Һорауҙарға яуап бирер алдынан инструкцияны иғтибар менән уҡып сығығыҙ.
Башҡорт теле буйынса Аҡмулла олимпиадаһының был турында текст буйынса эш
тәҡдим ителә. Бирелгән тексты иғтибар менән уҡып сыҡҡандан һуң 20 һорауға яуап
бирергә кәрәк буласаҡ, улар өс өлөшкә бүленә. 1-се (А) өлөшөндә һайланма яуаптар менән
тест тәҡдим ителә. Был теста 10 һорау, һәр һорауға 4 төрлө яуап килтерелә, шул яуаптар
араһынан 1 дөрөҫ вариантты һайлап, һеҙ яуаптар бланкыһында ошо эшкә тәғәйен
шаҡмаҡтарҙа тамға ҡуйырға тейеш булаһығыҙ.
2-се (В) өлөшөндә 6 эш бирелә. Һорауҙары менән яуаптары ярашҡан варианттарҙы
һандар һәм хәрефтәр тәртибендә бирергә кәрәк була.
3-сө (C) өлөшөндә һорауҙарға ҡыҫҡа ғына яуаптар бирергә кәрәк буласаҡ, был
яуаптар һүҙҙәрҙән йәки һүҙбәйләнештәрҙән тороуы мөмкин, яуабығыҙ 17 знактан
артмаһын.
4-се өлөштә текст буйынса инша яҙырға кәрәк булыр, уны 2-се һанлы яуаптар
бланкыһында башҡарығыҙ.
Принтерҙан сығарып алған яуаптар бланкыларында үҙегеҙ тураһында мәғлүмәтте,
һорауҙарға яуаптарҙы тултырып, иншаны яҙғандан һуң, был бланкыларҙы сканер аша
үткәрегеҙ (бик булмағанда фотоға төшөрөгөҙ, йә компьютерығыҙҙа булған Paint
программаһында эшләгеҙ, былай тағы ла уңайлыраҡ) һәм электрон вариантын сайтҡа
элегеҙ. Сканкопияғыҙ (фотокопияғыҙ) бик асыҡ, таҙа һәм уҡымлы булһын. Уңыштар
һеҙгә!
Текст
(1) Әле күптән түгел наркомания тураһында беҙ уҡып ҡына белә инек, ә хәҙер ул
эпидемия кеүек тарала. (2) Бер наркоман йыл эсендә был ҡурҡыныс ауырыуға биш-алты
кешене йәлеп итә.
(3) Наркотик – урла,(1) үлтер,(2) яңы доза табып ҡабул ит,(3) юғиһә,(4) мин һине ҡот
осҡос яфаларға дусар итәм,(5) тип ҡотортоп тороусы мәрхәмәтһеҙ йәлләт. (4) Наркоман
сираттағы уколын эшләһә,(1) йәки таблетка ҡабул итһә,(2) бер телем икмәк ашаған ас
кешеләй еңеллек кисерә,(3) әммә был минуттарҙа ул,(4) тормоштоң бөтә шатлыҡтарынан
мәхрүм ҡалып,(5) үҙен ғазаплы иртә үлемгә хөкөм итә.
(5) Кешеләрҙе наркоманиянан ҡотҡарыр өсөн бөтә дәүләттәрҙә лә ҡаты саралар
күрелә. (6) Башҡа юл юҡ. (7) Беҙҙең илдә хатта бәләкәй генә доза наркотикты һаҡлау ҙа
закон тарафынан тыйыла һәм ҡаты хөкөм ителә. (8) Шуға күрә белергә кәрәк: әгәр һеҙгә
пакетлы порошок биреп, кемгәлер тапшырыуығыҙҙы үтенделәр, ти. (9) Тентеү ваҡытында
табылған бер генә грамм наркотик өсөн дә ҡулға алыу, хөкөм ителеү янай. (10) Кемдер
быны махсус рәүештә эшләүе лә мөмкин. (11) Шуға күрә бер ҡасан да, бер ниндәй
осраҡта ла ҡулығыҙға наркотик алмағыҙ.
(12) Наркомания – шатлыҡлы шөғөл, шаярыу, компанияла матур итеп ваҡыт
уҙғарыу түгел, ә төҙәлеп булмаҫлыҡ, ғазаплы ауырыу икәнен онотмағыҙ.
(Ю. Ассылов буйынса)

1-се өлөш

Был өлөштә 10 һорау, һәр һорауға 4 төрлө яуап килтерелә, шул яуаптар араһынан бер
генә дөрөҫ вариантты һайлағыҙ
А1

2-се һөйләмдә һандарҙың төркөмсәһен билдәләгеҙ:
1. Сама, йыйыу һандары
3. Төп, сама һандары
2. Төп, кәсер һандары
4. Сама, рәт һандары

А2

4-се һөйләмдәге шатлыҡтарынан һүҙе ҡайһы юлда ялғауҙарға дөрөҫ
бүленгән:

1. Шатлыҡ-тар-ы-нан
2. Шат-лыҡ-тар-ын-ан

3. Шат-лыҡ-та-ры-нан
4. Шат-лыҡ-тар-ы-нан

А3

3-сө һөйләмдә баш һөйләмдең хәбәре ниндәй һүҙ төркөмөнән килгән
1. Исем
3. Ҡылым
2. Сифат
4. Рәүеш

А4

6-сы һөйләм составы буйынса ниндәй төргә ҡарай?
1. Ике составлы һөйләм
3. Билдәһеҙ эйәле һөйләм
2. Билдәле эйәле һөйләм
4. Эйәһеҙ һөйләм

А5

9-сы һөйләмдә эйә ниндәй һүҙ төркөмөнән килгән
1. Эйәһе юҡ
3. Сифаттан
2. Алмаштан
4. Исем ҡылымдан

