет асатте. Манăн кушак  ăслă чĕрчун. Эпĕ ăна питĕ юрататăп.                      

                                                                  (Игнатьева Анжелика, 6 класс) 

    Канмалли кун. 

    Вырсарни кун эрнери чи ырă кунсенчен пĕри. Çав куна эпĕ питĕ юрататăп, 

мĕншĕн тесен ир тăмалла мар, шкула каймалла мар. 

    Ирпе эпир аппапа пĕрле кил-çурта пуçтаратпăр. Вăл вăхăтра анне кухньăра 

тутлă апат хатĕрлет. 

    Апатланнă хыççăн эпир кинона е уçăлма тухса каятпăр. Канмалли кун 

килте лармастпăр. Акă паян  çемйипех Лакрей вăрманне кайма кăмăл 

турăмăр.  

     Лакрей вăрманĕнче питĕ хитре, сывлăшĕ те унта уçăрах. Чылайччен 

çÿрерĕмĕр эпир вăрманта, вăхăт иртнине те сисмерĕмĕр. 

    Каçпа эпир киле ывăнса килтĕмĕр. Çывăрма иртерех выртатпăр, мĕншĕн 

тесен ыран шкула каймалла. 

      Сапла иртсе кайрĕ канмалли кун. 

                                                                      (Макарова Софья, 7 класс) 

Вырсарни кун.  

    Эпир паян шкула каймастпăр, мĕншĕн тесен канмалли кун.  

    Кашни ача канмалли куна усăллă иртерме тăрăшать. Эпĕ те кĕтнĕ куна 

хама кирлĕ пек ирттерсе яма шутларăм. Ирхине тăраниччен çывăртăм, тăрсан 

ирхи апат çирĕм. Унтан эрне хушшинче пуçтарăнса кайнă ĕçсене пурнăçа 

кĕртме пуçларăм. 

   Мĕнрен пуçлам-ши? Хăш ĕçне чи малтан пурнăçласан лайăх-ши? Ĕçĕ 

нумай, кунĕ кĕске. 



 

 

   Нумай шутласа тăмарăм, аннене хваттере тирпейлеме пулăшрăм, килти 

ĕçсене те турăм. Юлташ библиотекăна чĕнчĕ, унта та кайса килме вăхăт  

тупрăм. 

   Кунĕ аван, хĕвеллĕ пулчĕ. Канмалли кунсенче эпир çемйипех конькипе е 

йĕлтĕрпе ярăнма юрататпăр. Акă паян та эпир каток çине конькипе ярăнма 

кайрăмăр, хамăрăн сывлăха çирĕплетрĕмĕр. 

   Вăхăт хăвăрт шăвать. Урамра часах тĕттĕмленчĕ. Хĕлле… Ĕенсе, тулли 

кăмăлпа эпир киле таврăнтăмăр. Таврăнсан, кăштах кансан, эпĕ телевизор 

пăхрăм. Кĕçех çывăрмалли вăхăт та çитрĕ.Тунти кун шкула кайма портфеле 

хатĕрлесе хутăм та çывăрма выртрăм. 

   Çапла иртсе кайрĕ паянхи канмалли кун. Çитес вырсарни куна чăтăмсăррăн 

кĕтетĕп. 

                                               (Какшанова Анастасия, 7 класс)                            

 Вăрмана кайса курни. 

   Кĕтнĕ канмалли кун çитрĕ. Çанталăк лăпкă та уяр. Çакăн пек çанталăкра 

камăн-ха килте ларас килтĕр?  

   Эпĕ йĕлтĕрпе ярăнма юрататăп. Кÿршĕре пурăнакан Лена тусăма чĕнтĕм те, 

вăрманалла çул тытрăмăр.Уа айĕнчи юр кăчăртатса пырать. 

   Часа вăрмана çитрĕмĕр. Эпир хамăра асамлă тĕнчене лекнĕ пек туйрăмăр. 

