
2018/2019 уҡыу йылынха район кимәленхә уҙғарылған 

фашҡорт (туған) теле һәм туған әҙәфиәтенән олимпиаха 

һорауҙары фуйынса критерийҙар 

 

Викторина 

Вѓкторѓѐа һорауєѐа уҡєусє хөрөҫ яуап фѓрһә, 1 фалл 

ҡуйєла. Һорауға  яуап хөрөҫ фулмаһа, 0 фалл ҡуйєла. 

Яуап яртєлаш хөрөҫ фулһа, 0,5 фалл ҡуйєла. Уҡєусє 

фарлєғє 10 фалл йєя ала. 

 

Инша яҙыу 

Баһалауҙың төп критерийҙары 

Балл Йөкмәтке Грамоталылыҡ 
“10 -

9” 

 

Эштяң йөкмәткяһя тура кѓлә. 

Яҙєуҙа фактѓк ёаталар юҡ. 

Йөкмәткя эҙмә-эҙлякля асєла. 

Эштяң тяля фай. Стѓль фярҙәмлягя һаҡлаѐа һәм 1 

орфографѓк, 1 пуѐктуађѓоѐ, йә 1 грамматѓк 

ёата фулєує мөмкѓѐ. 

“8-7” Эштяң йөкмәткяһя ѐѓгяҙҙә тямаға тура кѓляп, ул 

хөрөҫ асєла. 

1 гяѐә фактѓк ёата фар. 

Хѓкәйәләү эҙмә-эҙлялягяѐхә фѓк үк әһәмѓәтя 

фулмағаѐ сѓткә тайпєлєу фар. 

Дөйөм алғаѐха, тяля фай, офразлє фулєп, стѓль 

фярҙәмлягя һаҡлаѐа һәм 

2 орфографѓк, 2 пуѐктуађѓоѐ, йә 2 грамматѓк 

ёата фулєує мөмкѓѐ. 

 

“6-5” Йөкмәткяѐя асєуҙа сѓткә тайпєлєуҙар күҙәтялә. 

2 -ѐәѐ артєҡ фактѓк ёата фар. 



Хѓкәйәләү эҙмә-эҙлякля фѓрялмәй. 

Дөйөм алғаѐха, тяля ярлє, тял-һүрәтләү сараларє 

аҙ ҡуллаѐєла, фяр төрлө сѓѐтаксѓк төҙөлмәләр 

ҡуллаѐєлғаѐ, офразлєлєҡ юҡ, стѓль фярҙәмлягя 

һаҡлаѐмағаѐ һәм 

3 орфографѓк, 3 пуѐктуађѓоѐ, йә 3 грамматѓк 

ёата фулєує мөмкѓѐ. 

“4-3” Эш тямаѐє асмай. 

Фактѓк ёаталар күп. 

Эштә фякяр эҙмә-эҙлялягя фоҙолғаѐ, тяля фѓк ярлє, 

һүҙ ҡуллаѐєу урєѐһєҙ, стѓль фярҙәмлягя фөтөѐләй 

һаҡлаѐмағаѐ һәм 7 орфографѓк, 7 пуѐктуађѓоѐ, йә 

7 грамматѓк ёата фулєує мөмкѓѐ. 

 

“2-1” Етяшһяҙляктәр 3 фалл ҡуйєу ѐормаһєѐаѐ артєп 

кѓткәѐ. 

 

Иѐша яҙєп, уҡєусє 10 фалл йєя ала. 

 

Диалог 

Бѓрялгәѐ сѓтуађѓя йәкѓ ляксѓк тяма фуйєѐса 

төҙөлөшө яғєѐаѐ хөрөҫ, йөкмәткяһя яғєѐаѐ эҙмә-эҙлякля 

һәм тулє хѓалогѓк тялмәр төзөгәѐхә, «10-9» ҡуйєла. 

Бѓрялгәѐ сѓтуађѓя йәкѓ ляксѓк тяма фуйєѐса 

ряплѓкаларҙєң төҙөлөшөѐхә һәм айєрєм һүҙҙәрҙяң 

грамматѓк формаларєѐха 2-3 ёата яфәряп, йөкмәткя 

яғєѐаѐ эҙмә-эҙлякля хѓалогѓк тялмәр төҙөгәѐхә, «8-7» 

фалл ҡуйєла.  

Өҫтәмә һорауҙар ярҙамєѐха ғєѐа әңгәмә ҡора 

алғаѐха, ряплѓкаларҙєң төҙөлөшөѐхә һәм һүҙҙәрҙяң 

грамматѓк формаларєѐха 4-6 ёата яфәряп, йөкмәткя 



яғєѐаѐ фәйләѐяшһяҙ хѓалогѓк тялмәр төҙөгәѐхә, «6-5» 

фалл ҡуйєла.  

Бѓрялгәѐ сѓтуађѓя йәкѓ ляксѓк тяма фуйєѐса 

хѓалог төҙөй алмағаѐха, «0» фалл ҡуйєла. 
 

 


