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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 15.03.2019 

 

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. (4 p.) 

Прачытай верш «Я сын зямлі беластоцкай...» Алеся Барскага і адкажы на пытанні 

згодна з патрабаваннямі. 

 

Я сын зямлі беластоцкай,  

і іншай мне маці не трэба, 

там сосны высокія-высокія 

ад зямлі да блакітнага неба. 

Там рэчкі сінія-сінія 

і ветры з далонямі кволымі 

бягуць па 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. 

 

Што з’яўляецца радзімай паэта? 

 

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

Чым вабіць да сябе родная зямля? 

 

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

Як ты разумееш першы радок верша? 

 

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

Чым прыкметная прырода роднай зямлі? 

 

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

 

Zadanie 2. (6 p.) 

З верша «Я сын зямлі беластоцкай...» Алеся Барскага выпішы тры эпітэты і тры 

метафары. 

 

Эпітэты: ....................................................................................................................................... 

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

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

Метафары: ................................................................................................................................... 

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

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

 

Zadanie 3. (8 p.) 

На аснове фрагмента тэксту Якуба Коласа «Каля пасады лесніковай» складзі ў 8 сказах 

уласнае апісанне лесу. 

 

Лес наступаў і расступаўся, 

Лужком зялёным разрываўся; 

А дзе прыгожыя загібы 

Так міла йшлі каля сядзібы, 

Што проста імі б любаваўся. 

А знізу гэты лес кашлаты 

Меў зелянюсенькія шаты 
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Лазы, чаромхі ці крушыны, 

Алешын ліпкіх, верабіны. 

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; 

Бруіліся ў цяньку іх хвалі 

І ў луг чуць значнаю разорай 

Ішлі спакойна між чаротаў, 

Рабілі многа заваротаў, 

Аж покі ў Нёман не ўцякалі. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 4. (8 p.) 

На аснове паасобных фрагментаў ды цэлай паэмы «Курган» Янкі Купалы апішы сваімі 

словамі ў 4 сказах постаць князя і ў 4 сказах постаць гусляра. 

 

Князь у хораме жыў, слаўны свету ўсяму, 

Недаступны і грозны, як хорам; 

Хто хацеў, не хацеў - біў наклоны яму, 

Спуску, ласкі не знаў непакорам. 

Зневажаў, катаваў ён з дружынай сваёй; 

Стражы князевы - ў полі і дома, 

Толькі модлы раслі небу ў сэрцах людзей, 

І пракляцце расло пакрыёма. 

 

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

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

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

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

 

Невыдумная світка - убор на плячах, 

Барада, як снег белы - такая, 

Незвычайны агонь у задумных вачах, 

На каленях ляглі гуслі-баі. 

Водзіць пальцам худым па сталёвых струнах, 

К песні-музыцы ладзіцца, строе; 

Водклік б'ецца ад струн па сцюдзеных сцянах, 

Заміраючы ў сховах пакояў. 
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.......................................................................................................................................................

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

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

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

 

Zadanie 5. (4 p.) 

На аснове фрагмента тэксту «Ноч, калі папараць цвіце» Якуба Коласа адкажы на 

пытанні згодна з патрабаваннямі.  

 

«Чамусьці гэтая старонка лічылася заняпалаю. (...). Адны жылі тут спрадвеку, тут 

нарадзіліся і тут паміралі. Так і называліся яны «тутэйшыя людзі». (...) Усё гора 

тутэйшых людзей было ў тым, што пра іх вельмі многа клапаціліся суседзі. Адны 

суседзі казалі: «Вы — гэта не вы, а тое самае, што мы. Дык наце ж вам нашы парадкі, 

нашы школы, нашу мову, бо ваша мова такая ж, як і наша, толькі вы яе папсавалі». (...) 

Тутэйшыя людзі прымалі гэты клопат з вялікаю неахвотаю, бо ім хацелася быць самімі 

сабой. Тады суседзі пачалі забіраць іх дзяцей. Бралі і выхоўвалі ў сваіх школах. 

Выхоўвалі так, каб яны пакідалі сваіх бацькоў і ад бацькоўскіх звычаяў адракаліся. 

Нічога такога не было з нашым героем. І бацькі яго былі звычайныя тутэйшыя людзі. 

(...) хлопчык радзіўся нейк летам, у той час ці блізка таго, калі зацвітае папараць. Ён 

нават і імя даў сабе сам: імя тае ночы, калі цвіце папараць.» 

Каго Якуб Колас называе «тутэйшыя людзі»? 

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

Што было прычынай гора гэтых людзей? 

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

Як суседзi выхоўвалі дзяцей «тутэйшых людзей»? 

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

Як называўся «хлопчык якi радзіўся нейк летам», а потым стаў вядомым чалавекам?  

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

 

Zadanie 6. (5 p.) 

Перакладзі сказы з беларускай на польскую мову. 

