
 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ХII СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ФИЛОЛОГИИ (РОДНОЙ ЯЗЫК, РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА) 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ  

Заключительный этап олимпиады по якутскому языку и литературе состоит из двух 

частей: первая часть – якутский язык, литература и культура народа саха содержит 20 

заданий, из них задания с 1 по 10 – задания по якутскому языку, с 11 по 18 задания - 

литература, 19-20-национальная культура. Вторая часть – эссэ. Необходимо выбрать одну 

из предлагаемых тем. Требования к эссэ - минимальное количество – 150 слов, но не 

должно быть ниже 130 слов. Продолжительность олимпиады – 3 часа. 55 минут (235 мин). 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

ҮЛЭ I ЧААҺА 



 

1 задание. Бу этиилэргэ курсивынан бэлиэтэммит тыллары болҕой уонна 

синонимныы тыллары эбэн суруй (1-3 тыл). 

Аата-ахсаана суох сүлбэлэр сүүрүгүрэ хамсааннар, айаннарын суолугар аргыстаһан 

көҥүс буолаллар. Көҥүстэр түмсэннэр, сырдык үрэхтэр, сүдү өрүстэр дэбилийэ 

устаннар, байҕаллары барҕардаллар. 

2 задание. Бу этиини болҕой, курсивынан бэлиэтэммит тылларга сыһыарыы 

эбиллиитигэр аһаҕас дорҕоон уларыйбыт түгэннэрин көрдөрөн быһаар. Сүүнэ улахан 

биир кэлимсэ таас дьиэ, арааһа, орто саха алааһын саҕа иилии эргийэн, элбэх 

этээһинэн дьапталҕаланан, күөнтээнкүлүмүрдүү турар 

3 задание. Бу этиини болҕой. Аат саҥа чаастарын булан, туспа уһул, олохторун 

арааран көрдөр.Ортотугар көлүйэ күөллээх, ону тула үүммүт бөлөх-бөлөх иһирик 

ойуурдар, хатыҥ чараҥнар быыстарыгар сатыы киһи дьаарбайар синньигэс 

ыллыктар эрийэ-буруйа сүүрбүттэр.  

4 задание. Бу этиигэ тылы үөскэтэр сыһыарыылаах тыллары болҕой, эппиэккэр 

туспа уһул, сыһыарыыларын арааран көрдөр. Сибэккилээх бөлкөйдөр тастарынааҕы 

олох мастарга эбээлэр сэһэргэһэ таарыйа сиэн оҕолорун кэтииллэр. 

5 задание. Бу этиигэ курсивынан бэлиэтэммит тыллар ситимнэрин болҕой, 

суолтатын, туттуллар уратытын ырытан суруй, атыннык этиллэр түгэннэри холобурдаан 

быһаарыаххын сөп.Этиҥ соруйарын олус улгумнук истибиттии, тута ардах күүһүрэн 

ыаҕастаах уунан куппута.  

6 задание. Бу этиилэргэ туохтуурдары болҕой, хоруйгар туспа ситимнэһэр тылларын 

кытта уһул, олоҕун булан быһаар.Сатыы да, аттаах да айанньыт ол тиити быһа 

ааспат: сатыы буоллаҕына бэйэтэ сөрүүкүө, сынньаныа, көлөлөөх буоллаҕына 

көлөтүн хабыалатыа. 

7 задание. Бу этиини болҕой уонна этии арааһын, тутулун ый, этии чилиэнинэн 

ырытан бэлиэтээ. Былыттар улам харааран, ыаһыран, халлаан ортотугар мустан 

барбыттара. 

8 задание.Чооруос диэн тылы болҕой уонна нууччалыы тылбаастаан суруй. 

9. Бу этиигэ кэпсиирэни бэлиэтээ уонна арааһын, бэриллиитин быһаар. Күөл 

үрдүнээҕи нүөл кырыстаах ырааһыйа ортотугар тойон сэргэ солотуулаах көмүс баһа 

күҥҥэ чаҕылыйа турар. 

