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2. Елу ден Серге 

1. 
1. тунемеш 2. ила 3. пашам ышта 4. коштеш 
2. 
1. илат 2. тунемыт 3. коштыт 4. пашам ыштат 
3. 
1. ила, илат 2. тунемеш, тунемыт 3. ышта, ыштат 4. коштеш, коштыт 5. туныкта, туныктат 
4. 
a. 1. – Ана кушто ила? – Тудо Москошто ила. – Ана ден Олюк кушто илат? – Нуно 
Москошто илат. 2. – Олюк кушто ила? – Тудо Моркышто ила. – Олюк ден эргыже кушто 
илат? – Нуно Моркышто илат. 3. – Эчан кушто ила? – Тудо Волжскышто ила. – Эчан ден 
ватыже кушто илат? – Нуно Волжскышто илат. 
b. 1. – Ана кушто тунемеш? – Тудо лицейыште тунемеш. – Ана ден Олюк кушто тунемыт? 
– Нуно лицейыште тунемыт. 2. – Ивук кушто тунемеш? – Тудо колледжыште тунемеш. – 
Ивук ден Пӧтыр кушто тунемыт? – Нуно колледжыште тунемыт. 3. – Зоя кушто тунемеш? 
– Тудо университетыште тунемеш. – Зоя ден Йыван кушто тунемыт? – Нуно 
университетыште тунемыт. 
c. 1. – Ивук кушто пашам ышта? – Тудо заводышто пашам ышта. – Ивук ден эргыже кушто 
пашам ыштат? – Нуно заводышто пашам ыштат. 2. – Миклай кушто пашам ышта? – Тудо 
школышто пашам ышта. – Миклай ден ватыже кушто пашам ыштат? – Нуно школышто 
пашам ыштат. 3. – Зина кушто пашам ышта? – Тудо йочасадыште пашам ышта. – Зина 
ден ӱдыржӧ кушто пашам ыштат? – Нуно йочасадыште пашам ыштат. 
5. 
пашам, йочам, уремым, Эчаным, Елум, номерым, редакцийым, пӧртым, Ивукым, 
ватым, университетым, йылмым, лӱмым, ӱдырым 
6. 
1. марий йылмым 2. химийым 3. пашам 4. пӧртым 
7. 
1. – Роза туныктышо. Тудо университетыште пашам ышта. – Роза мом туныкта? – Тудо 
француз йылмым туныкта. – А Эчук мом ышта? – Эчук инженер. Тудо заводышто пашам 
ышта. – А ӱдырышт? – Ӱдырышт школышто тунемеш. – Тудо мом тунемеш? – Тудо 
математикым, физикым, химийым тунемеш. 2. – Ольга туныктышо. Тудо школышто 
пашам ышта. – Ольга мом туныкта? – Тудо биологийым туныкта. – А Йыван мом ышта? 
– Йыван агроном. Тудо фермыште пашам ышта. – А эргышт? – Эргышт колледжыште 
тунемеш. – Тудо мом тунемеш? – Тудо математикым, физикым, химийым, историйым 
тунемеш. 
8. 
Елун, Анан, олан, пӧртын, пашан, йочан, эргын, ӱдырын, йылмын, ватын, йочасадын, 
Москон, Йошкар-Олан, калыкын, Эчанын, Йыванын 
9. 
пӧртшӧ, пӧртышт; уремже, уремышт; пашаже, пашашт; йочаже, йочашт; ӱдыржӧ, 
ӱдырышт; ватыже, ватышт; олаже, олашт; редакцийже, редакцийышт; номерже, 
номерышт; йылмыже, йылмышт; верже, верышт; туныктышыжо, туныктышышт 
10. 
1. Серген йочаже. 2. Елун ӱдыржӧ. 3. Анан эргыже. 4. Пӧтырын ватыже. 5. Туныктышын 
книгаже. 6. Нунын ӱдырышт. 
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11. 
a. 1. – Тиде кӧн ӱдыржӧ? – Тиде Елун ӱдыржӧ. – Елун мыняр ӱдыржӧ уло? – Ик ӱдыржӧ. 
2. – Тиде кӧн эргыже? – Тиде Серген эргыже. – Серген мыняр эргыже уло? – Ик эргыже. 
3. – Тиде кӧн ӱдыржӧ? – Тиде Серген ӱдыржӧ. – Серген мыняр ӱдыржӧ уло? – Ик 
ӱдыржӧ. 
b. 1. – Зоя ден Ивукын йочашт уло? – Уло. – Нунын мыняр йочашт уло? – Кум йочашт 
уло. 2. – Ана ден Пӧтырын йочашт уло? – Уло. – Нунын мыняр йочашт уло? – Вич йочашт 
уло. 
12. 
латвизымше январь, латвизымше январьыште 
латкокымшо февраль, латкокымшо февральыште 
кандашымше март, кандашымше мартыште 
коло кокымшо апрель, коло кокымшо апрельыште 
икымше май, икымше майыште 
латкокымшо июнь, латкокымшо июньышто 
латнылымше июль, латнылымше июльышто 
кандашымше август, кандашымше августышто 
латшымше сентябрь, латшымше сентябрьыште 
латкудымшо октябрь, латкудымшо октябрьыште 
кудымшо ноябрь, кудымшо ноябрьыште 
коло визымше декабрь, коло визымше декабрьыште 
13. 
1. латкудымшо 2. кокымшо 3. шымше 4. икымше 5. кудымшо 
14. 
– Оля ден Эчан кушто илат? – Оля ден Эчан Морко районышто, Шӱргыялыште илат. – 
Эчан мыняр ияш? – Эчан 45 (нылле вич) ияш. – Тудо кушто пашам ышта? – Фермыште. 
– Тудо мом ышта? – Тудо агроном. – Тудын ватыже кӧ? – Тудо секретарь. – Тудо мыняр 
ияш? – Тудо 40 (нылле) ияш. – Нунын йочашт уло? – Уло. – Нунын мыняр йочашт уло? – 
Кок йочашт: эрге ден ӱдыр. – Эргышт мыняр ияш? – 18 (латкандаш) ияш. – Тудо мом 
ышта? – Тудо студент. – А ӱдырышт? – Ӱдырышт 12 (латкок) ияш. Тудо школышто 
тунемеш. – Нунын лӱмышт кузе? – Эргыштын лӱмжӧ Йыван, ӱдырыштын – Анук. 
15. 
Миклай ден Вера Озаҥыште илат. Нуно Пушкин уремыште, нылле визымше номеран 
пӧртыштӧ илат. Миклай лицейыште пашам ышта. Тудо историйым туныкта. Тудын 
ватыже университетыште тунемеш. Нунын ик йочашт уло. Тудын лӱмжӧ Пӧтыр. Тудо вич 
ияш. Йочасадыш коштеш. 
16. 
Тиде Иванов Иван Григорьевич. Тудо туныктышо. Тудо университетыште пашам ышта, 
марий йылмым туныкта. Тудо 47 (нылле шым) ияш. Тудо Палантай уремыште, 17-ше 
(латшымше) номеран пӧртыштӧ ила. Тудын кок йочаже уло. Нуно школышто тунемыт. 
Нунын лӱмышт – Айвика да Вачи. 


