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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. (8 p.) 

Прачытай уважна ўрывак з XX часткі паэмы Якуба Коласа „Новая зямля” і апішы зіму 

(мінімум восем сказаў). 

  Каляды 

Прыйшлі піліпаўкі, Мікола, 

Дзянькі праходзяць больш вясёла, 

Бо хоць зіма і крэпіць дужа, 

І хоць бушуе яе сцюжа, 

Бы тое дзікае ігрышча, 

І вецер жудасна засвішча, 

Як на дудзе ці на кларнеце 

На нейкім злыдневым банкеце, -  

Ды ўсё святлеюць даляў вочкі 

І іх бялюткія сарочкі. 

Ёсць хараство і ў гэтых зімах 

І ў мёртва-белых тых кілімах, 

Што віснуць-ззяюць хрусталямі 

Над занямелымі лясамі, 

Калі ў агністым мароз троне, 

У крывава-багравай заслоне 

Над светам рукі ціха ўздыме 

І зачаруе, усё абніме; 

А як усходзіцца завея, 

І вецер з снегам задурэе, 

Ды затрасецца віхрам белым!. 

 

 

Strona 2 z 10 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 

 GIMNAZJUM – STOPIEŃ SZKOLNY 

 

Эх, колькі волі ў руху смелым! 

- Гуляй, зіма, твая часіна! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 2. (5 p.) 

Адзнач правільныя адказы на падставе верша Максіма Танка „Прытча пра Хлеб”. 

1. Вандроўнік ішоў 

А. на кірмаш. 

Б. у краму. 

В. у лес. 

2. Герой наракаў на 

А. сваю долю. 

Б. пагоду. 

В. мяшок з хлебам. 

3. Змучаны вандроўнік 

А. з'еў хлеб. 

Б. выкінуў хлеб. 

В. закапаў яго ў зямлю. 
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4. Вандроўнік зразумеў, што 

А. дрэнна паступіў. 

Б. добра паступіў. 

В. хлеб гэта вялікае багацце. 

 

Zadanie 3. (4 p.) 

Адкажы на пытанні на аснове верша Рыгора Барадуліна „Мы больш сваёй ахвярнасцю 

вядомы” згодна з патрабаваннямі. 

* * * 

Мы больш сваёй ахвярнасцю вядомы, 

Мы, беларусы, 

Мы – народ такі, 

Ахвотна забываем, што мы, 

Хто мы. 

Згадаюць 

Нашай памяці вякі. 

 

Мы сціпласцю сваёй здаўна вядомы, 

Саміх сябе хваліць нам не з рукі. 

Хай слабакі 

Аж падаюць ад стомы, 

На плечы ўзяўшы 

Пыхі мех цяжкі. 

 

Мы ўсім сваёй гасціннасцю вядомы, 

Надзейныя сябры і дружбакі. 
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І госць, і падарожны ў нас 

Як дома. 

А злым і травы колюцца ў бакі. 

 

Гатовы ўсё аддаць –  

І тым багаты, 

Мы, беларусы, 

Мы – народ такі, 

Што з краю небяспекі нашы хаты, 

Пра гэта 

Не забудуць чужакі. 

 Хто з'яўляецца лірычным „я” ў вершы? Адкажы адным сказам. 

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

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

Якімі рысамі характару лірычнае „я” надзяляе беларусаў? Назаві чатыры рысы. 

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

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

Як разумееш словы?  

„Ахвотна забываем, што мы, 

Хто мы. 

Згадаюць 

Нашай памяці вякі”. 

Адкажы пры дапамозе двух сказаў. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 4. (8 p.) 

Папоўні сказы інфармацыямі пра Ларысу Геніюш. 

Ларыса Геніюш гэта ................................., ..................................... . Нарадзілася ў маёнтку 

........................................ Выйшла замуж за ................................................................... . Каля  

дзесяці гадоў жыла ў ........................................ . Была асуджана на ................................. 

гадоў папраўча-працоўных лагероў. Памерла (дзе) ў ......................................... . У 1942 

годзе ў Празе выйшаў яе першы зборнік ................................................................ . 

Zadanie 5. (5 p.) 

Перакладзі на польскую мову сказы паводле тэксту Уладзіміра Ягоўдзіка „Белавежская 

пушча”. 

Сімвалам Беларусі і Польшчы з'яўляецца Белавежская пушча. 