10 задание. Бу этиини тыл үөрүйэҕин табатык туттан, сөпкө тылбаастаа. Озеро 

покрылось надледной водой. 

11 задание.П.А. Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхото 1960 

сыллаахха толору бэчээттэнэригэр сүппүт кэрчиги ситэрэн биэрбит олоҥхоһут-

суруйааччы (ол сүппүт кэрчик кэлин көстүбүтэ) аатын суруй. 

12 задание.  Суруйааччыны олоҕун кэпсээниттэн быһааран, аатын суруй 

„Кини Үөһээ Бүлүү улууһугар төрөөбүтэ. 1930 с. Владивосток куоракка байыаннай 

училищены бүтэрбитэ уонна 1938 с. диэри Молдавия кыраныыссатыгар сулууспалаабыта. 

1956  с. Москваҕа М. Горькай аатынан литературнай институт Үрдүкү литературнай 

куурустарын бүтэрбитэ. Псевдонимын төрөөбүт дойдутун аатынан ылыммыта. Саха 

литературатыгар биир бастакынан промышленность тиэмэтигэр айымньылары суруйбута, 

роман, сэһэн жанрдарын байытыспыта. Айымньылара ураты умсугутуулаах 

сюжеттаахтар. Кини биир биллэр сэһэнинэн Таджикфильм „Тайна предков“ (1972) 

киинэни уһуллубута. 1988 с. Саха АССР норуодунай суруйааччытын аата иҥэриллибитэ. 

1995 с. өлбүтэ“. 

13 задание.  “Үргүөрдээх кэм үнүгэстэрэ” роман ааптарын уонна сүрүн геройун 

аатын суруй. 

14 задание.Иван Сысолятин “Сарсыарда” сэһэнин салгыыта 2018 с. бэчээттэммитэ. 

Айымньы аатын чопчулаа. 

15 задание.«Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхо персонаһын быһаар. 

 «Күрүө Дьаҕыл Уорда Моҥол аҕалаах, 



 Күһэҥэ Дьаҕыл Кус Хаҥыл ийэлээх, 

 Үөһээ дойдуга 

 Үргэм сураҕырбыт, 

 Аллараа дойдуга 

 Арҕам аатырбыт 

Халарык дьаҕыл аттаах 

Хаан Дьаргыстай убайдаах, 

Кыргыһыыга миинэр, 

Кыһыл буулуур аттаах, 

Кыырыктаах үҥүү кымньыылаах... » 

 

16 задание.Ким туһунан этиллэрин быһаар. Айымньы аатын, ааптарын суруй. 

 «Үөрэхтээх, өйдөөх бэртэрин 

Үлүк-балык туотар 

Үгүс үрэллэҕэс өйдөөх 

Саха омук саамай бэртэрин 

Саҥата суох ыытар 

Сайаҕас сайдам санаалаах, 

Устар ууну сомоҕолуур 

Улахан уус-уран тыллаах, 

Ыллыбыт суолу ыпсарар 

Ыллыктаах ыраас тыллаах 

 Арааттаммыт санааны самсыыр 

 Алыптаах айахтаах... ». 

17 задание. Айымньы ааптарын, аатын бу геройдар ааттарынан көрөн быһаар: 

Түптүр Хара, Дьуур, Сыкына, Ньүкэн, Буойа 

18 задание. Бу айымньылартан философскай сэһэн жанрыгар суруллубут 

айымньыны ааттаа, ааптарын быһаар «Тулаайах оҕо», «Сэргэ», «Мотуо», 

«Бырастыылаһыы» 

19 задание. Хара тыа харамайын, көтөрүн-сүүрэрин араҥаччылыыр иччи аатын 

суруй 

20 задание. Былыр сахалар сайын сылгы, ынах мэччийэригэр оттуур ходуһалаах, 

балыктыыр күөллээх, дьиэ-уот туттан сайылыыр сирдэрин аатын суруй. 

 

ҮЛЭ II ЧААҺА 

ЭССЕ 
Бэриллибит тиэмэлэртэн биири талан суруй. 

