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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 04.03.2020 

 

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. 

 

Numer 
zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem 
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Zadanie 1. (8 p.) 
На падставе фрагментаў тэксту «Арабінавыя пацеркі» Артура Вольскага ды цэлага твора 
напішы ў 8 сказах лагічны пераказ зместу гэтага апавядання. 
 

Аднаго разу падышла да мяне Святланка, дзяўчынка з суседняга пад’езда, дый 
пытаецца: 
      – Ты смелы? 
      – Смелы, – не зусім упэўнена адказаў я. Хто ведае, навошта ёй гэта ведаць?... 
      – Тады залезь, –  з хітраватай усмешкай у чорных вачах кажа Святланка, –  на 
дрэва і натрасі мне ягад... 

У мяне ад сэрца адлегла. Гэта ж прасцей простага! Скінуў я палітончык, каб 
ямчэй па ствале караскацца было. Аж чую – нехта руку на плячо мне паклаў. Азірнуўся – 
мой дзед. 

–  Ты што ж гэта, –  кажа, –  унучак, га? Нехта дрэўца пасадзіў тут, нехта 
ашчаджаў, калі грузы на будоўлю вёз. Нават пад’ёмныя краны і бульдозеры не зачапілі 
яго. Бо кожны чалавек шануе працу другога і хоча, каб усім добра было. А ты? 

–  Ды я ж не ламаць, –  пачаў апраўдвацца я. –  Толькі ягад натрэсці... 
–  Навошта? Нібы здзівіўся дзед. 
–  А для мяне! – рашуча ўступілася Святланка. Адразу відаць – смелая. – Я іх на 

нітачку наніжу. Пацеркі будуць. Прыгожыя! Як у мамы... 
– А хіба табе мала тых ягад, што на зямлі ляжаць? – не разгубіўся дзед. (...) 
Тут Святланка прыжмурыла адно свае чорнае вочка і сама стала падобна на 

гарэзлівую сінічку. А дзед толькі ўсміхнуўся: 
– Вы яшчэ пра снегіроў забыліся. 
– Пра снегіроў? – Святланка зацікаўлена ўтаропіла ў дзеда свае вочкі. 
– Яны да нас зімой прылятаюць, – растлумачыў дзед.  – З далёкай поўначы. (...) 

  Аднаго разу, пад самую вясну ўжо, калі скончыліся назапашаныя ягады, 
Святланка вынесла з дому свае прыгожыя пацеркі. З сумам пакруціла іх у руках. Потым 
бліснула сваімі чорнымі вочкамі і... рашуча парвала нітку. Ягады пасыпаліся пад 
рабінку. (...) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 2. (8 p.) 
На аснове фрагмента паэмы «Курган» Янкі Купалы ды ўласных ведаў апішы ў 8 сказах 
постаць гусляра. 
 
ІV 
Акалічны народ гуслі знаў гусляра; 
Песня-дума за сэрца хапала; 
Вакол гэтай думы дудара-званара 
Казак дзіўных злажылась нямала. 
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Кажуць, толькі як выйдзе і ўдарыць як ён 
Па струнах з неадступнаю песняй, - 
Сон злятае з павек, болю цішыцца стогн, 
Не шумяць ясакары, чарэсні; 
  
Пушча-лес не шуміць, белка, лось не бяжыць, 
Салавей-птушка ў той час сціхае; 
Паміж вольхаў рака, як штодзень, не бурліць, 
Паплаўкі рыба-плотка хавае. 
  
Прытаіцца да моху русалка, лясун, 
Каня вечнага «піць» не заводзіць: 
Пад звон-песню жывучых гусляравых струн 
Для ўсіх папараць-кветка ўзыходзіць. 
  
V 
  
Прывяла гусляра з яго ніўных сяліб 
Дворня князева ў хорам багаты: 
Пасадзіла на ганку, між клёнаў і ліп, 
На цагляным парозе магната. 
  
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 сцюдзёных сцянах, 
Заміраючы ў сховах пакояў. 
  
Вось настроіў, навёў тон у струнах як след, 
Не зірнуўшы на гулі ні разу, 
І сядзіць гэты сумны, як лунь, белы дзед 
І чакае ад князя прыказу. 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 3. (6 p.) 
Упарадкуй храналагічна паасобныя этапы старога беларускага вяселля. Запішы. 
 
Паненскі вечар, сватанне, заручыны, допыты, шлюб, розгляды. 
1. .......................................................... 
2. .......................................................... 
3. .......................................................... 
4. .......................................................... 
5. .......................................................... 
6. .......................................................... 
 
Zadanie 4. (5 p.) 
У месца кропак дапішы адпаведныя ніжэйпададзеныя словазлучэнні, звязаныя з ходам 
вяселля ды яго звычаямі. 
 
................................................................ праз вёску стоячы. 
................................................................, будзе пераважаць і панаваць у сужонстве. 
................................................................ бацькі з хлебам і соллю. 
................................................................ было перапіванне або дзяльба каравая. 
................................................................ гасцілі ў маладога. 
 
Словазлучэнні для выкарыстання: Той, хто вышэй трымае свечку, Дома іх спатыкалі, 
Другі дзень вяселля, Маладая ехала, Кульмінацыяй застолля. 
 
Zadanie 5. (6 p.) 
На аснове  фрагментаў тэксту «Давыд Гарадзенскі» Вольгі Іпатавай адкажы на пытанні 
згодна з патрабаваннямі. 
 
Дзе адбываецца падзея апавядання? 
 
..................................................................................................................................................... 
Каму аказаў павагу военачальнік? 
 
..................................................................................................................................................... 
Кім была старая жанчына? 
 
