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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

STOPIEŃ REJONOWY – 17.12.2019 

 

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.  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. 

 

Numer 
zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Razem 

Liczba 
punktów 

            

X X 
X 
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Zadanie 1. (8 p.) 
Напішы ў 8 сказах характарыстыку героя апавядання «Міхаська» Цёткі. Можаш 
выкарыстаць цытаты: «насок з добрую бульбачку; барада брылём закручана, праз 
усенек левы тварычак чырвоная пляма радзімая. Адно вочка глядзіць у правы бок, 
другое – у левы», «Міхася-сірату запхнулі ў запечак», «Сколькі хварэў Міхась, хіба сам 
знае», «Кожнаму мсціў, колькі мог», «Жораў Міхася слухае, аднак свой розум мае». 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 2. (8 p.) 
Упарадкуй план згодна са зместам казкі «Пра сівую зязюлю, ластаўку і салaўя» Мікалая 
Гайдука. Запішы. 
 
Смерць вужа. На беразе рэчкі. Сустрэча маці з дачкой і ўнукамі. Перапалох дзяўчыны. 
Размова дзяўчыны з вужам. Прыбліжэнне чарады вужоў да хаты. Размова маці з дачкой. 
Замена ў птушкі. 
 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................................................. 
7. .................................................................................................................................................. 
8. .................................................................................................................................................. 
 
Zadanie 3. (5 p.) 
Адзнач правільны адказ на падставе апавядання «Сябры» Алены Васілевіч. 
 
1) Героямі апавядання з’яўляюцца: 
    А. Грыша і Міша. 
    Б. Грыша і Лёня. 
    В. Лёня і Міша. 
 
2) Сябры пасварыліся з-за: 
    А. aцэнкі. 
    Б. новых ботаў. 
    В. новай кніжкі. 
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3) Лёня адстаў па дарозе дадому па прычыне: 
    А. мяцеліцы. 
    Б. балючай нагі. 
    В. спрэчкі. 
 
4) Лёня захварэў на: 
    А. грып. 
    Б. запаленне вушаў. 
    В. запаленне лёгкіх. 
 
5) Хворага Лёню наведаў: 
    А. сябар. 
    Б. лекар. 
    В. настаўнік. 
 
Zadanie 4. (5 p.) 
Прачытай верш «Спадчына» Янкі Купалы і выканай заданні згодна з патрабаваннямі. 
 
Ад прадзедаў спакон вякоў 
Мне засталася спадчына; 
Паміж сваіх і чужакоў 
Яна мне ласкай матчынай. 
  
Аб ёй мне баюць казкі-сны 
Вясеннія праталіны, 
І лесу шэлест верасны, 
І ў полі дуб апалены. 
  
Аб ёй мне будзіць успамін 
На ліпе бусел клёкатам 
І той стары амшалы тын, 
Што лёг ля вёсак покатам; 
  
І тое нуднае ягнят 
Бляянне-зоў на пасьбішчы, 
І крык вароніных грамад 
На могілкавым кладзьбішчы. 
  
 Жыве з ім дум маіх сям’я 
І сніць з ім сны нязводныя... 
Завецца ж спадчына мая 
Ўсяго Старонкай Роднаю. 
 
Вызнач галоўную думку верша. 
 
..................................................................................................................................................... 
Чым для лірычнага героя з’яўляецца спадчына?  
 
..................................................................................................................................................... 
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Якое пачуццё выказвае лірычнае «я» ў адносінах да роднай старонкі? 
 
..................................................................................................................................................... 
Назаві два тыповыя элементы беларускага краявіду. 
 
..................................................................................................................................................... 
Знайдзі ў тэксце і запішы сінонім да слова «плот». 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 5. (10 p.) 
Дапоўні тэкст дзеясловамі, якія выступілі ў тэксце «Астап» Міхася Лынькова 
 

Вясна ...................................... дружнай і цёплай. 
І хоць снег трымаўся яшчэ на палях, сонца прыгравала з кожным днём усё мацней 

і мацней, першыя праталіны зачарнеліся на палях, прыбярэжныя лазнякі страцілі сваю 
зімовую празрыстасць і, здаецца, адразу пагусцелі. Днём ........................................... вада 
па балоце, за ноч падмярзала, і ранішняе сонца з такой страсцю ўглядалася ў гэтыя 
лядовыя люстры, што яны пачыналі падтайваць, дыміцца лёгкай празрыстай парай, якая 
паступова пераходзіла ў цёплы, густы туман.  

У адну з такіх вясновых раніц партызаны-разведчыкі прабіраліся балотам праз 
лес. Узмакрэлыя коні асцярожна ............................... кутымі капытамі па адталаму льду, 
.......................... вушамі, прыслухоўваючыся да шорхату леташніх чаратоў, шолаху 
вербалозаў, да журчання вады, якая часам фантанам вырывалася з-пад капыта. Пярэдні 
конь раптам ..........................., нерашуча затупаў на месцы, яўна намагаючыся падацца 
назад.  

