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STOPIEŃ SZKOLNY – 25.11.2016  

 

1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich 

rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.  

2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.  

4. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj 

się z innymi uczestnikami konkursu.  

5. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:  

  A  B  C  D  

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz 

kółkiem   B   , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

 A  B  C  D  

      6. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem tekstu.  

      7. Nie podpisuj tekstu, zostanie on zakodowany.  

      8. Brudnopis, dołączony do tekstu, nie podlega ocenie.  
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Zadanie 1. (p. 8) 

Напішы характарыстыку Пятра - героя аўтарскай казкі Уладзіміра Караткевіча 

''Нямоглы бацька'' (мінімум восем сказаў). Можаш выкарыстаць урыўкі твора. 

 

Дык вось, жыў cярод тых людзей у адной лясной вёсцы малады чалавек. А імя яму 

было Пятро. 

 

Зірнуў Пятро на бацьку - сапраўды, у таго рукі-ногі саслабелі, за сахой не пойдуць, 

лука не нацягнуць. Зусім нямоглы чалавек.  

І стала тут Пятру неяк непамысна. Ну, нібы выпадкова муху праглынуў. Не ведае, 

што з ім такое. Проста кепска. 

 

Прыехалі. Зрабіў Пятро з яловага лапніку будан, паклаў у салому торбу. Нацягнуў 

сушняку, насек яго дробна. Развёў цяпельца. Дастаў з торбы хлеб, сала, біклажку з 

віном. 

- Гэта нашто? - спытаў бацька. - Бяры ўсё. І салому бяры. 

- Татка, - глуха сказаў Пятро, - няўжо ты думаеш, што я цябе тут пакіну? 

- І пакінеш. Бо закон такі. Заб'юць цябе, - сказаў бацька. 

- Не бойся за мяне, - адказаў Пятро і паехаў. 

 

- Татка! Татка! - крычыць ён і спяшаецца. То бацьку абдымае, то косці аленевыя збірае 

і кідае ў будан. Памерці захацеў. Не паверыў 

 

Прынёс Пятро бацьку ў хату, адгарадзіў частку каморы і зрабіў там пралазы на гару ды 

ў падмосце. 

 

- Не сваім гэта ён розумам, - насаджваецца Гнат.(...)  

- Так, не сваім, - адказаў Пятро. - бацькавым. 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 2. (p. 1) 

Выбяры адзін правільны адказ. ''Прыгожая Кінгі'' гэта: 

 

а) паэма 

б) паданне 

в) легенда 

 

Zadanie 3. (p. 7) 

Перакладзі на польскую мову. 

 

А каралева Кінгі кожную ноч выходзіла на гару. Яна чакала, каб які чалавек прыйшоў 

да яе і нарваў ёй букет кветак. 

Аднойчы паўз горку на кані праязджаў стары разбойнік са сваім дабыткам. Раптам 

убачыў ён агеньчык на гары і падумаў, што гэта кавалак золата так свеціць. 

Пайшоў ён туды. На самым версе гары, на камені, сядзела дзяўчына. Гэта была 

каралева Кінгі. 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 4. (p. 5) 

Прачытай урыўкі з ІІІ часткі паэмы Якуба Коласа ''Новая зямля'' і назаві пяць 

характэрных рыс снедання ў сям'і Міхала. 

 

- Ну, небажаты, будзем снедаць -  

Ў людзей cадзяцца ўжо абедаць. 

Цягні мачанку, маці, з печы! 

За стол, малы, за стол, старэчы! -  

Гаворыць дзядзька, сам сядае 
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І стол абрусам засцілае. 

(...) 

Міхал з Антосем, як старыя,  

Займалі месцы канцавыя 

І іх трымаліся выключна, 

Бо тут сядзець ім больш спадручна, 

(...) 

Тым часам маці даставала 

Чыгунчык з печы, лыжку брала 

І верашчаку налівала 

(...) 

