Интернет олимпиадăн ыйтăвĕсемпе хуравĕсем
ИО – 2021

1. Кто выполнил задание? тенине чӑвашла епле каламалла?
Ĕҫе кам турĕ? темелле.
2. Олег поделился своей радостью с другом предложение чӑвашла
куҫарӑр.
Олег хӑйĕн савӑнӑҫне тусне (тус юлташне) пĕлтерчĕ темелле.
3. Диалогра тунӑ йӑнӑша тӳрлетĕр.
– Мобильник илтĕн-и?
– Ҫапла.
Ҫапла тени вырӑсла. Илтĕм е Çапла, илтĕм темелле.
4. Улькка Эльмен шкул ачисемпе тĕл пулчĕ предложнире мĕнле йӑнӑш
пур? Ӑна епле тӳрлетмелле? Мĕншĕн?
Псевдонима ҫемҫелĕх паллипе ҫырни йӑнӑш. Элмен (ҫемҫелĕх
паллисĕр) ҫырмалла, мĕншĕн тесен Элмен сӑмах чӑваш сӑмахĕ. Чӑвашла
текстра псевдоним та чӑвашла пулмалла.
5. Предложение вуласа тухӑр та ӑнлантарӑр: запятойсем мĕн тума кирлĕ?
Запятойсем лартмасан предложение мĕнле ăнланмалла?
2021 ҫула, Чӑваш Республики Пуҫлӑхĕн Указĕпе, Сӑр тата Хусан
хӳтĕлев чиккисене тӑвакансен ĕҫ паттӑрлӑхне халалланӑ.
Запятойсемпе уйрӑмлатни Чӑваш Республики Пуҫлӑхĕн Указĕпе
сӑмахсем
халалланӑ
глагол
туртӑмĕнче
тӑнине
кӑтартать.
Уйрӑмлатмасан Чӑваш Республики Пуҫлӑхĕн Указĕпе Сӑр тата Хусан
хӳтĕлев чиккисене тӑвакансен тесе ӑнланмалла пулĕччĕ. Запятой
лартмасан 2021 ҫула Чӑваш Республики Пуҫлӑхĕн Указĕпе Сӑр тата
Хусан хӳтĕлев чиккисене тӑвакансен тесе ăнланмалла.
6. Пĕрремĕш чăваш букварĕ миçемĕш çулта тата мĕнле ятпа пичетленсе
тухнă?
1872 çулта. «Чăваш ачисене çырăва вĕренмелли кĕнеке».
7. Жить с мечтой тенине чăвашла мĕнле каламалла?
Ĕмĕтпе пурăн. Тĕмсĕлсе пурăн.
8. Сăмах кам çинчен пырать? Унăн хушаматне, ятне, ашшĕ ятне туллин
çырăр.
«Хыпар» хаçатра ĕçленĕ талантлă çыннăн − … пурнăçĕпе пултарулăхĕ
чылай енчен Тайăр Тимкинни пекех: йывăр ачалăхĕ те, хут вĕренессишĕн
тилмĕрсе çунни те, Чĕмпĕр чăваш шкулĕнчен кăларса яни те, «Хыпар»
хаçатра çырма пуçлани те…
Михаил Федорович Акимов.
9. Фразеологизмсене тупăр, пĕлтерĕшĕсене ăнлантарăр.
1. Вĕсем ун пек ĕçпе пÿçĕсене хĕнемен. 2.Мăн хырăма тăраничченех
авăрлă кулачă çитерчĕç.
Пуçа хĕне – пĕр-пĕр ĕçе хăвна ирĕксĕрлесе ту.
Авăрлă кулачă çитер – чышкă çитер, хĕне.

10. Çак сăмахсем мĕнле жанра палăртаççĕ?
Халăх юррисем вăрăм пулаççĕ, пĕр-пĕр ĕç-пулăм мĕное тĕвĕленсеаталанса пынине тата ĕç мĕнпе вĕçленнине сăнласа параççĕ.
Уйланăш (баллада).
11. Чăваш сăмахĕсене кĕртнĕ чи пĕрремĕш кĕнеке миçемĕш çулта
пичетленсе тухнă? Унăн авторĕ кам? Кĕнекере пĕтĕмпе миçе чăваш сăмахне
кĕртнĕ?
1730 çулта, Ф,И, Страленберг. 28 сăмах.
12. Чăваш чĕлхин пĕрремĕш грамматики хăçан тата мĕнле ятпа
пичетленсе тухнă? Унăн авторĕ кам?
1769 çÿлта. «Сочинения, принадлежащие к грамматике
чувашского языка». В. Пуцек-Григорович.
13. Ӳ сас паллине чăваш çырулăхне чи малтан кам кĕртнĕ?
Н.И. Золотницкий.
14. Сас палли тăрне е айне лартакан палла мĕн палли теççĕ?
Диакритика.
15. Çĕнĕ чăваш çырулăхĕ мĕн ятлă кĕнекерен пуçланнă?
«Чăваш ачисене çырăва вĕренмелли кĕнеке».

