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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017  

STOPIEŃ REJONOWY – 09.02.2017 r.  

 

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 testu.  

      7. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.  

      8. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.  
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Zadanie 1. (p. 10) 

Адзнач ці гэта праўда ці няпраўда. У клетцы пастаў знак ''Х''. 

 

Пл. Сказы на падставе аўтарскай казкі Уладзіміра Караткевіча 

''Нямоглы бацька'' 

Праўда Няпраўда 

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

бацькоў. 

  

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

3. Жылі гэтыя людзі па законе карысці.   

4. Супраць закону выступіў Гнат.   

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

6. У вёсцы Пятра пасяліўся Велікан.   

7. Добрыя парады даваў Пятру бацька.   

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

сакрэтам з суседзямі. 

  

9. Людзі выгналі Гната з вёскі.   

10. Вяскоўцы шкадавалі Гната.   

 

Zadanie2. (p. 4) 

Успомні паданне ''Прыгожая Кінгі'' і на падставе яго адзнач правільны адказ. 

 

1. Дзеянне ў паданні адбываецца: 

а) у Бельску 

б) у Мінску 

в) у ваколіцах Нарвы 

 

 

2. Каралева Кінгі любіла: 

а) пабываць у садзе і лесе 

б) чытаць кнігі 

в) адпачываць 

 

 

3. Аднойчы палац каралевы: 

а) згарэў 

б) праваліўся пад зямлю 

в) быў знішчаны праз дрэнных людзей 

 

 

4. Стары разбойнік, калі пабачыў Кінгі і поўны куфар золата: 

а) кінуўся з нажом на каралеву 

б) заплакаў 

в) засмяяўся 
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Zadanie 3. (p. 5) 

Разгадай загадкі. 

 

1) Маленькае, залаценькае, усё поле асвеціць. 

………………………………………………….. 

2) З неба ўпаў, усю зямлю, як абрусам, заслаў. 

………………………………………………….. 

3) Стукае, грукае, а нідзе яго не відаць. 

………………………………………………….. 

4) Зранку ходзіць на чатырох нагах, удзень - на дзвюх, а ўвечары - на трох. 

………………………………………………….. 

5) Сівенькая, маленькая, а ўвесь свет абшывае. 

………………………………………………….. 

 

Zadanie 4. (p. 10) 

На аснове казкі ''Адно набудзеш, другое страціш'' адкажы на пытанні. 

 

1) Аб чым марыў батрак, герой фальклорнай казкі? 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

2) Што мусіў зрабіць герой, каб споўнілася яго мара? Назаві прынамсі два дзеянні.  

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

3) Пры якой умове хросная хацела зрабіць батрака багатым? 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

4) Што страціў батрак з-за грошай? Назаві прынамсі дзве страты. 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

5) Чаго, паводле цябе, вучыць гэтая казка? 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

Zadanie 5. (p. 10.) 

Дапоўні тэкст словамі ў адпаведнай форме, якія выступілі ў публіцыстычным артыкуле 

Цёткі ''Шануйце роднае слова''. 

 

''(...)На вас —.......................— ляжыць вялікая павіннасць: развіваць далей .....................     

................... , узбагачываць .................... народ знаннем і культурай. Вы ......................... 

навуку для сябе, дык дзяліцеся ................. з тымі, хто для .................... цяжкай працай 

здабывае кусок .................... . Толькі не кідайце роднай мовы: бо запраўды для 

.................... народа тады вы ўмёрлі! 

Мейце ........................ і адвагу дзяржацца .......................... ........................ .(...).'' 

Словы: свая, моладзь, роднае слова, здабываць, родная мова, хлеб, яна, вы, сіла, свой.  
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Zadanie 6. (p. 7) 

Прачытай урыўкі верша Алеся Барскага ''На далонях тваіх'' і адкажы на пытанні                    

і заданні памешчаныя пад творам. 

 

На далонях тваіх 

маршчыны — дарогі, 

лініі смутку, 

надзеі, 

кахання. 

Па лініях гэтых 

дзяцінства маё басаногае 

рачкавала ад рання да рання, 

(…) 

рукі, напоўнены ласкай, 

са смутку красалі песню, 

з надзеі красалі казку. 