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

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

Гэта самы вялікі і стары лясны абшар у цэнтральнай Еўропе. 

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

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

Белавежу пачалі называць зубрынай краінаю, багатай на птушак і звяроў. 

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

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

Сюды штогод наведваліся каранаваныя асобы з гасцямі і незлічонымі світамі. 

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

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

Здаралася – не толькі дзеля паляўнічых уцех і турніраў. 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 6. (8 p.) 

Напішы характарыстыку маці – гераіні „Казкі пра Гуску” Васіля Сухамлінскага 

(мінімум восем сказаў). Можаш выкарыстаць пададзеныя ўрыўкі твора. 

У гарачы вясновы дзень вывела Гуска сваіх маленькіх жоўценькіх гусянят на прагулку. 

Яна ўпершыню паказала дзецям вялікі свет. (...) Гуска пачала вучыць дзяцей шчыпаць 

кволыя сцяблінкі маладой траўкі. (...) Гусяняты былі шчаслівыя. Яны забыліся пра маці 

і сталі разыходзцца па вялізным зялёным лузе. (...)...маці аказваецца забытай. (...) 

Раптам насунуліся цёмныя хмары ... (...) Гусяняты ледзь паспелі прыбегчы да маці, яна 

падняла крылы і прыкрыла імі сваіх дзяцей. (...) Пад крыламі было цёпла і бяспечна. 

(...) Потым усё сціхла. (...) Гусяняты выбеглі на траву. Яны ўбачылі, што ў маці 

параненыя крылы, вырваныя многія пёры. Гуска цяжка дыхала. (...) ...адно, самае 

маленькае і слабое гусяня падышло да маці і спытала: „Чаму ў цябе паранены 

крылы?”(...) Гуска ціха адказала: „Усё добра сынок”. Жоўценькія гусяняты рассыпаліся 

па траве, і маці была шчаслівая. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 7. (8 p.) 

Устаў на месцы кропак патрэбныя ётавыя літары. 

Бабул... сп...вала 

Вячэрн...ю п...сн... : 

- Расці, мой унучак, 

Пад сонейкам в...снім, 

Пад сонейкам л...тнім, 

Ас...ннім, зімовым, 
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Расці ты разумным, 

Прыгожым, здаровым. 

 

Zadanie 8. (8 p.) 

Пасля зацвярдзелых зычных устаў патрэбныя галосныя. 

За акном выла завір...ха. Р...ўна з плотам накруціла гурбы. Замур...вала вароты, брамку. 

Гурба адр...зала шлях да калодзежа. Пад веч...р вецер заміраў, то зноў ш...леў і др...вы 

стагналі як ж...выя. 

 

Zadanie 9. (8 p.) 

Дапішы свае прыметнікі да назоўнікаў або назоўнікі да прыметнікаў. 

мама ................................................... 

..................................................высокі 

вучні ................................................... 

..........................................працавітыя 

дзіця ................................................... 

................................................вясёлая 

стол ................................................... 

..................................................старое 

 

Zadanie 10. (9 p.) 

Займеннікі ў дужках напішы ў патрэбным склоне. 

Гэта (мой) ..................... сяброўка. (Яна) ...................... завуць Аня. З (яна) ........................ 

сябрую ўжо другі год. Мы пазнаёміліся ў (мая) ......................бабулі. Аня пра ўсё (я) 

...................... гаворыць, а я (яна) ........................ . Думаю, што ніколі пра (свая) ................. 

сяброўку не забуду. Буду ўтрымоўваць з (яна) .......................кантакт, часта наведваць 

(яна) ....................... . 
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. 

Zadanie 11. (9 p.) 

Пастаў прыметнікі ў патрэбным склоне. 

Увесь час налятаў вецер, сыпаў (калючы) ....................................... снегам у твар. Усё 

выглядала (неспакойны) ........................................ . Неспакой быў у (няспынны) 

................................ варушэнні брыльянтаў каля дарогі, у (няроўны) ................................. 

ветры. За (белы) .................................... поплавам дарога вывела да шляху. Па баках у 

(сухі, шорсткі) .................................... ......................................... пошуме адна за адной 

пайшлі (стары) ....................................... бярозы. Злева насунуўся, узняўся (чорны) 

.................................. сцяною лес. 
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BRUDNOPIS (nie jest oceniany) 
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