Марий литератур дене олимпиаде.
8 класс.
1. Поэт ден писатель-влакын чын лÿмыштым возыза.
С.Чавайн О.Шабдар –
М.Шкетан –
О.Ипай –
О.Йыван –
2. Автор ден произведенийым чын мужырлыза.
Г.Матюковский
В.Юксерн
Н.Игнатьев
В.Иванов
С.Чавайн
В.Абукаев-Эмгак

«Кинде шултыш»
«Вÿдшö келге, серже тура»
«Вÿдшö йога – серже кодеш»
«Комсомол ÿдыр»
«Петю»
«Акпатыр»

3. Нине герой-влак могай произведений гыч улыт? Произведенийым да авторым
серыза.
Огаптя
Савий
Öрмöк
Юкей
Васлий Йыван
Миша Ковальчук
4. Определенийлан келшыше терминым ик ой дене каласыза.
А) Театрыште мураш келыштарыме музыкально-драматический произведений….
Б) Сценыште ончыкташ возымо пÿсö конфликтан сылнымутан произведений….
В) Оперыште ик енлан возымо тичмаш муро…
Г) Предложенийыште мут радам-влакым вашталтымаш….
5. Могай литературный персонаж нерген тиде ужашыште ойлалтеш? Произведенийым
да авторым серыза.
«Байкал теныз деч Элнет серышке шумеш латкок ий толынам… Латкок ий! Кум ий
ынде Элнет воктене эртарем. Кум ий тый декет уналыкеш толаш шонем ыле. Да иже
толын шуым. Вараш кодмемлан ит öпкеле…»
6. Кок слоган стопаште ударений кокымшо слогеш возеш гын, тыгай стопам …. маныт.
7. Тиде почеламутым кő возен? Кузе тудо маналтеш?
Йылме пеледышым пого –
Тудо вет ÿмырыштет
Шерге дечат шерге пого,
Эн кугу вий кидыштет…

8. Олык Ипай
кучылтеш?

нине почеламут корнылаштыже могай сылнештарыме йöн-влакым

Чодыра дене чоя рывыж семын
Почшо ден модылден ÿжара.
Кумдыкеш паша муро йыр темын,
Трактор йÿк ден йонга нур чара…
9. В.Юксерн «Вÿдшö йога – серже кодеш» повестьыштыже могай кугу шанчызе,
академикын йоча жапшым сÿретлен ончыктен?
10. Шабдар Осыпын «Марий кундем почмылан» произведенийым могай жанр дене
возымо?

Звенигово район Эсмекпляк кыдалаш школышто
марий йылмым да литературым туныктышо
Максимова Любовь Викторовна

Марий литератур дене 8 класслан олимпиаде. Вашмут.
1. Поэт ден писатель-влакын чын лÿмыштым возыза.
С.Чавайн - Сергей Григорьевич Григорьев
О.Шабдар – Иосиф Архипович Архипов
М.Шкетан – Яков Павлович Майоров
О.Ипай – Ипатий Степанович Степанов
Осмин Йыван – Иван Иванович Логинов
Кажне чын вашмутлан 1 балл.
Чылаже 5 балл.
2. Автор ден произведенийым чын мужырлыза.
Г.Матюковский «Петю»
В.Юксерн
«Вÿдшö йога – серже кодеш»
Н.Игнатьев
«Комсомол ÿдыр»
В.Иванов
«Вÿдшö келге, серже тура»
С.Чавайн
«Акпатыр»
В.Абукаев-Эмгак «Кинде шултыш»
Кажне чын вашмутлан 1 балл.
Чылаже 6 балл.
3. Нине герой-влак могай произведений гыч улыт? Произведенийым да авторым
серыза.
Огаптя («Комсомол ÿдыр». Н.Игнатьев)
Савий («Акпатыр». С.Чавайн)
Öрмöк («Öрмöк». Я.Элексейн)
Юкей («Юкей Егоров» К.Васин)
Васлий Йыван («Киндет перкан лийже» Ю.Артамонов)
Миша Ковальчук («Атаманыч». В.Юксерн)
Произведенийым чын палемдымылан 0,5 балл, авторым чын серымылан 0,5 балл.
Чылаже 6 балл.
4. Определенийлан келшыше терминым ик ой дене каласыза.
А) Опер
Б) Драме
В) Арий
Г) Инверсий
Кажне чын вашмутлан 1 балл.
Чылаже 4 балл.
5. Могай литературный персонаж нерген тиде ужашыште ойлалтеш? Произведенийым
да авторым серыза.
Акпатыр. «Акпатыр» драме. С.Г.Чавайн.
Чылаже 3 балл.
6. Ямб.
1 балл.
7. В.Колумб. «Шочмо йылме»
2 балл.
8. Танастарымаш, олицетворений.
2 балл
9. Василий Мосоловын.
1 балл
10. Моктеммур
1 балл
Чылаже: 31 балл.