Памятаю зімовы вечар 

і ціхі спеў калаўрота, 

(…) 

з рук тваіх нітка, як промень, 

з кудзелі-сонца 

бегла няспынна, 

з вуснаў жывою крыніцай 

струілася песня-быліна 

для сына, 

(...) 

Памятаю, у поле вадзіла мяне ты 

на сцежкі русалак, 

валошкі збірала, 

букецік вязала з усмешкі. 

І слёзы, матуля, твае памятаю — 

слёзы ад слоў маіх непраўдзівых, 

учынкаў нягодных. 

Сягоння я іншы, 

сягоння другі я. 

Прабач мне, матуля, мае 

учынкі благія, 

словы благія. 

Прабач мне, матуля, маю 

неадказнасць 

паступкаў дзіцячых, 

паступкаў юначых, 

прабач усё тое, матуля, 

што сам я сабе не прабачу. 
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1. Хто з'яўляецца адрасатам верша? 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

2. За што лірычнае ''я'' ўдзячнае адрасату? 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

3. Чаму лірычнае ''я'' просіць адрасата прабачэння? 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

4. Прывядзі цытату, якая гаворыць, што лірычнае ''я'' змянілася на лепшае. 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

5. Акрэслі пададзеныя ніжэй мастацкія сродкі вобразанасці, што выступілі ў тэксце: 

а) ''зімовы вечар'' - ............................................... 

б) ''спеў калаўротка'' - ............................................... 

в) ''нітка, як промень'' - ............................................... 

 

Zadanie7. (p. 7) 

Дапоўні сказы інфармацыямі пра Алеся Барскага. 

 

Алесь Барскі гэта .........................................., .........................................., 

.......................................... . Нарадзіўя ў вёсцы .......................................... на Гайнаўшчыне. 

Сапраўднае прозвішча .......................................... .......................................... . Ён аўтар 

многіх зборнікаў паэзіі, між іншым: .........................................., ......................................... .                              

 

Zadanie 8. (p. 7) 

Дапоўні сказы інфармацыямі пра Беларускае літаратурнае аб'яднанне ''Белавежа''. 

 

Беларускае літаратурнае аб'яднанне ''Белавежа'' паўстала ў .................................................  

годзе.  Арганізацыя спалучае ..................................................................................................., 

a жывуць у Польшчы. Першым старшынёю быў .................................................. 

................................................. , а цяпер з'яўляецца .................................................. 

.................................................. Да гэтага аб'яднання належаць (належалі), між іншым: 

................................................................ , ............................................................................... .  

У 1959 годзе выйшаў з друку першы калектыўны паэтычны зборнік пад загалоўкам 

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

 

 

 

 

 

 

 



Strona 6 z 7 

 

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 

 GIMNAZJUM – STOPIEŃ REJONOWY 

 

Zadanie 9. (p. 5) 

Пастаў, дзе трэба, прапушчаны апостраф або мяккі знак. 

 

Як брыл...янты, гінуць росы на зялёнай сенажаці.  

Надвор...е было, ціхае, цёплае. 

Л...ецца Нёман паміж гораў, светлы, чысты, як з расы. 

Салаў...я песнямі не кормяць. 

Вясны чакаў Міхась з сям...ёю. 
 

Zadanie 10. (p. 5) 

Запішы лічэбнікі словамі ў адпаведнай форме. 

 

У маёй сям'і (5) ................................................  чалавек.  

Я паеду на экскурсію з  (12) ............................................... сябрамі. 

(20) ............................................... мая мне споўніцца (15) ............................................... 

гадоў.  

У нашым класе (30) ............................................... вучняў. 

 

Zadanie 11. (p. 5)  

Устаў, замест кропак, патрэбныя антонімы. 

 

Хто не бачыў вялікага, той з .................................  дзівіцца. 

Зімой і ................................. адным цветам. 

Згубіўшы большае, не шкадуй ................................. 

Вялікі целам, ды ................................. дзелам. 

Здароўе лёгка страціць, ды ................................. знайсці. 
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                                           BRUDNOPIS (nie jest oceniany) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


