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Klucz odpowiedzi – język białoruski, stopień rejonowy, gimnazjum.  

Ключ адказаў да тэсту для гімназіяў на раённыя  элімінацыі  

2016/2017 
 

За 2 арфаграфічныя памылкі забіраем 1 бал у у заданнях 4, 6, 7, 8.  

 
1. Разам 10 балаў. За кожны правільны адказ 1 бал. 

 

Пл. Сказы на падставе аўтарскай казкі Уладзіміра Караткевіча 

''Нямоглы бацька'' 

Праўда Няпраўда 

1. Быў калісьці ў людзей такі закон: не карміць старых 

бацькоў. 
   X  

2. Хто трымаўся закона, таго выганялі ў дзікую пушчу.       X 

3. Жылі гэтыя людзі па законе карысці.    X  

4. Супраць закону выступіў Гнат.       X 

5. Пятро вывозіў свайго бацьку ў лес з вялікай ахвотай.       X 

6. У вёсцы Пятра пасяліўся Велікан.    X  

7. Добрыя парады даваў Пятру бацька.    X  

8. Каб пражыць голад людзі знялі салому са стрэх і падзяліліся 

сакрэтам з суседзямі. 
   X  

9. Людзі выгналі Гната з вёскі.    X       

10. Вяскоўцы шкадавалі Гната.       X 

 

2. Разам 4 балы. За кожны правільны адказ 1 бал. 
1 – в 
2 – а 
3 – б 
4 – а 
 
3. Разам 5 балаў. За кожную правільную разгадку 1 бал. 

1 – сонца 

2 – снег 

3 – гром 

4 – чалавек 

5 – іголка 

 
4. Разам 10 балаў. За кожны правільны адказ 2 балы. 

 Прыкладныя адказы: 

1. Батрак марыў стаць багатым. 

2. Каб споўнілася яго мара, батрак мусіў: знайсці і зрушыць вялікі камень, каб 

паявілася ў горадзе вада; пакрапіць вадою з-пад каменя смяротна хворую дачку багатых 

людзей, каб выздаравела; патушыць агонь гэтай жа вадою. 

3. Хросная хацела зрабіць батрака багатым пры ўмове, што ён нешта страціць. 

4. З-за грошай батрак страціў: кароўку, хату і сына. 

5. Паводле мяне, гэтая казка вучыць, што грошы ў жыцці не найважнейшыя. Яны ёсць 

прычынай многіх няшчасцяў. 

 

5. Разам 10 балаў. За кожны правільны адказ 1 бал. 

моладзі, родную мову, свой, здабываеце, ёй (ёю), вас, хлеба, свaйго, сілу, роднага слова. 



2 

 

 

6. Разам 7 балаў. За кожны правільны адказ 1 бал. 

Прыкладныя адказы: 

1. Адрасатам верша з'яўляецца маці. 

2. Лірычнае „я” ўдзячнае адрасату за яго спрацаваныя рукі, смутак, надзею, каханне, 

ласку, песню, казку, навуку. 

3. Лірычнае „я” просіць адрасата прабачэння таму, што яно свядомае свайго 

няправільнага (дрэннага) захавання. 

4. „Сягоння я іншы, 

    сягоння другі я”. 

5. а – эпітэт 

    б – метафара 

    в – параўнанне 

  

7. Разам 7 балаў. За кожную правільную інфармацыю 1 бал. 

паэт, перакладчык, фалькларыст, публіцыст, гісторык літаратуры, Бандары, Аляксандр 

Баршчэўскі, „Белавежскія матывы”, „Жнівень слоў”, „Мой бераг”, „Блізкасць 

далёкага”, „Лірычны пульс”, „Nostalgie”. 

 

8. Разам 7 балаў. За кожную правільную інфармацыю 1 бал. 

1958 годзе, пісьменнікаў і паэтаў, якія пішуць па-беларуску, Георгі Валкавыцкі, Ян 

Чыквін, Віктар Швед, Алесь Барскі, Надзея Артымовіч, Зося Сачко, Дзмітры 

Шатыловіч, Юрка Баена, Юрка Буйнюк, Сакрат Яновіч, Мікалай Гайдук... . „Рунь”. 

 

9. Разам 5 балаў. За кожную правільную літару1 бал. 

Брыльянты, надвор'е, льецца, салаўя, сям’ёю. 

 

10. Разам 5 балаў. За кожную правільную форму лічэбніка 1 бал. 

пяць, дванаццаццю, дваццатага, пятнаццаць, трыццаць. 

 

11. Разам 5 балаў. За кожны правільны антонім 1 бал. 

малога, летам, меншага, малы, цяжка. 

 

 

Разам 75 балаў. Каб перайсці ў ваяводскі этап трэба здабыць мінімум 85 %, што 

абазначае 64 балы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


