
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10- 11 КЛАССОВ 

 

1 задание. Басым беренче иҗеккә төшә торган сүзне билгеләгез. (1 балл) 

1) ясамаячаклар 

2) китерермен 

3) билгесездер 

4) кулланыгыз 

2 задание. Яхшы сүзенең синонимын билгеләгез. (1 балл) 

1) рәхәт 

2) әйбәт 

3) начар 

4) рәхмәт 

3 задание. Ясалма сүзне билгеләгез. (1 балл) 

1) белдекле 

2) белү 

3) беләк 

4) белмәс 

4 задание. “Котадгу белек” әсәренең авторын күрсәтегез. (1 балл) 

1) М.Колый 

2) С.Сараи 

3) Й.Баласагунлы 

4) Габдерәхим Утыз Имәни 



 

5 задание. К.Насыйриның “Әбугалисина” әсәрендә кеше холкындагы тискәре 

сыйфатларны туплаган геройны күрсәтегез. (1 балл) 

1) Әбелхарис 

2) Әбугалисина 

3) Хөсрәү 

4) Гөлстан 

6 задание. Күчерелмә мәгънәдә кулланылган кайт фигылен билгеләгез. (3 балл) 

1)Дустым җылы якта ял итеп кайтты. 

2)Мин өйгә соң кайттым. 

3)Бу хәбәрдән йокым кайтты. 

4)Бүген кич ничәдә кайтасыз? 

7 задание. Антонимнарны билгеләгез. (3 балл) 

1)гали ‒ бөек 

2)гади ‒ катлаулы 

3)кыска ‒ бормалы 

4)җыйнак ‒ купшы 

8 задание. Тамырдаш сүзләрдән генә торган төркемне билгеләгез. (3 балл) 

1)моңлы, моңарчы, моңсыз, моңаю 

2)сыймау, сыйлык, сыйлану, сыек 

3)тозлы, тозак, тозсыз, тозлау 

4)юлчы, юлдаш, юлыгу, юлсызлык 

9 задание. Исем фигыль булган җөмләне билгеләгез. (3 балл) 

1)Карга боткасы пешерергә ниятләгәннәр иде, барып чыкмады (Ә.Б.)  

2)Поезд килгәнче, шактый көтәргә туры килде (Ә.Б.). 

3)Диңгезнең тозлы суында коенудан да рәхәтлек таба алмады (Ә.Б.) 

4)Төн ката салкынайтканга күрә, Зәйтүнә өстенә калын шәлен бөркәнергә булды 

(Ә.Б.) 

10 задание. Кисәкчә булмаган җөмләне билгеләгез. (3 балл) 

1)Тиз генә имтиханын тапшырып кайтты да урамга чыгып йөгерде егет. 

2)Мондый затлы күлмәк безгә килешмәсмени? 

3)Сез кичә кайда булдыгыз соң? 

4)Җыр тынмады, һаман яңгырады да яңгырады.  

11 задание. Җөмләнең дөрес тәрҗемәсен билгеләгез. (3 балл) 

Магазин откроется лишь в 10 часов. 

1)Кибет сәгать унда ачылыр. 

2)Кибет сәгать унда гына ачылачак. 

3)Кибет сәгать уннан гына эшли башлый. 

4)Кибет сәгать унда ук ачылачак. 

12 задание. Сүзтезмәнең төрен билгеләгез. (3 балл) 

Кияү егете 

1)исемле фигыль 

2)фигыльле исем 

3)рәвешле фигыль 

4)исемле исем 

13 задание. Хәбәрлекле мөнәсәбәттәге сүзләрне билгеләгез. (3 балл) 

1)сумка Гөлсемнеке 

2)җыр язу 

3)кычкырып уку 

4)синнән сорау 

14 задание. Гади җөмләне билгеләгез. (3 балл) 

1)Дусларын көтә-көтә, табын да әзерләнеп бетте,  мич тә ягылды.  

2)Көзләр үтеп, кышлар җитсә дә, син кайтмадың. 



 
 

3)Соравы бар укучылар, бер-бер артлы, кулларын күтәрә башладылар. 

4)Кунаклар әзер табынга килеп төшүләрен күргәч аптырап калдылар.  

