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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017  

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. (10 p.) 

Напішы кароткае апавяданне пра свой клас (мінімум 5 сказаў). Можаш выкарыстаць 

ніжэй пададзеныя словы і словазлучэнні. Мой клас; вучуся; вялікі; малы; дубры; дэнны; 

сумны; вясёлы; я вучань/вучаніца; у нас; хлопцы; дзяўчаты; мае сябры; вельмі любяць; 

праводзіць час; у вёсцы/горадзе; ездзяць на экскурсію; чытаюць кнігі, памагаюць сабе; 

думаю, што; цешуся, што; свой клас; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 2. (10 p.) 

Пастаў па адным пытанні да кожнага сказа з легенды Уладзіміра Ягоўдзіка ''Цвет 

папараці''. 

1. Пайшоў неяк улетку чалавек шукаць здатнае дрэва на прасніцу, каб вяроўкі віць. 

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

2. Дзень выдаўcя хмурны, сонца не паказвалаcя з самай раніцы. 

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

3. Але ён забыўся, што якраз было Купалле. 

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

4. Прыгледзеўся той чалавек, а папаратнік цвіце, быццам агеньчыкамі пераліваецца. 

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

5. Потым да вогнішча падышоў нейкі панічок у капелюшы. 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 3. (4 p) 

Прачытай верш Веры Вярбы і адкажы на пытанні поўнымі сказамі. 

 

„Мой край” 

Ад ветру гнуцца вербалозы 

Бяжыць дарога напрасткі. 

 

Мой край - бялюткія бярозы 

Абапал сіняе ракі. 

 

Мой край - лугі і пералескі, 

Крыніцы звон і шум лясны, 

Мой край - блакітныя пралескі 

На сцежках ранняе вясны. 

 

Высока ў небе вырай кружыць, 

Ляціць за cіні неба край. 

Не забывай ніколі, дружа, 

Сваю зямлю, свой родны край. 

 

1. Якая, паводле цябе, асноўная думка верша? 

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

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

2. На якія элементы роднага краю звяртае ўвагу лірычнае ''я'' (аўтар)? Назаві прынамсі 

пяць. 

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

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 4. (5 p.)  

Праскланяй cловазлучэнне ''родная мова''. 

Назоўны .......................................................................... 

Родны ............................................................................. 

Давальны ........................................................................ 

Вінавальны ...................................................................... 

Творны ............................................................................ 

Месны ............................................................................. 

 

Zadanie 5. (6 p.) 

Адкажы на пытанні поўнымі сказамі на аснове тэксту Вацлава Ластоўскага ''Што трэба 

ведаць кожнаму беларусу?''. 

Ці вялікая Беларуcь? 

Беларусь вялікая старонка. Па свайму абшару Беларусь займае сярэдняе месца паміж 

Італіяй і Турцыяй. Якая ж дужая будзе дзяржава з Беларусі, калі станецца яна ад нікога 

незалежнай. 

Ці жывуць беларусы па-за межамі Беларусі? 

Не раз прымушаны былі беларусы пакідаць сваю бацькаўшчыну. Вельмі многа 

беларусаў перасялілася ў Сібір, у Амерыку, у Бразілію, у Азію, а такжэ па ўсёй 

Маскоўшчыне. 

Колькі ўсіх беларусаў? 

Беларускага народа жыве на свеце 10 мільёнаў. Паміж еўрапейскімі народамі беларусы 

займаюць 9-е месца. 

 

1) Якой краінай па велічыні з'яўляецца Беларусь? 

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

2) Калі Беларусь стане дужай дзяржавай? 

....................................................................................................................................................... 
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3) Каторае месца паміж еўрапейскімі народамі займаюць беларусы паводле колькасці 

насельніцтва? 

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

Zadanie 6. (p. 10) 

Выкарыстоўваючы ўрывак з паэмы Якуба Коласа ''Новая зямля'' раскажы сваімі словамі 

пра лес, які знаходзіўся каля лесніковай пасады. Напішы мінімум пяць сказаў. 

 

''Каля пасады лесніковай...'' 

 

Каля пасады лесніковай 

Цягнуўся гожаю падковай 

Стары, высокі лес цяністы. 

(...) 

Лес наступаў і расступаўся,  

Лужком зялёным разрываўся; 

А дзе прыгожыя загібы 

Так міла йшлі каля сядзібы,  

Што проcта імі б любаваўся. 

А знізу гэты лес кашлаты 

Меў зелянюсенькія шаты 

Лазы, чаромхі ці крушыны, 

Алешын ліпкіх, верабiны. 

Глядзіш, бывала, і здаецца, 

Што скрозь сцяну галін жывую, 

Скрозь гэту тканку маладую 

Ні мыш, ні пташка не праб'ецца. 

Цякла тут з лесу невялічка 

Травой заросшая крынічка, 

Абодва берагі каторай 

Лазняк, ракітнік абступалі; 
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Бруіліcя ў цяньку іх хвалі 

І ў луг значнаю разорай 

Ішлі спакойна між чаротаў, 

Рабілі многа заваротаў,  

Аж покі ў Нёман не ўцякалі. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 7. (p. 3) 

Адзнач правільны адказ  на падставе апавядання Змітрака Бядулі ''Музыка''. 

1) Галоўным героем апавядання з'яўляецца: 

а) Васілька 

б) Міхаська 

в) Князь 

 

2) Герой апавядання іграў на: 

а) гуслях 

б) дудцы 

в) жалейцы 

 

3) Уплыў на ігру хлопца мелі: 

а) настаўнікі 

б) прырода 

в) бацькі 
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Zadanie 8. (p. 10.) 

Устаў літару ''ў'' або ''у''. 

 

1. Я дрэ...ца ... садзе васной пасадзі..., расправіў галіны, вадою паліў. 2. Праш...мелі 

ручаі і рэкі ды зноў ...вайшлі ў свае берагі. 3. Шыбуюць г...сі ў край далёкі і жура...лі ў 

той самы край. 4. Твары вяскоўца... пасвятлелі. 5. Я вуч...ся ... пачатковай школе. 

Zadanie 9. (p. 5)  

Пастаў націскі ў падкрэсленых словах. 

Я бяру ўдзел у конкурсе па беларускай мове.  

Zadanie 10. (p. 8) 

Пастаў назоўнкі і прыметнікі ў патрэбнай форме. 

Школа стаяла недалёка ад (вёска) .................., на (невялікі)................ узгорку. Сама 

(стары) і ў акружэнні (стары) ........................... бяроз, што асланялі яе ад (зімовы) 

......................... вятроў. Заманілі Даніка і гэтыя (высокі) ......................... бярозы і 

(прыгожы)................................. дарожкі вакол школы. Хлопчык любіў прыглядацца 

гэтай (прыгажосць). 

Zadanie 11. (p. 4.)  

Перакладзі сказы з беларускай мовы на польскую. 

1. Я вучаніца бельскай ''тройкі''. 

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

2. Я вельмі люблю сваю школу. 

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

3. У гэтай школе вучылася мая мама. 

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

4. Ніколі не забуду пра сваіх настаўнікаў. 

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