Йывăçсем шап-шурă пĕркенчĕк пĕркеннĕ, çав тери илемлĕ лараççĕ. Унта-

кунта куян йĕрĕсем    курăнкалаççĕ.  

   Пĕр юман çинче шак! шак! тунă сасă илтĕнчĕ. Ула такка иккен. Эпир вăл 

йывăçа такканине пăхса килентĕмĕр. Каç енне тин киле таврăнтăмăр. 

                                                               (Тиманова Светлана, 7 класс)  

Канмалли кун. 

   Кунсем питĕ хăвăрт иртеççĕ. Акă канмалли кун та çитрĕ. 

   Вырсарни кун эпĕ тăхăр сехетре тăратăп. Тăрсанах вырăн пуçтаратăп, 

çăвăнатăп, апат çиетĕп. Унтан хваттере тирпейлетĕп: тусан шăлатăп, урай 

çăватăп, чечексене шăваратăп, попугай читлĕхне тасататăп. Ĕçлесе пĕтерсен 

Маша тусăмпа урама тухатпăр. Пĕр сехет уçăлса çÿренĕ хыççăн киле 

таврăнатăп та урок тума ларатăп. Урок туса 2 – 3 сехет иртсе каять. Каçхи 

апат хыççăн эпĕ компьютер умне ларатăп е кĕнеке вулатăп. Тăхăр сехет те 

вăтăр минутра çывăрма хатĕрленетĕп. 

   Çапла иртсе кайрĕ канмалли кун. 

                                                                   (Морозова Софья, 7 класс)  

Эпĕ йăнăшни. 



 

 

   Эпĕ 8-мĕш класра вĕренетĕп. Пур предметпа та ĕлкĕрсе пыратăп. Кĕнеке 

вулама юрататăп, çынсемпе хутшăннă чух хама сăпайлă тытатăп. 

   Паян та хими урокĕнче доска умĕнче питĕ лайăх хуравларăм, «пиллĕк» 

паллă илтĕм. Тăхтав вăхăтĕнче ман пата Галя (пĕрле вĕренекен хĕр ача) пычĕ 

те: 

   - Женя, эсĕ мана çак задачăна шутлама пулăшаймастăн-ши? – тесе ыйтрĕ 

именчĕклĕн. 

   - Çук, Галя, пултараймастăп, - терĕм эпĕ сиввĕн.- Ман вăхăт çук. 

   Юлташ ман çине шывланнă куçĕпе пăхса илчĕ те шăппăн утса кайрĕ. 

   Çак калаçу хыççăн пĕр эрне иртрĕ. Эпĕ çак вăхăтра чирленине пула ими 

урокĕсене сиктертĕм. Учебникри тивĕçлĕ парагафа темиçе хут вуласа тухса 

та ним те ăнланмарăм.  

   Гальăран мана пулăшма ыйтрăм. Вăл мана ним пулман пек пулăшма 

килĕшрĕ. Çакăн хыççăн эпир Гальăпа туслашса кайрăмăр. Тем вăхăт иртсен 

эпĕ   унран каçару ыйтрăм. Галя ман çине ăшшăн пăхса кулса илчĕ, пĕр сăмах 

та каламарĕ. 

   Çав кун эпĕ уроксенче питĕ лайăх ĕçлерĕм. Маншăн веçех ăнланмалла 

пулчĕ. Кашни урокрах мана «пиллĕк» лартса пачĕç. 

                                                                        (Назарова Екатерина, 8 класс) 

Çав тиллех пулчĕ-ши? 

   Ку ĕç пĕр пилĕк-ултă çул каялла пулса иртрĕ. 

   Эпир аннепе иксĕмĕр авăн уйăхĕнче Шăмăршăран хулана кайма тухрăмăр. 

Çул хĕрринчи чарăнура автобус кĕтсе тăратпăр. Тăрук пирĕнтен инçех мар 

тилĕ курăнса кайрĕ. Асфальт çул çине тухасшăнччĕ пулас, анчах пире 

асăрхарĕ те дамба айккине каялла чăмрĕ. Унтан çул хĕрринчи айлăмпа 

«Ирбис» заправка еннелле лĕпсĕртетрĕ. 