15 задание. Җөмләнең төрен билгеләгез. (3 балл) 

Агачларда сирәк-мирәк кенә җилфердәп калган соңгы яфраклар күренгәли. 

1)гади, җәенке, тулы, бер составлы, хикәя җөмлә 

2)гади, җәенке, тулы, ике составлы, хикәя җөмлә 

3)гади, җыйнак, тулы, ике составлы, хикәя җөмлә 

4)тезмә кушма җөмлә 

16 задание. М.Акъегет әсәрен күрсәтегез. (3 балл) 

1) “Гөлстан бит-төрки” 

2) “Хисаметдин менла” 

3) “Нуры содур”  

4) “Горбәтнамә”  

17 задание. Рухи камилләшү, ислам дине кушканча яшәү идеяләрен җиткергән 

әдәбият: (3 балл) 

1) дини әдәбият 

2) җәдитчелек әдәбияты  

3) мәгърифәтчелек әдәбияты 

4) модернистик әдәбият 

18 задание. Т.Миңнуллин иҗат иткән “Әлдермештән Әлмәндәр” әсәренең төп 

жанры: (3 балл) 

1) роман 

2) повесть  

3) драма 

4) хикәя 

19 задание. “Кыйссаи Йосыф” әсәрендә кулланылган символик санны 

билгеләгез. (3 балл) 

1) өч 

2) егерме ике 

3) утыз тугыз 

4) сиксән сигез 

20 задание. “Син ышанма, бәгърем” юлларында кулланылган тел-сурәтләү 

чарасы: (3 балл) 

1) чагыштыру 

2) риторик эндәш 

3) сынландыру 

4) гипербола 

 21 задание. Аваз һәм аның характеристикасы арасында тәңгәллек 

урнаштырыгыз. (5 балл) 

А) [у] 1) алгы рәт, иренләшмәгән, түбән күтәрелешле сузык аваз  

Ә) [ә] 2) арткы рәт, иренләшкән, урта күтәрелешле сузык аваз 

Б) [ө] 3) арткы рәт, иренләшкән, югары күтәрелешле сузык аваз  

В) [э] 4) алгы рәт, иренләшмәгән, урта күтәрелешле сузык аваз 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Биремнең җавабы булып, саннар тезмәсе генә килә ала. Җавапны 

буш ара калдырмыйча, өтер яки башка символларсыз языгыз. 

Җавап:3124 

22 задание. Фразеологизм һәм аның мәгънәсе арасында тәңгәллек 

урнаштырыгыз. (5 балл) 

А)йөз сыту 1)күзгә бәреп әйтү 

Ә)йөз кызарту 2) матур булып пешү 

Б) йөзгә ору 3) кәефсез булу  



 

В)йөзе килү 4)оялу 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Биремнең җавабы булып, саннар тезмәсе генә килә ала. Җавапны 

буш ара калдырмыйча, өтер яки башка символларсыз языгыз. 

Җавап:3412 

23 задание. Мәкальләр килеп чыгарлык итеп, тәңгәллекләр урнаштырыгыз. (5 

балл) 

А)Алтыда белгән 1)тел ярасы бетмәс. 

Ә)Кул ярасы бетәр,  2) тел күтәрә. 

Б) Фил күтәрмәгәнне 3) агу да тамар. 

В)Бал тамган телдән 4)алтмышта да онытмас. 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Биремнең җавабы булып, саннар тезмәсе генә килә ала. Җавапны 

буш ара калдырмыйча, өтер яки башка символларсыз языгыз. 

Җавап:4123 

24 задание. Агач атка атландыру фразеологизмын бер сүз белән языгыз. (5 

балл).   

ИНСТРУКЦИЯ: Сүзне БАШ хәрефләр белән баш килештә, берлек санда языгыз. 

Җавап: АЛДАУ / ЯЛГАНЛАУ 

25 задание. Аңардан да бәхетле кем булды икән бу мизгелдә, беркем әйтә алмый. 

(Ф.Хөсни) җөмләсендәге ясалма сыйфатны табып языгыз. (5 балл). 

ИНСТРУКЦИЯ: Сүзне БАШ хәрефләр белән баш килештә, берлек санда языгыз. 