1. Чаҕылхай Максим уонна Ойуунускай (М.К. Аммосов төрөөбүтэ 125 сылын көрсө) 

2. Таптыаҕыҥ ийэни (Саха Республикатыгар Ийэ сыла)  

3. Сахам сирэ барахсан (Саха АССР төрүттэммитэ 100 сыла)  


	1 ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	2 ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	(для учащихся, изучающих язык тундровых юкагиров)
	2 часть. Задания  по юкагирской литературе
	2ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	1. Тексттi хығырып, аныy jjн саuызын iле сыuарып, аuаа тjстенiп, «Пик сjбiре – кeстiг чон» темаа улуғ нимес эссе пазыyар. Эсседе пирiлген темаxа постыy саuызын, постыy кjрiзiн чарыда кjзiдiyер.
	2.    Текст хоостыра мындаu тоuыстар толдырыyар.
	10 КЛАСС (Тувинский язык)
	Задание 22.  Бижик демдектерин салганын тайылбырлаӊар
	Термин
	Термин (1)
	Онаалга 2.
	(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров)
	8-9  КЛАССЫ
	ЧАСТЬ 1. ЗАДАНИЯ ПО ЮКАГИРСКОМУ ЯЗЫКУ
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (1)
	(для учащихся, изучающих язык тундренных юкагиров)
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (2)
	ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ИЗУЧАЮЩИХ ЯЗЫК ТУНДРЕННЫХ ЮКАГИРОВ
	10 - 11  КЛАССЫ
	ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ  ПО ЮКАГИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (3)
	БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

	Максимальный балл – 4
	Система оценивания
	Задания с развёрнутым ответом
	Содержание сочинения:
	Речевое оформление сочинения
	Грамотность
	Выведение итоговых отметок
	Максимальный балл
	Продолжительность работы
	Ономастика.
	АЙТЫРЫГ № 4
	АЙТЫРЫГ № 5
	АЙТЫРЫГ № 6
	АЙТЫРЫГ № 7
	АЙТЫРЫГ № 8
	АЙТЫРЫГ № 9
	АЙТЫРЫГ № 10
	9 класс (Тувинский язык)
	АЙТЫРЫГ № 1
	Кылыг сөзүнүӊ дөзүнге немешкеш, ооӊ утказын үндезини-биле өскертпес-даа болза, аӊаа немелде утка киирип, кылдыныгныӊ уг-шиин айтып турар сөстер бар. Оларны кандыг термин-биле адаарыл? Бердинген сөзүглелден ук сөстерни ушта бижиңер.

	АЙТЫРЫГ № 2
	Бердинген сөстерни дылдыӊ кайы адырынга өөренирил? Оларныӊ шын адалгазынга болгаш шын бижилгезинге хамаарыштыр тайылбырдан кылыӊар. Ук сөстерни канчаар шын бижиириниӊ дүрүмнерин тайылбырлап бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 3
	Шүлүктен омоним болур сөстерни тыпкаш, долу эвес омонимнерниӊ бөлүктерин айытпышаан, харыыӊарны бадыткаӊар.

	АЙТЫРЫГ № 4 (1)
	Бердинген сөстер кайы темалыг бөлүкке хамааржырын айыткаш, сөс бүрүзүнүӊ лексиктиг утказын тайылбырлап бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 5 (1)
	Домактардан калька сөстерни тыпкаш, оларныӊ уткаларын тайылбырлаӊар.

	АЙТЫРЫГ № 6 (1)
	Дараазында схема ёзугаар 2-3 сөстерден чогааткаш, кайы чугаа кезектери тургустунарын айтыӊар.

	АЙТЫРЫГ № 7 (1)
	Сөзүглелден деепричастиелерниӊ шупту хевирлерин тыпкаш, оларныӊ аттарын кырынга бижиӊер.

	АЙТЫРЫГ № 8 (1)
	Чаӊгыс составтыг домактарныӊ сөглекчилерин тыпкаш, оларныӊ хевирлерин айтыӊар.

	АЙТЫРЫГ № 9 (1)
	Арынныӊ ат оруннары чүвениӊ хамаарылгазын көргүзүп турар кылдыр домактарны эде тургузуӊар. Домактарныӊ синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.