Група спешылася, і некалькі чалавек падаліся наперад, асцярожна прабіраючыся 
па крохкаму льду-верхаводцы. У густым лазняку яны .............................. шэрую постаць 
чалавека. Ён ............................. паміж абталых карчоў, ухапіўшыся рукой за жорсткую 
грыўку купіны.  

Людзі ...................... шапкі, моўчкі згрудзіліся навакол. Яны не ўпершыню бачылі 
трупы, жахлівыя сляды звярыных злачынстваў... 

Людзі завінуліся навакол, шукаючы жардзіны ці якой хварасціны са сцяжарні, каб 
змайстраваць насілкі і ............................. нябожчыка ў больш зручнае месца на пахаванне. 
І тут заўважылі яны другога мерцвяка. Ля нізкарослай хвойкі на ўзгорку ляжаў стары, 
сівая рэдкая барада яго змерзлася ў лядыш і як бы зраслася з вузлаватым каранём хвоі. 
Старога не прыкмецілі адразу, бо апранены ён быў у белы кажушок...  Кажушок быў увесь 
пасечаны кулямі, сям-там успораты штыкамі ці нажамі. На месцы скроні зіяла чорная 
праломіна ці то ад удару вінтоўкай, ці так ад чаго. 

І тут адзін з партызан, які пільна ўглядаўся ў пачарнелы твар нябожчыка, з жахам 
ускрыкнуў: 
             – Божа ж мой, гэта дзядзька Астап, мой родны дзядзька, ляснік з Беразянкі... 

І тут .............................. ўсе дзеда Астапа, прыгадалі чуткі аб ім, як пайшоў ён у лес 
з людзьмі ў пачатку самае зімы, калі браліся маразы... Пайшоў і знік з таго часу. І людзі 
тыя былі няведамыя... І людзей тых з таго часу не бачылі. 

 

Словы для выкарыстання: захроп, успомнілі, разлівалася, знялі, пераступалі, заўважылі, 
выдалася, ляжаў, стрыглі, вынесці 
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Zadanie 6. (6 р.) 
Перакладзі сказы з апавядання «Астап» Міхася Лынькова на польскую мову. 
 
І дзед Астап замоўк. Замоўк і чалавек з перавязанай рукой. Яны ішлі лесам. І хоць тут было 
зацішней, але снегу наваліла ў пояс, і быў ён жорсткі, сыпучы. Людзі ледзь выцягвалі ногі, 
правальваючыся па пояс. Прайшлі, відаць, кіламетраў з дзесяць, пятнаццаць. 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 7. (7 р.) 
Выберы і дапасуй па сэнсу пададзеныя ніжэй словы і словазлучэнні. 
 
Абое рабое – ………………………………………………………………………………………………………………………... 
Ламаць галаву – ......................................................................................................................... 
Цягнуць за язык – ...................................................................................................................... 
Як кот наплакаў – ....................................................................................................................... 
Задзіраць нос – .......................................................................................................................... 
Распусціць язык – ...................................................................................................................... 
Даць маху – ................................................................................................................................ 
 
Словы і словазлучэнні: гаварыць многа, вельмі мала, памыліцца, доўга думаць, 
задавацца, выпытваць, аднолькавыя па сваіх якасцях,  
 
Zadanie 8. (7 р.) 
Спалучы паміж сабой антонімы. 
 
штучны                           знайсці     
замежны                        смяяцца 
працаваць                     натуральны 
плакаць                          цвісці  
вянуць                            гультаяваць 
згубіць                            нізкі 
высокі                             айчынны 
 
Zadanie 9. (10 p.) 
Пастаў у месца кропак апостраф або раздзяляльны мяккі знак. 
 
Пад...езд, міл...ён, кур...ер, сям...я, сур...ёзны, кан...ён, медал...ён, камп...ютэр, Юл...ян, 
аб...ява. 
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Zadanie 10. (6 p.) 
У наступных сказах падкрэслі амонімы і растлумач іх значэнне. 
 
За сялом была горка. Дзяўчына горка заплакала. 
 
– .................................................................................................................................................. 
– ..................................................................................................................................................  
У маёй сястры доўгія косы.У полі зазвінелі косы, пачалося жніво.   
 
– .................................................................................................................................................. 
– .................................................................................................................................................. 
Праз месяц мы паедзем на экскурсію. У небе свяціў месяц.   
 
– .................................................................................................................................................. 
– ..................................................................................................................................................  
 
Zadanie 11. (8 p.) 
Дапішы прапушчаныя формы дзеясловаў будучага часу. 
 
напісаць                  прачытаць             падскочыць                                                                                                             
я напішу                  ...................            .....................                                                                                                                            
ты ................           прачытаеш            .....................                                                                                                                    
ён напіша                ...................            падскочыць                                                                                                                
мы напішам           прачытаем             ......................                                                                                                                      
вы .................         прачытаеце           падскочыце                                                                                                 
яны напішуць        .....................          падскочаць 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
 

 
 
 
 
 