Чуць міска ткнулася сюды,  

Дык у яе, як па прыказу, 

Відельцаў з восем лезе зразу. 

Гаворка моўкне, смех сціхае: 

(...) 

Бо там парадак вельмі строгі,  

Там падпілуюць табе рогі, 

(...) 

Там і цяпер, як і заўсюды, 

Макалі ўcе з адной пасуды 

І eлі дружна, не драмалі; 

 

-................................................................................................................................................... 

-..................................................................................................................................................... 

-..................................................................................................................................................... 

-..................................................................................................................................................... 

-..................................................................................................................................................... 

Zadanie 5. (p. 1) 

Слова ''яна'' гэта: 

 

а) назоўнік 

б) займеннік 

в) прыметнік 

 

Zadanie 6. (p. 8) 

Дапoўні сказы інфармацыямі пра Якуба Коласа. 

 

Якуб Колас жыў на пераломе .............................. стагоддзяў. Сапраўднае прозвішча 

.............................. . Гэта .............................., ............................. , ...............................  
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Нарадзіўся ў сям'і .........................., пра якую расказвае ў паэме ............................... У 

1906 годзе ў газеце .............................. быў надрукаваны першы верш Якуба Коласа 

''Наш родны край''.  

 

Zadanie 7. (p. 10) 

Дапоўні тэкст на тэму абрадавага ручніка на Падляшшы словамі ў адпаведнай форме 

пададзенымі ніжэй. 

 

Ручнікі захапляюць .......................... . Іх нязвыкласць праяўляецца ў складаным 

.......................... арнаменце, натхненнем якому служыла прырода .........................., 

.......................... і палісадаў. У вышыўцы гладдзю бачым макі, .........................., 

хрызантэмы, цюльпаны, незабудкі, ірысы і .......................... . У кожнай .......................... 

вышыўка была непаўторнай, каларытнай, не такой, як у .......................... . Ручнікі на  

.........................., ручнікі ў мыцельніку, як падарунак, падрыхтаваны для ...........................   

Яны былі адным з неабходных абрадавых атрыбутаў у вясельным і пахавальна-

памінальным абрадах.  

 

Словы: сцены, лугі, сват, валошка, прыгажосць, палі, мясціна, каляровы, ружа, суседзі. 

 

 

Zadanie 8. (p. 10)  

Устаў замест кропак папушчаныя літары: ў, у, У 

 

Гyчнае і радаснае ''...ра'' страсянyла паветра. 

Край ...весь салдат абмера... пешшy ...поперак і ...здоўж. 

Мы жывём на паўночна-...сходняй ...скраіне горада. 

Прафесар вёў заняткі ... вялізнай а...дыторыі. 

На ...краіне пройдуць дажджы. 

 

Zadanie 9. (p. 10) 

Устаў на месцы кропак патрэбныя ётавыя літары. 

 

Ц...гнулас... б...сконцая с...кунда цішыні.  

З...л...ны гай см...ецца пад блакітам. 

Прыйшлос... мн... быць дз...журным на кухні.  

 

 

Zadanie 10. (p. 5) 

Займеннікі ў дужках запішы ў патрэбным склоне. 

  

Віншую я (ты)............. , мой сябар. 

Вясёлка піла ваду ў Нёмане, а над (я) ............ у промнях сонца - дожджык залаты. 

Мы купілі (сябе) ......... шахматы.  

Мой бацька, вазьмі ты з (сябе) .................. (я) ................. . 
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Zadanie 11. (p. 10) 

Дапішы свае прыметнікі да назоўнікаў або назоўнікi да прыметнікаў. 

 

высокая ................................... 

.................................. чалавек 

вясёлы .................................... 

.................................... вучань 

малое .................................... 

............................... дом 

............................... школа 

разумныя .............................. 

................................ бабуля 

маладыя ..............................  
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                                           BRUDNOPIS (nie jest oceniany) 
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