..................................................................................................................................................... 
Што яна паабяцала Давыду? 
 
..................................................................................................................................................... 
З кім змагалася войска Вялікага Княства Літоўскага? 
 
..................................................................................................................................................... 
Як загінуў Давыд Гарадзенскі? 
 
..................................................................................................................................................... 
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Zadanie 6. (5 p.) 
Адзнач правільныя адказы на падставе твора «Курган» Янкі Купалы. 
 
1) У паэме згадваецца беларускае народнае свата: 
    А. Багач. 
    Б. Купалле. 
    В. Піліпаўка. 
 
2) Князь жыў у: 
    А. хораме. 
    Б. замку. 
    В. хаце. 
 
3) У князя адбывалася бяседа з нагоды: 
    А: удалага палявання 
    Б: дня нарджэння яго дачкі 
    В: вяселля дачкі 
 
4) Якая грашовая адзінка згадваецца ў паэме?: 
    А. талер. 
    Б. рубель. 
    В. дукат. 
 
5) Якая была рэакцыя князя на песню гусляра?: 
    А. злосць. 
    Б. абыякавасць. 
    В. радасць. 
 
Zadanie 7. (5 p.) 
Прачытай верш «Рукі маці» Максіма Танка, а затым падкрэслі знізу рысы, уласцівыя 
тытульнай постаці гэтага твора. 
 

Іх цалавала зямля 
Сваімі пясчанымі вуснамі 
I каласамі; 
Неба спякотай, вятрамі, дажджамі 
Іх цалавала. 

Пража нямала 
З іх выпіла ў ночы бяссонныя 
Свежасці ранняй. 
Колькі яны запалілі сьвітанняў, 
Зораў над намі. 

Колькі сягоння на іх 
Віднеецца чорных, глыбокіх 
Шрамоў і маршчынаў, 
Гэта сляды, што навекі пакінуў 
Шлях наш суровы. 
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Толькі заўсёды, 
Як мы зберымося дамоў 
I на стол пакладзе рукі маці, 
Быццам ад сонца, ад іх пасвятлее ў хаце 
I ў сэрцы. 

Рысы маці: цярплівая, чулая, абыякавая, спагадлівая, сярдзітая, злосная, працавітая, 
раўнадушная, шчырая, бесклапотная. 
 
Zadanie 8. (7 р.) 
У ніжэйпададзеным тэксце знайдзі і запішы ў месца кропак сінонімы да слоў: 
 
Заціхлі - ............................................................ 
Велізарны - ...................................................... 
Aдчыненай - ............................................................. 
Здалося - .......................................................... 
Яздок - .............................................................. 
Памкнуліся - ..................................................... 
Камандзір - ....................................................... 
 

Але яны змоўклі, калі міма іх праехаў статны, высачэзны воін у тонкай сталёвай 
кальчузе, з адкрытай галавой; і конь пад ім быў такі ж магутны, нетаропкі. І падалося 
падлеткам, што быў гэты воін якраз падобны да харугвы, якую везлі наперадзе яго, - 
там такі ж коннік, толькі з паднятым мячом, і ахутаны конь ззаду белым ядвабам. 
 Яны пабеглі за ім, трымаючыся наводдаль, таму што па тым, як абыходзіліся з ім 
воі, зразумелі, што едзе военачальнік. 
 
Zadanie 9. (8 р.) 
Займеннiкi‚ што ў дужках‚ пастаў ў патрэбнай форме. 
  
Вiншую я (ты)............. з днём нараджэння. 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. 
Я хачу паехаць з (ты).................. у Варшаву. 
 
Zadanie 10. (10 р.) 
У месца кропак запішы лічэбнікі словамі ў патрэбнай форме. 
 
У нашым класе (30) ......................................... вучняў: (24) ............................... ..................... 
дзяўчынкі і (6) ................................. хлопцаў. 
Кожны дзень у нас (7) .................... урокаў. 
У нашай школе працуе (15) ............................................ настаўнікаў. 
У нашым школьным будынку (11) ........................................... класных кабінетаў. 
У кожным класе (16) ............................................. партаў. 
Ёсць таксама (1) ....................... гімнастычная зала, пры якой знаходзяцца  
(4) ............................... раздзявальні. 
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Zadanie 11. (7 р.) 
Пастаў назоўнікі, што ў дужках у патрэбным склоне. 
 
Настаўніца пахваліла (вучань) .................................. за дамашнюю працу. 
Дзяўчынка збірала на (луг) .............................. кветкі. 
Унучак выбраўся да (бабуля) ................................ . 
Мы ідзём лясной (дарога) .................................. . 
Бацькі не зводзілі з сына (вочы) .............................. . 
Настаўнік напісаў тэму на (дошка) ................................. . 
У (магазін) .................................... купілі хлеб і малако. 
 
Zadanie 12. (5 р.) 
Знайдзі ў тэксце простыя і складаныя сказы. Простыя сказы падкрэслі адной рыскай,                      
а складаныя – дзвюма. 

Галоўным святам у Польшчы лічацца Каляды. Калі святочны стол ужо накрылі, усе                            
з нецярплівасцю чакаюць з’яўлення першай зоркі на небе. Каб у гэты вечар ніхто не 
адчуваў сябе адзінокім, у кожным доме падрыхтавана месца для нечаканага госця.                      
У самым пачатку святочнай вячэры дзеляць паміж сабой свяшчэнны праснак, жадаюць 
адзін аднаму здароўя і шчасця. Познім вечарам усе збіраюцца каля прыгожай ёлкі.  

 
Brudnopis (nie jest oceniany) 

 

 
 
 
 
 