   Акă хайхи тилĕ пĕр çĕр метр пек кайнă хыççăн айлăмран асфальт çул çине 

хăпарчĕ. Машинăсем çуккипе усă курса çул урлă питĕ хăвăрт чупса каçрĕ те  

ял енчи масара кĕрсе çухалчĕ. 

    Тепĕр темиçе кунтан ялтан асатте çитрĕ. Эпир ялтан кайнă каçхине 

картаранах чăхха тилĕ тытса кайрĕ тет. Нимĕн те тăваймарăм тет. Питĕ 

хуйхăрать. 

   Эпир аннепе хамăр курнă тилĕ çинчен асаттене каласа патăмăр. Эпир курнă 

тиллех вăрă-хурах пулнă-ши? 

                                                         (Григорьева Мария, 9 класс) 

 



 

 

Шанчăклă тус. 

   Эпĕ чĕрчунсене юрататăп. Вĕсем ырă чунлă, çепĕç куçлă. Вĕсем çине 

пăхатăн та – чун савăнать. Вĕсене юратас, ыталас килет. 

   Пирĕн килте те çавăн пек чун йăпатмăш пурăнать. Вăл – манăн шанчăклă 

юлташ Мухтар. Пире ăна ялтан асатте илсе килсе парнелесе хăварчĕ. Мухтар 

питĕ илемлĕ йытă. Унăн тирĕ шурă тĕслĕ, хÿри вăрăм, шăлĕсем çивĕч, хăй 

çăмламас. Ют çынсене юратмасть вара. 

   Эпĕ Мухтара питĕ юрататăп. Ăна эпĕ апат çитеретĕп, çăмне тураса 

тасататăп, кунне икĕ хутчен урама уçăлма илсе тухатăп.  Мухтар вăл ăслă, 

кăмăллă чĕрчун. Эпир унпа уйрăлми туссем, яланах пĕрле пулма тăрăшатпăр. 

                                                           (Филиппова Снежана, 9 класс) 

   Кукамайăм. 

  Манăн аттепе анне чăвашсем. Вĕсем Йĕпреç районĕнчи Чăрăшкасси ялĕнче 

çуралса ÿснĕ. Шел пулин те, аттен ашшĕпе амăшĕ – манăн асаттепе асанне – 

пурнăçран тахçанах уйрăлса кайнă. Аннен те ашшĕ эпĕ çураличченех ĕçлеме 

кайсан хыпарсăр çухалнă 

    Кукамайăм вара манăн хамăр ялтах пурăнать. Эпĕ ун патне кашни кун тенĕ 

пек çÿретĕп. Вăл мана ĕлĕкхи йывăр пурнăç çинчен каласа парать. Унăн аса 

илĕвĕсем мана тарăн шухăша яраççĕ.  Этем хăйĕн пурнăçĕнче мĕн кăна 

тÿсмест-ши! Мĕн чухлĕ йывăрлăх тÿсме пултарать-ши вăл… 

    Эпир, паянхи çамрăксем ытла та ачаш ÿсместпĕр-ши? Мĕн те пулин 

йывăртараххи сиксе тухсанах аптранă кăвакал кутăн чăмнă пек тытмастпăр-

ши хамăра? Кукамайăм каласа панисем мана çирĕпрех кăмăллă пулма 

вĕрентеççĕ тесе шухăшлатăп. 

    Эпĕ кăна çÿреместĕп кукамай патне.Кашни çулах хуларан ытти ачисемпе 

мăнукĕсем килеççĕ. Вара пире кукамай хурăн çырли татма илсе каять. Унпа 

чухне эпир яланах вăрмантан тулли савăтсемпе таврăнатпăр. 

    Питĕ юрататăп эпĕ кукамайăма. Нумай-нумай çул пурăнтăрччĕ  вăл. 

                                                          (Герасимова Екатерина, 11 класс)   

 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

   


