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Klucz odpowiedzi – język białoruski, stopień wojewódzki, gimnazjum. 

Ключ адказаў да тэсту для гімназіяў на ваяводскія элімінацыі 

2016/2017 
 

За 2 арфаграфічныя памылкі забіраем 1 бал у заданнях 1, 2, 5, 6, 13. 

 
1. Разам 4 балы. За 1, 2 пытанне па 1 балы, за 3 – 2 балы.  

Прыкладныя адказы: 

1. Адрасатам верша з'яўляецца родны край. 

2. Лірычнае „я” звяртаецца да адрасата з заклікам, каб дазволіў прытуліцца да сваёй 

зямлі, напіцца з крыніцы вады, паслухаць голасу прыроды, прайсціся па сваіх дарогах, 

наглядзецца на родныя палі, лугі і рэкі. 

3. Паводле мяне, паміж лірычным „я”, а адрасатам вельмі цесныя адносіны. Лірычнае 

„я” кахае адрасата. Доказам ёсць тое, што тут яно было шчаслівае, вада роднага краю 

лячыла раны сваіх арлоў (салдат, жыхароў), тут можна пачуць родную мову. Лірычнае 

„я” хоча забраць з сабой назаўсёды вобраз сваёй айчыны. 

 

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

Прыкладныя адказы: 

1. Дзеянне ў творы адбываецца летняй раніцай. 

2. Героямі з'яўляюцца насякомыя: жукі, мухі, мошкі, пчолы, матылькі, бабкі, конікі, 

шэршні, камары, восы, мурашкі, а таксама ластавачка, жаба, дуб. 

3. Паводле герояў шчасце гэта: жыццё, вольнасць, мудрасць, агульная згода, найлепшае 

выкананне волі калектыву, калі ўсе вакол цябе шчаслівыя, вясёлыя, негалодныя. 

4. Калі ў прыродзе адбыліся змены, тады героі пасмутнелі, распаўзліся, разляцеліся, 

кожны пачаў думаць толькі пра сябе, жыць сваімі справамі. 

5. Паводле мяне, казка вучыць, што шчасце гэта сябры і згода паміж імі. 

 

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

1. Адносіны да навукі дзяцей і дарэктара перад святам. 

2. Падрыхтоўка дзяцей і дарослых да Вялікадня. 

3. Дарога мужчын у царкву. 

4. Размова Міхася і Антося са шваграм Карусем Дзіваком. 

5. У царкве. 

6. Велікодныя віншаванні. 

7. Святочнае снеданне ў сям'і Міхала. 

 

4. Разам 5 балаў. За кожны правільны аргумент 1 бал. 

Прыкладныя аргументы: 

1. не адбірала ад іншых краін вольнасці 

2. не рабавала чужой зямлі 

3. не забівала (губіла) людзей 

4. простыя беларусы ў канцы вайны выратавалі пісьменніку жыццё 

5. прыгожая прырода 

6. меладычная мова 

7. добрыя, прaцавітыя людзі. 
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5. За правільны тэзіс 2 балы. 

Прыкладныя  тэзісы: 

Моладзь павінна задумоўвацца над сваімі паступкамі. 

Кожны чалавек павінен пакідаць па сабе добры след. 

 

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

1. Бежанства пачалося ў 1915 годзе, у час І сусветнай вайны. 

2. Гэта вымушаны выезд з родных мясцін у выніку вайны або стыхійнага бедства. 

3. Прычынай гэтай падзеі была І сусветная вайна, адступленне царскай арміі з заходняй 

губерні Расіі пад напорам немцаў. 

4. Каб „заахвоціць” да эвакуацыі, царскія ўлады распаўсюджвалі інфармацыі пра здзекі 

немцаў на мірным насельніцтве. 

5. Вайскоўцам памагала Праваслаўная царква. 

 

7. Разам 5 балаў. За кожную правільную часціну мовы 1 бал. 

назоўнік 

прыметнік 

дзеяслоў 

займеннік 

лічэбнік 

 

8. Разам 5 балаў. За кожнае правільнае тлумачэнне фразеалагізма 1 бал. 

- чалавек, які ўсё ведае 

- пералякацца, перапалохацца 

- нерваваць 

- нічога не ведае 

- вельмі малады 

 

9. Разам 7 балаў. За кожны правільны займеннік 1 бал. 

яны, яе, іх, яны, яе, іх, імі.  

 

10. Разам 5 балаў. За кожнае правільнае словазлучэнне 1 бал. 

Дзве сяброўкі або другую сяброўку 

Тры экзамены або трэці экзамен 

Чатыры песні або чацвёртую песню 

Пяць кніг або пятую кнігу 

Дзесяць сказаў або дзесяты сказ. 

 

11. Разам 5 балаў. За правільныя сінонімы ў паасобных сказах 1 бал. 

І тут успомнілі ўсе дзеда Астапа, прыгадалі чуткі аб ім, як пайшоў ён у лес з людзьмі.  

Абапал шляху цесна стаялі елкі, шумелі, гулі ў ветранай  высі іх верхавіны. 

Шыбавалі ўгару цёмныя стаўбы дыму. То ў адным месцы, то ў другім  узляталі 

маладыя сасонкі. 

Ён і ca стрэльбы страляў і з гарматы паліў. 

Лісце ляжала на дарозе, узлятала і кружылася ў пыльнай завірусе, то віхрылася за 

матацыклам. 
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12. Разам 5 балаў. За правільную форму лічэбніка 1 бал. 

другі 

дзесяты 

трынаццаты 

саракавы 

соты 

 

13. Разам 10 балаў. За правільны пераклад паасобных сказаў 2 балы. 

1. Брат і сястра вучацца ў гэтай самай школе. 

2. Мой сусед настаўнік. 

3. Я люблю чытаць кнігі пра звяроў. 

4. Кожнае лета я праводжу над морам. 

5. У класе многа вучняў. 

 

 

Разам 75 балаў. Каб стаць лаўрэатам трэба здабыць мінімум 90%, што абазначае 

68 балаў. Каб стаць фіналістам трэба прыступіць да ваяводскага этапа конкурсa.  

 

 

 

  

 