	АЙТЫРЫГ № 10 (1)
	деп темага 30-40 домактан тургустунган кыска чогаадыгдан бижиңер.

	Залог хевиринде кылыг сөстери.
	Ономастика. (1)
	АЙТЫРЫГ № 4 (2)
	АЙТЫРЫГ № 5 (2)
	АЙТЫРЫГ № 6 (2)
	АЙТЫРЫГ № 7 (2)
	АЙТЫРЫГ № 8 (2)
	АЙТЫРЫГ № 9 (2)
	АЙТЫРЫГ № 10 (2)
	10 класс (Тувинский язык)
	Чамдык тыва аттарныӊ шын бижилгезинге хамаарыштыр боттарыӊарныӊ бодалдарыӊарны илередиӊер. Тыва дылдыӊ үн тургузуунуӊ дүрүмүнге дүгжүп чоруур аттарны ушта бижээш, тайылбырыӊарны бадыткаӊар.

	Онаалга 2.
	Дефистеп бижиир нарын сөстерниӊ тургустунган аргазын тайылбырлаар.

	Онаалга 3.
	Одуруг бүрүзүнде сөс каттыжыышкыннарыныӊ өзек болгаш чагырткан сөстерин айыткаш, айтырыын салгаш, сөс каттыжыышкыннарыныӊ кезектериниӊ аразында холбааларын тодарадыӊар.

	Онаалга 4.
	Сөглекчилерниӊ адаан шыйгаш, кырынга айтырыгларын бижиӊер.

	Онаалга 5.
	Онаалга 6.
	Аӊгылаан кылыг сөстерин ушта бижээш, оларныӊ дөзүнге немешкен кожумактарныӊ илередип чоруур уткаларын тодарадыӊар. Ук кылыг сөстериниӊ кожумактарын чогуур шыйыы-биле айтыӊар, дылда оларны кылыг сөзүнүӊ кайы хевири деп адап турарыл?

	Онаалга 7.
	Бердинген домактарда болгаш деп сөстүӊ күүседип чорууру хүлээлгелерин, домак кежигүнү болуп азы болбайн чоруурун тодараткаш, тайылбырын бижиӊер.

	Онаалга 8.
	Сөзүглелден тускайлаан кежигүннерни тодараткаш, адаан шыйыӊар.

	Онаалга 9.
	Дараазында домактарда ат оруннарыныӊ бөлүүн айтыр, олар домактарда кандыг хүлээлге күүседип чоруур-дур? Домак бүрүзүнде ук теманыӊ илереттинген аргазын тайылбырлап бижиӊер. Каяа, кандыг бижик демдээ салып болурул?

	Онаалга 10.
	Чагырышкан болгаш чагырышпаан нарын домактарны ажыглавышаан,
	Нарын домактарның хевирлерин кырынга демдеглеңер.

	Онаалга 1.
	Демдээ:
	Онаалга 2. (1)
	Демдээ: (1)
	Онаалга 3. (1)
	Демдээ: (2)
	Онаалга 4. (1)
	Демдээ: (3)
	Онаалга 5. (1)
	Демдээ: (4)
	Онаалга 6. (1)
	Демдээ: (5)
	Онаалга 7. (1)
	Демдээ: (6)
	Онаалга 8. (1)
	Демдээ: (7)
	Онаалга 9. (1)
	Демдээ: (8)
	Онаалга 10. (1)
	Кокайлар
	Онаалгалар:
	11 класс (Тувинсий язык)
	Онаалга 2. (2)
	Онаалга 3. (2)
	Онаалга 4. (2)
	Онаалга 5. (2)
	Онаалга 6. (2)
	Онаалга 7. (2)
	Онаалга 8. (2)
	Онаалга 9. (2)
	Онаалга 1
	Демдээ: (9)
	Онаалга 2. (3)
	Демдээ: (10)
	Онаалга 3. (3)
	Демдээ: (11)
	Онаалга 4. (3)
	Демдээ: (12)
	Онаалга 5. (3)
	Онаалга 6. (3)
	6. Демдээ:
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