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DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 25.04.2018 r. 

 

1. Test konkursowy zawiera 10 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  Б  В  Г  

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem   B   , 

po czym skreśl właściwą literę, np.: 

 A  Б  В  Г  

      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 легенды Мікалая Гайдука „Мацейкава 

гара”. 

Праўда Няпраўда 

1. Мацей гэта дужы і бязлітасны чалавек.   

2. Ён збудаваў на гары прыгожы палац.   

3. Мацей жывіўся разбоем.   

4. У асеннія і зімовыя ночы герой спраўляў балі.   

5. Ён вельмі добра адносіўся да сваіх падданых.   

6. Разбойнік закахаўся ў адной са сваіх нявольніц.   

7. Загадаў слугам спаўняць усе яе пажаданні.   

8. Стоячы перад ёю на каленях разбойнік кляўся ёй у верным 

каханні і прасіў узаемнасці. 

  

9. Дзяўчыне падабалася раскошнае жыццё.   

10. Яна выйшла за яго замуж.   

 

Zadanie 2. (p. 6) 

Успомні апавяданне Ірыны Жукавай „Ля возера” і запішы, якімі правіламі павінны 

карыстацца людзі ў лесе. 

 

- .................................................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 3. (p. 6) 

Падзялі тэкст Уладзіміра Арлова на тры часткі і дай кожнай загаловак -  напішы план. 

 

Полацк. 

   У кожнай краіне ёсць горад, з якога бярэ пачатак яе гісторыя. У італьянцаў – гэта 

Рым. Яны яго называюць вечным горадам. Украінцы такім горадам лічаць Кіеў. 

Гісторыя ж Беларусі пачынаецца ў старажытным Полацку, які заслужыў права звацца 

„бацькам беларускіх гарадоў”. 

   Няма ў Беларусі іншага горада, што даў бы Радзіме і свету столькі выдатных людзей, 

як Полацк. Кожны беларус ведае імя Еўфрасінні Полацкай, Францыска Скарыны ...  

   Калі вы яшчэ не былі ў Полацку, дык абавязкова павінны прыехаць туды, каб 

падыхаць яго паветрам, пахадзіць па старажытных яго вулачках. Тут кожны дом, 

камень – гэта наша гісторыя, якую мы абавязаны ведаць і перадаць у спадчыну 

будучым пакаленням. 

 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 
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Zadanie 4. (p. 10) 

Якім чалавекам паводле цябе з'яўляецца лірычнае „я” (podmiot liryczny) ў вершы Алеся 

Барскага? Адкажы пры дапамозе прынамсі пяці сказаў. 

 

  *** 
Я сын зямлі беластоцкай, 

і іншай мне маці не трэба, 

там сосны высока-высокія 

ад зямлі да блакітнага неба. 

Там рэчкі сінія-сінія 

і ветры з далонямі кволымі 

бягуць на зялёнай краіне, 

як сябры, заўсёды вясёлыя. 

Там сонца прыходзіць у дрэвы, 

і дрэвы да сонца імкнуцца, 

і вабіць краіна нас спевам, 

і просіць і просіць вярнуцца. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 5. (p. 10) 

Пры дапамозе прынамсі пяці сказаў раскажы пра ўрачыстае велікоднае снеданне ў сям'і 
Міхала. 

 

Вялікдзень 

 

Прыйшлі ў хату, усіх цалуюць, 

З святым Вялікаднём віншуюць; 

Абрусам белым стол накрыты ... 

Відэльцы дружна разбіраюць 

І гуртам яйкі ачышчаюць, 

І па кусочку іх бяруць, ... 

- Дай божа, за год дачакаць 

Здаровым, вясёлым, жывым 

І новы Вялікдзень таксама спаткаць 

У добрым здаровейку ўсім,  

Каб гора і смутку не зналі. ... 
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А на стале тым – рай ды годзе, 

Ляжала шынка, як кадушка, 

Кілбасы-скруткі, як падковы, 

Між сцёган, сала і грудзінак 

Красуе ўсмажаны падсвінак, ... 