А6

3-сө һөйләмдә һыҙыҡтың ҡуйылышын аңлатығыҙ
1. Тиң киҫәктәр менән
3. Тура телмәр алдынан ҡуйылған
дөйөмләштереүсе һүҙ араһына
4. Төшөп ҡалған һөйләм киҫәктәре
ҡуйылған
урынына ҡуйылған
2. Бер һүҙ төркөмөнән килгән эйә
менән хәбәр араһына ҡуйылған

А7

6-сы һөйләмдә хәбәр ниндәй һүҙ төркөмөнән килгән?
1. Ҡылым
3. Исем
2. Мөнәсәбәт һүҙ
4. Хәбәре юҡ

А8

11-се һөйләмдең төрөн билдәләгеҙ
1. Билдәле эйәле һөйләм
2. Билдәһеҙ эйәле һөйләм

3. Эйәһеҙ һөйләм
4. Атама һөйләм

А9

11-се һөйләмдә тултырыусы ниндәй килештә тора ?
1. Төп килеш
3. Төшөм килеш
2. Төбәү килеш
4. Сығанаҡ килеш

А10

5-се һөйләмә хәлдәрҙең төрөн билдәләгеҙ
1. Маҡсат һәм урын хәле
3. Маҡсат хәле
2. Ваҡыт һәм урын хәле
4. Кире хәл

2-се өлөш

Был өлөштә 6 эш бирелә. Һорауҙары менән яуаптары ярашҡан варианттарҙы һандар һәм
хәрефтәр тәртибендә бирегеҙ
В1

2-се һөйләмдәге һүҙбәйләнештәрҙең төрөн билдәләгеҙ
1
Бер наркоман
А
Ярашыу
2
Наркоман йәлеп итә
Б
Башҡарылыу
3
Ҡурҡыныс ауырыу
В
Йәнәшәлек
4
Ауырыуға йәлеп итә
Г
Һөйкәлеү

В2

11-се һөйләмгә ярашлы һүҙбәйләнештәр төҙөгөҙ
1
шуға күрә
А
алмағыҙ
2
бер ҡасан да
Б
бер ниндәй

3
4

ҡулығыҙға
наркотик

В
Г

осраҡта ла
наркотик

В3

Һөйләмдәрҙә ҡуйылған һыҙыҡтарҙың ҡуйылышын аңлатығыҙ
1
2-се һөйләмдә
А
Тире. Бер һүҙ төркөмөнән килгән эйә
менән хәбәр араһына ҡуйылған
2
3-сө һөйләмдә
Б
Дефис. Парлы һүҙҙәрҙә ҡуйыла
3
12-се һөйләмдә
В
Тире. Тиң киҫәктәр менән
дөйөмләштереүсе һүҙ араһына
ҡуйылған

В4

3-се һөйләмдә өтөрҙәрҙең ҡуйылышын аңлатығыҙ
1
1-се өтөр
А
Инеш һүҙҙе һөйләмдән айырыу өсөн
2
2-се өтөр
Б
Тултырыусы эйәрсән һөйләмде баш
һөйләмдән айырыу өсөн
3
4-се өтөр
В
Тиң һөйләмдәр араһына
4
5-се өтөр
Г
Тиң киҫәктәр араһына

В5

4-се һөйләмдә өтөрҙәрҙең ҡуйылышын аңлатығыҙ
1
1-се өтөр
А
Айырымланған шарт хәле
2
2-се өтөр
Б
Айырымланған рәүеш хәле
3
3-се өтөр
В
Тиң һөйләмдәр араһына
4
4-се һәм 5-се өтөр
Г
Тиң киҫәктәр араһына

В6

11-се һөйләмдә һөйләм киҫәктәрен билдәләгеҙ
1
бер ниндәй осраҡта ла
А
Эйә
2
ҡулығыҙға
Б
Тултырыусы
3
наркотик
В
Хәл
4
алмағыҙ
Г
Хәбәр

3-сө өлөш

Һорауҙарҙы уҡығыҙ һәм яуаптар бланкыһында ошо эшкә тәғәйен шаҡмаҡтарҙа
өлгөгә ярашлы яуаптарын яҙығыҙ. Яуаптарығыҙ һүҙҙәрҙән йәки һүҙбәйләнештәрҙән
тороуы мөмкин, яуабығыҙ 17 знактан артмаһын.
С1 Текста наркотик нимә менән сағыштырыла?
С2 Наркотик ҡулланыуҙың һөҙөмтәһе нимәгә килтерә?
С3 «Йәлләт» һүҙен нисек аңлайһығыҙ?
С4 «Мәхрүм ҡалыу»ҙы нисек аңлайһығыҙ?

4-се өлөш

Алда бирелгән текст буйынса инша яҙығыҙ. Автор тарафынан күтәрелгән
проблемаларға, автор ҡарашына аңлатма бирегеҙ (текстан күпләп цитата ҡулланмағыҙ).
Уның ҡарашы менән килешеүегеҙ-килешмәүегеҙҙе яҙығыҙ. Ни өсөн? Үҙ яуабығыҙҙы
тормоштан йә китаптан уҡып алған миҫалдар менән дәлилләгеҙ.
Уҡылған тексҡа нигеҙләнмәйенсә яҙылған эш баһаланмай.
Әгәр инша тәҡдим ителгән текстың йөкмәткеһен генә һөйләп биреүгә ҡоролһа йә
текст аңлатма бирелмәй генә күсереп яҙылһа, ундай эш нуль балл менән баһалана.
Иншаны бөхтә башҡарығыҙ, уны таҙа, аңлайышлы почерк менән яҙығыҙ.

