
Тәрҗемә ит  

1 нче тур. 

Ике тема: кеше һәм үсемлек (табигать). 2 балл, өстәмә балл – 1 балл 

1. Тело – тән, төн, көн. 

2. Зуб – төш, теш, тырнак. 

3. Позвоночник – сырт, умыртка баганасы, сөяк. 

4. Мозг – Мисыр, Миләүшә, ми. 

5. Голень – сеңер, балтыр, кимерчәк. 

6. Десна – аңкау, урт, табан. 

 

1. Астра – кашкарый, лалә, канәфер. 

2. Клен - өрәңге, юкә, нарат. 

3. Кувшинка – төнбоек, нәркис, кыңгырау. 

4. Луг – болын, дала, алан. 

5. Скала – тау, кыя, шарлавык. 

6. Ручей – инеш, елга, чишмә. 

Бонусный балл – инглиз теле – 4 балл, өстәмә балл – 3. 

 

2 нче тур. 

Ике тема: компьютер һәм тел. 4 балл – өстәмә балл – 3 балл 

1. Санак – компьютер, цифр, диск. 

2. Тычкан – кошка, собачка, мышка. 

3. Чыбык – провод, окно, цифровая нить. 

4. Язак – ноутбук, сеть, принтер. 

5. Чиертергә – написать, щелкнуть, скопировать. 

6. Төймә – кнопка, ссылка, страница. 

 

1. Исем – имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

2. Хәбәр – рассказ, сказуемое, сказка. 

3. Табышмак – пословица, загадка, скороговорка. 

4. Чагыштыру – сравнение, олицетворение, метафора. 

5. Рәвеш – наречие, деепричастие, междометие. 

6. Хикәя – басня, рассказ, новелла.   

Бонусный балл – җыр – 4 балл, өстәмә балл – 3. 

 

Асыл гөлләр үсеп тора 

1. Синең баскан эзеңә 

2. Синең матур эзеңә 

3. Синең аяк эзеңә. 

 

Мәктәпкә барырга 

1. Унбиш минут калган 

2. Тагын соңга калган 

3. Тагын йоклап калган. 

 



Финал туры 

Кара тартмадан ике предмет алына. 4 балл – өстәмә балл – 3 балл 

Алка – шайба  

Кылкаләм – кисточка  

 

Вариантлар юк. 4 балл – өстәмә балл – 5 балл 

 

1. Нижнекамск – Түбән Кама  

2. Набережные Челны – Яр Чаллы 

3. Москва – Мәскәү 

4. Рыбная Слобода – Балык Бистәсе 

5. Зеленодольск – Яшел Үзән. 

6. Заказанье – Казан арты. 

 

Запаска –  

1. Свияга – Зөя 

2. Вятка – Нократ 

3. Кама – Чулман 

 

 


