Марий йылме дене олимпиаде.
8 класс.
1. Чарналтыш пале-влакым шынден, текстым возен налза, кӱлеш верыште
буквам ешарыза.
Шыҥшале ылыже.
Ик каныш кечын мый еч… дене чод..рашке кай…шым. Чод…раш пурымеке ик чара
пушеҥге деке мийышым. Пушеҥгын шӱмж… й…ршын ойырлен огыл ыл…т мый тудым
ойырен ончышым. Кенета кылмыше шыҥшале лектын возо. Шыҥшал…ым м…ҥгыш
конден ошман ян…а атыш пыштышым. Атым …мбачше петырышым изи рожым
кодышым. Изиш жап эртымек шыҥшале ылыже. Тудо кызыт ила.
«Ямде лий» газет гыч.

2. Палемдыме шомакым фонетически лончылыза.
Шыҥшальым мöҥгыш конден ошман янда атыш пыштышым.
3. Мут-влакым состав дене лончылыза.
Кечын, пурымеке, кылмыше, шыҥшальым, петырышым.
4. «Кенета» мутлан синонимым ешарен возыза.
5. «Чодыра» шомак дене кылдалтше калыкмут- влакым возыза.
6. Ойлончым член шот дене лончылыза, кажне шомакын ойлымаш ужашыжым
ончыктыза.
Чодыраш пурымеке, ик чара пушеҥге деке мийышым.
7. Ойлончо гыч муткылдыш-влакым (мут сочетанийым) возен лукса, могай йöн

дене кылдалтыныт, ончыктыза.
Ик каныш кечын мый ече дене чодырашке кайышым.
8. Текст гыч причастий ден деепричастий-влакым возен лукса, значений шот дене
могай улмыштым ончыктыза.
9. Ик составан ойлончо-влакым
улмыштым возыза.
10.

Текст гыч
ончыктыза.

глагол-влакым

(предложений-влакым) возен лукса, могай

возен

лукса,

грамматический

формыштым

Эсмекпляк кыдалаш школышто
марий йылмым да литературым туныктышо
Героева Ольга Анатольевна ямдылен.

Марий йылме дене олимпиаде. 8 класс (вашмут)
1.
Чарналтыш пале-влакым шынден, текстым возен налза, кӱлеш верыште
буквам ешарыза.
Шыҥшале ылыже.
Ик каныш кечын мый ече дене чодырашке кайышым. Чодыраш пурымеке, ик чара
пушеҥге деке мийышым. Пушеҥгын шӱмжö йöршын ойырлен огыл ылят, мый тудым
ойырен ончышым. Кенета кылмыше шыҥшале лектын возо. Шыҥшальым, мöҥгыш
конден, ошман янда атыш пыштышым. Атым ӱмбачше петырышым, изи рожым
кодышым. Изиш жап эртымек, шыҥшале ылыже. Тудо кызыт ила.
«Ямде лий» газет гыч.
5 балл чын пале-влакым шындымылан, 5 балл чын орфограммым ешарымылан.
2.
Палемдыме шомакым фонетически лончылыза.
Янда [й'анда]- 4 б., 5 й., 2 сл., 2-шо сл. ударениян.
[ Й' ] –соҥ.,йоҥг., пушк.
Я-[ А ]-йоҥ.,уд-дыме
Н-[ Н ]- соҥ.,йоҥг., пеҥг.
Д- [ Т ]- соҥ.,йоҥ, пеҥг.
А -[ А ] - йоҥ.,ударениян
Чын лончымылан 5 балл.
3.
Мут-влакым состав дене лончылыза.
Кечы-н, пур-ымеке, кылм-ыше, шыҥшальы-м, петыр-ыш-ым. 5 балл.
4.
«Кенета» мутлан синонимым ешарен возыза.
Трук, вучыдымын,шижде. 3 балл.
5.
«Чодыра» шомак дене кылдалтше калыкмут- влакым возыза.
Чодыра – айдемын йолташыже
Чодыра-тазалык орол.
Чодыра-вӱд аралыше.
Кажне чын калыкмутлан 1 балл. 3 калыкмут деч шукырак гынат, эн кугу 3 балл
шындалтеш.
6.
Ойлончым член шот дене лончылыза, кажне шомакын ойлымаш ужашыжым
ончыктыза.
Чодыраш пурымеке, ик чара пушеҥге деке мийышым.
Чын лончымылан-2 балл, ойлымаш ужашым чын палемдымылан – 2 балл. Чылаже
4 балл.
7.
Ойлончо гыч муткылдыш-влакым (мут сочетанийым) возен лукса.
Ик кечын (прим.), каныш кечын (прим.), ече дене кайышым (управл.), чодырашке
кайышым (упр.)
0,5 балл дене. Чылаже 2 балл

8.
Текст гыч причастий ден деепричастий-влакым возен лукса, значений шот
дене могай улмыштым ончыктыза.
Пурымеке (жап деепр.), ойырен (кузе лийм онч.), лектын (кузе лийм. онч.),конден (кузе
лийм.онч.), эртымек (жап деепр.), кылмыше (дейст прич.)
Причастий ден деепричастийым чын палемдымылан -3 балл (0,5 балл дене).
Могай улмыштым серымылан – 3 балл (0,5 балл дене). Чылаже 6 балл.

9.
Ик составан ойлончо-влакым
улмыштым возыза.

(предложений-влакым) возен лукса, могай

Чодыраш пурымеке, ик чара пушеҥге деке мийышым.(опр-лич).
Шыҥшальым, мöҥгыш конден, ошман янда атыш пыштышым .(опр.-лич).
Атым ӱмбачше петырышым, изи рожым кодышым.(опр.-лич).
Кажне чын вашмутлан 1 балл. Чылаже 3 балл.
10.
Текст гыч 1-ше эртыше жап глагол-влакым возен лукса, грамматический
формыштым ончыктыза.
Кайышым, мийышым, ончышым, пыштышым, петырышым, кодышым (1л., ед.ч., II спр.),
возо, ылыже (3л., ед. ч.,I спр.)
Чын вашмутлан 8 балл.
Чылаже 49 балл