Җавап: БӘХЕТЛЕ 

26 задание. Тексттан бер составлы җөмләләрне табыгыз һәм аларның санын 

арта бару тәртибендә күрсәтегез (5 балл).   

1) Туган җир! 2) Син шулхәтле кадерле: кочаклап үбәрлек якын! 3) Бездәге иң бөек 

тойгы ата-бабаларыбыз дөнья көткән, дөнья калдырган менә шушы кечкенә йорттан 

башлана бит! 4) Әле син ‒ нарасый бер бала гына: күкрәк сөтен имгәндә, күзеңне ача 

алмасаң да, шул вакыттан ук инде синең карыныңа йөз төрле ризыкны алмаштырган 

татлы сөт ага, сөттән соң тамагың кибеккәч, син авызыңны очлайтып, тагын нидер 

сорыйсың ‒ аны әниең генә белә: су сорыйсың син, һәм әниең балкашык белән генә синең 

авызыңа су сала. 5) Сөт һәм су! 6) Ана күкрәгеннән килгән сөт нинди пакь булса, җир 

күкрәгеннән сөзелеп кенә чыккан чишмә сулары да шундый ук. 7) Шулай булгач, Анага 

булган мәхәббәтең сөттәй саф, Җиргә булган мәхәббәтең чишмәдәй кадерле. (Х. С.) 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Биремнең җавабы булып, саннар тезмәсе генә килә ала. Җавапны 

буш ара калдырмыйча, өтер яки башка символларсыз языгыз. 

Җавап: 15 

27 задание. Тексттан кушма җөмләләрне табыгыз һәм аларның санын арта 

бару тәртибендә күрсәтегез. (5 балл) 

1) Туган җир! 2) Син шулхәтле кадерле: кочаклап үбәрлек якын! 3) Бездәге иң бөек 

тойгы ата-бабаларыбыз дөнья көткән, дөнья калдырган менә шушы кечкенә йорттан 

башлана бит! 4) Әле син ‒ нарасый бер бала гына: күкрәк сөтен имгәндә, күзеңне ача 

алмасаң да, шул вакыттан ук инде синең карыныңа йөз төрле ризыкны алмаштырган 

татлы сөт ага, сөттән соң тамагың кибеккәч, син авызыңны очлайтып, тагын нидер 

сорыйсың - аны әниең генә белә: су сорыйсың син, һәм әниең балкашык белән генә синең 

авызыңа су сала. 5) Сөт һәм су! 6) Ана күкрәгеннән килгән сөт нинди пакь булса, җир 

күкрәгеннән сөзелеп кенә чыккан чишмә сулары да шундый ук. 7) Шулай булгач, Анага 

булган мәхәббәтең сөттәй саф, Җиргә булган мәхәббәтнең чишмәдәй кадерле. (Х. С) 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Биремнең җавабы булып, саннар тезмәсе генә килә ала. Җавапны 

буш ара калдырмыйча, өтер яки башка символларсыз языгыз. 



 

Җавап: 23467 

28 задание. Әдәби әсәр һәм ул иҗат ителгән чорларны туры китереп, 

тәңгәллекләр урнаштырыгыз. (5 балл) 

 

 

А) З.Бигиев “Меңнәр яки 

гүзәл кыз Хәдичә” 

1) ХХ йөз башы. 

Ә)Г.Тукай “Пар ат” 2) XIXгасыр. 

Б) М.Җәлил “Ышанма” 3) ХХ гасырның икенче яртысы 

В)Ә.Еники “Матурлык” 4)сугыш чоры. 

ИНСТРУКЦИЯ: Биремнең җавабы булып, саннар тезмәсе генә килә ала. Җавапны 

буш ара калдырмыйча, өтер яки башка символларсыз языгыз. 

Җавап:2143 

29 задание. Халык тарафыннан сүз ярдәмендә, образлы сөйләм аша төрле 

жанрларда иҗат ителгән әсәрләр җыелмасы: (5 балл) 

ИНСТРУКЦИЯ: Җавапны буш ара калдырмыйча, БАШ хәрефләр белән баш 

килештә, берлек санда языгыз. 

Җавап: ФОЛЬКЛОР / ХАЛЫКАВЫЗИҖАТЫ 

30 задание. Әдәбиятта тормышны хыял яктылыгында сурәтләргә омтылган 

иҗат юнәлеше: (5 балл) 

ИНСТРУКЦИЯ: Төшенчәне БАШ хәрефләр белән баш килештә, берлек санда 

языгыз. 

