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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

STOPIEŃ REJONOWY – 15.01.2019 

 

1.  Test konkursowy zawiera 12 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.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C  

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

B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C  

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 

zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.  

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się 

z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

X 

X X 
X 
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Zadanie 1. (9 p.) 

На аснове тэксту «Беларускія міфы пра багоў» паводле Л. К. Цітовай, у месца кропак 

устаў адпаведныя пададзеныя словы: Дажбог, Сварог, зоркі, Жыва, Лада, Пярун, 

Ярыла, Жыжаль, Купала. 

 

Наймагутнейшы і галоўны з багоў, бог неба і творца жыцця - ....................................... . 

Бог сонечнага цяпла і святла, апекаваўся аратымі і сейбітамі - ...................................... . 

Старэйшы сын Сварога, бог грому і маланак, займаўся зброяй і вайсковымі спаравамі - 

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

..................................... быў богам веснавога агню, абуджэння прыроды. 

Бог ураджаю і дастатку - .................................... . 

Багіня веснавога абуджэння і кахання - ..................................... . 

Бог агню, апякун кавальскага рамяства - .......................................... . 

.......................................... былі сімваламі чалавечых душ. 

Багіня жыцця і долі - ..................................... . 

 

Zadanie 2. (8 p.) 

Апішы ў 8 сказах постаць печніка з апавядання „Memento mori” Янкі Брыля. Можаш 

выкарыстаць пададзеныя ўрыўкі твора.  

(...) Пячнік нічога не зразумеў. Ды, відаць, і не чуў. Бледны, без шапкі на лысіне, 

аброслы сівеючай шчэццю, ён упёрся ў немца скамянелымі вачыма і маўчаў. Толькі 

бяскроўныя губы перасмыкаліся, як ад нязбытнага жадання гаварыць.Улетку ён рабіў 

зондэрфюрэру печы. Знайшлі яго і прывялі, вядомага на ўсю ваколіцу. Пяць раніц 

дзяжурны жандар абшукваў яго і кожны раз аднолькава весела знаходзіў у кішэнях 

майстра тое самае крэсіва, самасад і кавалак чорнага хлеба. А печы атрымаліся 

выдатныя. (...) Пад чорнай навіссю броваў ажылі нарэшце вочы. Губы зусім перасталі 

дрыжаць. Нібыта не сваю, незвычайным жэстам, пячнік узняў галаву: – А ён што 

думаў? І ўсіх! Усіх добрых людзей!.. Можа, ён ім раўня – гэты твой гаспадар? Або ты, 

можа?.. Цьфу!.. Чалавек плюнуў пад ногі, тады павярнуўся і ўжо не тым няпэўным 

крокам, як сюды, пайшоў да варот адрыны. (...) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 3. (6 p.) 

Растлумач сэнс пададзеных прыказак і прымавак. 

 

Якое дрэва, такі і клін, які бацька, такі і сын. 

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

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

Людзей слухай, а свой розум май. 

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

....................................................................................................................................................... 
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Многа гаворана, ды мала сказана. 

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

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

 

Zadanie 4. (4 р.) 

Адзнач правільныя адказы на падставе твора «Музыка» Максіма Багдановіча. 

 

1) Музыка іграў на: 

    А. гармоніку. 

    Б. скрыпцы. 

    В. гуслях. 

 

2) Гранне на скрыпцы: 

    А. уплывала на настрой народа. 

    Б. заахвочвала да танцаў. 

    В. выклікала радасць. 

 

3) Купіць скрыпку хацелі: 

    А. багатыя людзі. 

    Б. іншыя музыкі. 

    В. крыўдзіцелі народа. 

 

4) Музыкі не стала, таму што: 

    А. знайшоў лепшае месца. 

    Б. загінуў у турме. 

    В. захварэў і памёр. 

 

Zadanie 5. (4 p.) 

Адкажы на пытанні на аснове верша «А хто там ідзе?» Янкі Купалы згодна  

з патрабаваннямі. 

 

А хто там iдзе, а хто там iдзе 

У агромнiстай такой грамадзе? 

     - Беларусы. 

  

А што яны нясуць на худых плячах, 

На руках у крывi, на нагах у лапцях? 

     - Сваю крыўду. 

  

А куды ж нясуць гэту крыўду ўсю, 

А куды ж нясуць напаказ сваю? 

     - На свет цэлы. 

  

А хто гэта iх, не адзiн мiльён, 

Крыўду несць наўчыў, разбудзiў iх сон? 

     - Бяда, гора. 

  

А чаго ж, чаго захацелась iм, 

Пагарджаным век, iм, сляпым, глухiм? 

     - Людзьмi звацца. 
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1. Хто з’яўляецца лірычным героем верша? 

 

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

2. Як выглядае беларускі народ? 

 

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

3. Што прымусіла народ да супольнага выступлення? 

 

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

4. Да чаго імкнецца народ? 

 

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

 

Zadanie 6. (8 p.) 

Папоўні сказы інфармацыямі пра Янку Купалу. 

 

Янка Купала гэта ................................, .................................. і ............................................... . 

Нарадзіўся ў ........................ годзе. Працаваў у рэдакцыі газеты ......................................... . 