Муштарда, хрэн – ажно дзяржыся, 

А пірагі, як сонца, ззялі, 

У роце бабкі раставалі. 

Са смакам елі і багата –  

На тое ж даў бог людзям свята.                                   Якуб Колас „Новая зямля” 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Zadanie 6. (p. 10) 

Якія пачуцці выклікае ў цябе песня гусляра, героя паэмы Янкі Купалы „Курган”? 

Адкажы на пытанне выкарыстоўваючы мінімум пяць сказаў. 

 

Глянь у лёхі свае, у падзямеллі глянь, князь, 

Што настроіў пад хорамам гэтым: 

Брацці корчацца там, табой кінуты ў гразь, 

Чэрві точаць жывых іх, раздзетых. 

 

Ты ўсё золатам хочаш прыцьміць, загаціць ... 

Ці ж прыгледзеўся, хорамны княжа? 

Кроў на золаце гэтым людская блішчыць, 

Кроў, якой і твая моц не змажа. 

 

Стол ты ўставіў ядой, касцей шмат пад сталом, - 

Гэта косці бядноты рабочай, 

Пацяшаешся белым, чырвоным віном, - 

Гэта слёзы нядолі сірочай. ... 

 

Люба чуці табе скочнай музыкі звон: 

Ты, дружына п'яцё асалоду. – 

А ці ўслухаўся ты, як плыве з яе стогн, 

Стогн пракляцця табе, твайму роду?! 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Zadanie 7. (p. 5) 

Выкарыстоўваючы апавяданне Якуба Коласа „Ноч, калі папараць цвіце” і ўласныя веды 

дапасуй загаловак да адпаведнага жанру (gatunku literackiego). 

 

„Раскіданае гняздо” ....................................................................................................................  

„Сон на кургане” ........................................................................................................................ 

„Спадчына” ................................................................................................................................. 

„Жалейка” ................................................................................................................................... 

„Паўлінка” ...................................................................................................................................  

 

жанры: паэма, верш, зборнік вершаў, камедыя, драма. 

 

Zadanie 8. (p. 5) 

Перакладзі з беларускай мовы на польскую. 

 

Бацькі яго былі звычайныя тутэйшыя людзі. 

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

Хлопчык нарадзіўся летам, калі зацвітае папараць. 

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

Ён нават і імя ўзяў ад ночы, калі цвіце гэтая кветка.  

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

Потым стаў слаўным пісьменнікам.  

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

Янка Купала гэта аўтар многіх вершаў, паэм, драм. 

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

 

Zadanie 9. (p. 10) 

Дзеясловы, што ў дужках, пастаў у патрэбнай форме цяперашняга або будучага 

простага часу. 

 

1. Ад Коласа, а ў роўнай меры і ад Купалы, (пачынацца) ........................................ мова, 

якая амаль цалкам увайшла ў склад сённяшняй, той, што (карыстацца) 

........................................ мы. 2. Рэдка сонца з месяцам (сустракацца) 

......................................., (свяціць) ....................................... паасобку. 3. У батанічным 

садзе (расці) ........................... шмат кветак. 4. Як (зацвісці) .................................... вясною, 

то вочы (разбягацца) ........................................, (п'янець) .................................... ад іх 

водару. 5. Мы (жыць) ...................................... у дзіўнай мясціне, а вы не (хацець) 

......................................... прыехаць да нас. 
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Zadanie 10. (p. 8) 

Пастаў у дужках адпаведную лічбу: 1 – слова пішацца з вялікай літары; 2 – слова 

пішацца з малой літары. 

 

(К, к)аралеўскі (  ) (З, з)амак (  ); (Б, б)еластоцкі (  ) (У, у)ніверсітэт (  ); (Б, б)елавежская  

(  ) (П, п)ушча (  ); (Б,б)ельская (  ) (Ш,ш)кола (  ). 
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                                           BRUDNOPIS (nie jest oceniany) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