Җавап: РОМАНТИЗМ 

 

КЛЮЧИ И БАЛЛЫ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 10-11 КЛАССЫ 

 

№ 

задания 

Ключи Баллы № задания Ключи Баллы 

1 кулланыгыз 1 16 “Хисаметдин менла” 3 

2 әйбәт 1 17 дини әдәбият 3 

3 белдекле 1 18 драма 3 

4 Й.Баласагунлы 1 19 өч 3 

5 Әбелхарис 1 20 риторик эндәш 3 

6 Бу хәбәрдән йокым 

кайтты. 

3 21 3124 

 

5 

7 гади ‒ катлаулы 3 22 3412 5 

8 юлчы, юлдаш, 

юлыгу, юлсызлык 

3 23 4123 

 

5 

9 Диңгезнең тозлы 

суында коенудан да 

рәхәтлек таба 

алмады (Ә.Б.) 

3 24 АЛДАУ / 

ЯЛГАНЛАУ 

5 

10 Җыр тынмады, 

һаман яңгырады да 

яңгырады.  

3 25 БӘХЕТЛЕ 

 

5 

11 Кибет сәгать унда 

гына ачылачак. 

3 26 15 5 

12 исемле исем 3 27 23467 

 

5 

13 сумка Гөлсемнеке 3 28 2143 5 

14 Кунаклар әзер 3 29 ФОЛЬКЛОР/ 5 



табынга килеп 

төшүләрен күргәч 

аптырап калдылар.  

ХАЛЫКАВЫЗИҖАТ

Ы 

15 гади, җәенке, тулы, 

ике составлы, 

хикәя җөмлә 

 

3 30 РОМАНТИЗМ 

 

5 
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	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:
	Онаалга 7. (3)
	Демдээ: (13)
	Онаалга 8. (3)
	Демдээ: (14)
	Онаалга 9. (3)
	Демдээ: (15)
	ЧАСТЬ2.ЭВЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

	1) Именительный, местный, звательный
	2) Творительный, винительно-определенный, совместный
	3) Направительный, родительный, продольный
	4) Предложный, дательный, винительно-неопределенный
	5) Отложительный, направительно-определенный, дательный
	1) эвенкийский язык
	2) эвенский язык
	3) юкагирский язык
	4) тазский язык
	5) нанайский язык
	1) отложительный
	2) совместный
	3) направительный
	4) продольный
	1) «Имеющая своё имя, Джелтула-река»        А) Сахаров Н. В.
	2) «Красный суглан»                                         Б) Оёгир Н. К.
	3) «Танец куликов»                                            В) Кэптукэ Г. И.
	4) «Мне сейчас бы надо в Токму…»                Г) Немтушкин А. Н.
	ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
	(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров)
	8-9 КЛАССЫ
	ЧАСТЬ 2.  ЮКАГИРСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА
	ЗАДАНИЯ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ
	(для учащихся, изучающих язык тундровых юкагиров)
	ЧАСТЬ 2. ЮКАГИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
	ЧАСТЬ 2. ЮКАГИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1)

	8 задание. Тау башына салынгандыр безнең авыл (Г. Тукай)җөмләсендә безнең сүзенең нинди җөмлә кисәге булуын билгеләгез.(3 балл)
	4) инглиз
	4) фигыль
	12 задание. Инфинитивны билгеләгез. (3 балл)
	4) килүенә
	4) нокталы өтер
	8 класс (Тувинский язык)
	9 класс ( Тувинский язык)
	Төрээн дылым
	Кокайлар
	Онаалгалар:
	(для учащихся, изучающих язык лесных юкагиров)
	(для учащихся, изучающих язык тундренных юкагиров)
	Б – существительнай + глагол;

	Система оценивания
	Задания с развёрнутым ответом
	Содержание сочинения:
	Речевое оформление сочинения
	Грамотность
	Выведение итоговых отметок
	Максимальный балл
	Продолжительность работы
	Тувинский язык, 8 класс
	Сырын-биле чергелештир чарышпышаан,
	Тувинский язык, 9 класс