У 1909 у горадзе ................................. вучыўся на агульнаадукацыйных курсах. У 1930 

годзе Янка Купала зрабіў спробу ..................................... . Загінуў трагічна ў ................... 

годзе. 

 

Zadanie 7. (4 p.) 

Прачытай тэкст «Просім у хату госцейкі нашыя» Уладзіміра Караткевіча і адкажы на 

пытанні. 

 

Але зойдзем у хату, якой яна была яшчэ не так даўно, а часам сустракаецца  

і зараз. Спачатку трапляем у сенцы. Яны і зараз служаць для гаспадарчых мэт. Тут 

вёдры, цэбры з рознай рознасцю, маслабойкі (цяпер часта сепаратар) і г. д. Дзверы 

насупраць вядуць у камору, дзе таксама рэчы для гаспадаркі і на паліцах розныя         

прыпасы. Другія дзверы вядуць у халодныя пакоі. Іх адзін ці два. Раней гаспадыня 

ўлетку выносіла сюды кросны, ткацкі станок, бо ў самой хаце горача (...)                                                             

Цяпер – у хату. Выгляд яе для кожнай мясцовасці быў розны. У даўніну бывалі 

хаты з комінам  (цяпер комінам завецца пячны дымаход), плеценым і абмазаным глінаю 

конусам, пад якім на жароўні ці ў свечніку гарэла лучына, а дым ішоў комінам праз 

столь і страху (...) Перад лаўкамі – стол. Заўсёды дужа белы, бо яго часта скрэблі 

нажом. Стол і лаўкі часцей за ўсё былі з тоўстых дубовых дошак. Ля той сценкі, дзе 

дзверы, стаялі куфры і – узімку – гаспадыніны кросны. 

З упрыгожанняў былі – абразы на покуце. Бывалі сярод іх і лубачныя, але 

здараліся й дужа цікавыя. Ці старажытныя, ці наіўныя, уніяцкіх яшчэ часоў, дзе святыя 

былі ў беларускіх народных вопратках. Асаблівым поспехам карыстаўся святы Юры, 

які забівае дракона, і святы Мікола за сваё сялянскае паходжанне і за тое, што (па 

беларускай легендзе) аднойчы ўратаваў адзіную кабылку беднага мужыка, якая 

заблукала ў лесе. Не даў раздзерці ваўкам і памог ажарабіцца, а пасля прывёў 

гаспадару. Згодна павер’ю, калі жарабятка падрасце, то на ім паедзе той, хто дасць 

волю народу (...) 

I, вядома ж, ручнікі. Мноства. Раней вакол абразоў і акон. Цяпер каля карцін  

і партрэтаў. Ручнікі ў нас на Беларусі таксама розныя, па мясцовасці, і дужа 

разнастайныя. Узоры іншыя, чым у суседзяў, хаця ёсць і падобныя. Галоўная розніца –  

менш «раслін і кветак». Арнамент часцей геаметрычны. Меней чорнага колеру.  
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а) што гаспадыня трымала летам у халодным пакоі? 

 

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

б) за што беларусы цэняць святога Міколу?  

 

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

в) што з’яўляецца на Беларусі найбольш папулярным дэкаратыўным элементам? 

 

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

г) якім відам драўніны, перш за ўсё, карысталіся беларусы ў вырабе мэблі? 

 

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

 

Zadanie 8. (10 p.) 

Да кожнага слова падбяры два сінонімы 

 

хутка – ......................................................................................................................................... 

светлы – ....................................................................................................................................... 

вясёлы – ....................................................................................................................................... 

балота – ....................................................................................................................................... 

дастатак – .................................................................................................................................... 

 

Словы для выкарыстання: дрыгва, ясны, багацце, шпарка, радасны, жвава, багна, 

жыццярадасны, заможнасць, яркі. 

 

Zadanie 9. (8 p.) 

Займеннiкi‚ што ў дужках‚ пастаў ў патрэбнай форме. 

  

Вiншую я (ты).............‚ мой край. У  (я)................  з  (вы)...............  яшчэ гаворка будзе. 

Голас у  (яна).............  быў мяккi‚ добры. Гэта хата не  (ён)............. .           

Глядзiш – узносяцца будынкi то з  (тая)............‚ то з  (гэтая).................  стараны.  

Не забывай  (свой) ................. маленства! 

 

Zadanie 10. (6 p.) 

Спалучы словы з іх антонімамі. 

 

Добры                                          поўнач 

 

Высокі                                         адпачываць 

 

Шырокі                                       дрэнны 

 

Поўдзень                                     чорны 

 

Працаваць                                   вузкі 

 

Белы                                             нізкі 
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Zadanie 11. (9 p.) 

Спішы, замяняючы лічбы словамі. Дапішы вынікі. 

Да (5) ............................... дадаць (4) ..................................., будзе ..................................... . 

Да (6) ............................... дадаць (2) ..................................., будзе ..................................... . 

Да (7) .................................................... дадаць (6).............................................., будзе 

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

 

Zadanie 12. (4 p) 

Дапішы патрэбныя па форме і сэнсу назоўнікі да прыведзеных прыметнікаў 

 

Уважлівы – .................................................. 

Смачны – ..................................................... 

Чыстае – ...................................................... 

Снежная – .................................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