 

Жылі тут спрадвеку ўсялякія людзі. 

 

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

Гэты юнак быў шчырым сынам свайго народа. 

 

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

Бацькі яго былі звычайнымі тутэйшымі людзьмі. 

 

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

Сход адбываўся на беразе прыгожага возера. 

 

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

Усе думалі, які падарунак даць хлопцу. 

 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 7. (5 p.) 

Адзнач правільныя адказы на падставе твора «Курган» Янкі Купалы. 

 

1) «На гары на крутой» стаяў: 

    А. белы хорам. 

    Б. касцёл. 

    В. вялікі курган. 

 

2) Князь быў: 

    А. добры. 

    Б. грозны. 

    В. ветлівы. 

 

3) У князя адбывалася: 

    А: паляванне. 

    Б: хрэсьбіны. 

    В: вяселле дачкі. 

 

4)  Галоўны герой паэмы іграў на: 

    А. цымбалах. 

    Б. скрыпцы. 

    В. гуслях. 

 

5) Князь успрыняў песню гусляра: 

    А. з радасцю. 

    Б. са злосцю. 

    В. з захапленнем. 

 

Zadanie 8. (10 p.) 

У фрагменце тэксту Якуба Коласа ўстаў у месца кропак прапушчаныя у або ў. 

 

Каля пасады лесніковай 

Цягну...ся гожаю падковай 

Стары, высокі лес цяністы. 

Тут верх асіны кр...глалісты 

Сплята...ся з хвоямі, з д...бамі, 

А елкі хм...рымі крыжамі 

Высока ... небе выдзялялісь, 

Таемна з хвоямі шапталісь. 

За...сёды см...тныя, бы ...довы, 

Яны найбольш адны стаялі, 

І так маркотна пазіралі 

Іх зад...менныя галовы! 

 

Zadanie 9. (6 p.) 

У шасці сказах падзяліся ўражаннямі, якія выклікаў у цябе ніжэйпададзены фрагмент 

твора «Курган» Янкі Купалы. 

 

Падхапілі, ўзялі гусляра-старыка. 

Гуслі разам яго самагуды: 

Па-над бераг круты, дзе шумела рака, 

Павялі, паняслі на загубу. 
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Месца выбралі здатнае, вырылі дол, 

Дол тры сажні
 
шырокі, глыбокі; 

Закапалі, убілі асінавы кол, 

Далі насып тры сажні высокі. 

  

Не часалі дамоўкі
 
яму сталяры, 

Не заплакалі бліжнія вочы; 

Змоўклі гуслі і ен з той пары - да пары; 

Сум і сціша залеглі, як ночай. 

  

Толькі князеўскі хорам гудзеў, не маўчаў: 

Шалы, музыка ў тахт рагаталі; 

Не адну віна бочку князь кончыў, пачаў: 

Шлюб-вяселле ўсе княжны гулялі. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 10. (10 p.) 

Дапішы прапушчаныя формы дзеясловаў у будучым часе. 

 

я назбіраю                       зраблю                               заспяваю 

ты ............................        ..................................         ................................. 

ён ............................         ..................................         ................................. 

мы назбіраем                   ..................................         заспяваем 

вы ...........................         зробіце                               .................................. 

яны назбіраюць               ...................................        заспяваюць 

 

Zadanie 11. (7 p.) 

Назоўнікі, што ў дужках, пастаў у патрэбнай форме. 

 

Няхай шкадуе той, хто не наведаў гэтай маляўнічай (мясціна) ........................ . Тут амаль 

з самай плыні Нарвы ўзлятае ўвысь наколькі (сажань) ................................. стромкая 

Мацейкава Гара, а з яе (вяршыня) ................................. прасціраецца на якія дзесяць 

вёрстаў маляўнічы краявід на навакольныя пушчы ды рачныя даліны. На поўдні цёмнай 

(сцяна) ................................... ялін ахінае свае (таямніца) .................................... Лядская 

пушча, а ўдалечыні сінее абрыс магутнай Белавежы. Злева, зусім пад (гара) 

................................, ад аднаго лазовага куста да другога, зрэдку параскіданых па 

ўскосным (луг) ..........................., перабягае струмень Руднік, каб зараз жа ўскочыць  

у Нарву. 

 

Zadanie 12. (7 p.) 

Дзеясловы, што ў дужках, пастаў у форме цяперашняга часу. 

 

Яны (стаялі) ............................. пры ўездзе ў вёску, на поплаве, трохі ў баку ад дарогі. 
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Сэрца маё адразу ж (напаўнялася) ................................................. радасцю. Самыя розныя 

ўспаміны (ажывалі) ..........................................  раптам. Дубы не (маўчалі) ........................., 

(шумелі) ............................... лісцем, асабліва калі блізка была навальніца, шумеў дождж.  

(Ляцелі) ...............................  з лесу ў лес птушкі – (прысядалі) ................................... 

адпачыць на дубах.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


