
Саха литературатыгар государственнай олимпиада
түмүктүүр түһүмэҕин сорудахтарын толорууга ыйыылар

(2020-2021 үө.дь.)

11 кылаас

Саҕалыах иннинэ үлэ тас (титульнай) лииһин толор. Онуоха улууһуҥ, оскуолаҥ,
предметин аатын уонна бэйэҥ араспаанньаҕын, ааккын, олимпиадаҕа бэлэмнээбит
учууталыҥ аатын толору ый.

2020-2021 үө.дь. саха литературатыгар государственнай олимпиада түмүктүүр
түһүмэҕэ икки чаастан турар. Сорудахтар саха суруйааччыларын, кинилэр айымньыларын,
айымньылар суруллубут историяларын, литература теориятын билиини ирдииллэр, ону
тэҥэ толкуйдуур, ырытар, айар дьоҕургун сыаналыыбыт.

Олимпиада сорудахтарын толорууга уопсайа 3 чаас бэриллэр.
В сорудах 4 блоктаах:
Тургутук
Литература теорията
Саха литературатын историята, ааҕыы уопсай култууратыгар сорудах
Хоһоон ырытыыта

В2, В3 - бу сорудахтарга айымньы тиэкиһин, литература историятын уонна теориятын
билиигин көрдөрөҕүн. Эппиэти чуолкайдык, кылгастык биэрэргэ дьулус.
В4 - сорудахха бэриллибит хоһоону толору ырыт, ис хоһоонун, тылын-өһүн, тутулун,
ньымаларын ыйарыҥ, бэлиэтиириҥ ирдэнэр.
Саамай үчүгэй үлэ 65 баалынан сыаналанар.
С сорудах – айар дьоҕургун көрдөрөр. Бэриллибит тиэмэҕэ тэттик кээмэйдээх хоһоонно
суруй.

Маннык ирдэбилинэн сыаналанар:
1. Тиэмэ төһө арыллыбыта - 5 б.
2. Идея баара, проблема көтөҕүллүүтэ - 5 б.
3. Айар талаан, суруйар дьоҕур - 10 б.
4. Айымньы түмүгэ - 5б.
5. Үлэ суруллубут тыла тупсаҕайа, баайа, суруйуу истиилэ, ойуулуур-дьүһүннүүр

ньымалары туттуу - 5 б.
6. Саха тылын суругун быраабылатын билии (синтаксис, морфология,

орфография, пунктуация) - 5 б.

Бу сорудах уопсай баала 35

Сорудахтары толорууга 3 чаас бэриллэр!

Ситиһиини баҕарабыт!



В1. Литератураны билиигэ уопсай тургутук. Сорудахтары болҕойон аах, сөптөөх
эппиэти бэлиэтээ (5 баал).

1. “Герой туһунан ырыа (Ф.К.Попов кэриэһигэр)”  автора кимий?

А) Тимофей Сметанин
Б) Эллэй
В) Таллан Бүрэ
Г) Чаҕылҕан

2. Айымньы литература ханнык көрүҥэр киирсэрин быһаар?

А) “Ини-бии”                                   1. роман
Б) “Улуу Кудаҥса”                          2. драма
В) “Иэдээннээх баҕа”                      3. сэһэн
Г) “Сааскы дьыбардар”                   4. кэпсээн

3. 1940 сыллаахха В.Местников көрдөһүүтүнэн саха олоҥхотугар олоҕуран либретто
суруйарга ылыммыт суруйааччы:

А) Суорун Омоллоон
Б) Күннүк Уурастыырап
В) Болот Боотур
Г) Сергей Васильев

4. Романнар жанрдарын быһаар:

А) “Өрүстэр кирбиилэригэр”         1. историко-революционнай
Б) “Киһи биирдэ олорор”                2. историческай
В) “Иэйэхсити кэлэтии”                  3. социально-психологическай
Г) “Чыҥыс хаан ыйааҕынан”          4. философскай

5. Ким туһунан тылларый:
Кылгас үйэтигэр муспут баайа -
Биир хоппо илдьиркэй кумааҕы...
Оннук олорбута ол тыл байанайа
Бүппэт түбүккэ,

ырыаҕа,
санааҕа

А) Ойуунускай
Б) Арбита
В) Алампа
Г) Күндэ



В2. Литература теориятыгар сыһыаннаах ыйытыыларга эппиэттээ, айымньыттан
холобурдаа (20 баал).

1. Реминисценция диэн тугуй, холобурдаа?
2. Инверсия диэн тугун холобурдаан быһаар?
3. Перифраз диэн тугуй, холобурдаа?
4. Строфа диэн тугуй, холобурдаа?

В3. Литература историятын билиигэ, ааҕыы уопсай култууратыгар сорудахтар (15
баал).

1. Н.В.Михалева-Сайа поэзиятын сүрүн тиэмэлэрин ый.
2. Айымньыттан быһа тардыыга көппүт тыллары ситэр, айымньы авторын, аатын суруй.

Мин ....................(1) —
Хоһооннорум —

Мин..........................!(2)
Тохтообокко, бүдүйбэккэ,
Дьон өйүттэн сүппэккэ,

..............................( 3) атыныы,
Үйэлэргэ айанныы
Көтүҥ Өлүөнэ үөһүнэн,
Киэҥ, алаас сирдэринэн.

3. Эрилик Эристиин «Маарыкчаан ыччаттара» айымньытыгар Сеня Оноев прототибынан
буолбут суруйааччы кимий? Айар үлэтин уратытын кылгастык сырдат.

В4. Хоһоону болҕойон аах уонна толору ырытыыта оҥор. Айымньы тематын,
идеятын быһаар, ис хоһоонун хайдах өйдөөтүҥ. Хоһоон тутулун, уобарастааһынын
туһунан тугу этиэххэ сөбүй? (25 баал).

Үчүгэйиэн бу Сиргэ
Үөрэ-көтө сылдьар,
Үгүс дьоннуун сэргэ
Олох дьолун сырсар!

Билбэт уолан киһим,
Көрсө түһээт, мичээрдиир,
“Күннээх халлаан” иһин
Сибэккини бэлэхтиир.

Оргууй хааман иһэбин,
Суоҕу — баар дии саныыбын...
Дьоллоох дьонтон үөрэбин,
Дьоһуна суох ыллыыбын.

Ырыа тылын тулабар
Массыыналар ыһаллар,
Былыргылыы алгыыллар,
Бастыҥ тылы айаллар.

Үчүгэйиэн бу Сиргэ
Үөрэ-көтө сылдьар,
Үгүс дьоннуун сэргэ
Олох дьолун сырсар!



С сорудах. “Учуутал, Эн үрдүк ааккар сүгүрүйэбин!” диэн темаҕа кылгас кээмэйдээх
хоһоонно суруй (35 баал).


