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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

STOPIEŃ SZKOLNY – 29.10.2021 R. 

 

1.  Test konkursowy zawiera 15 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 Б В  

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 
Б  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A Б В  

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. 
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Zadanie 1. (10 p.) 
Апішы ў пяці сказах зіму як пару года. Можаш выкарыстаць пададзеныя словы 
і словазлучэнні: холадна, ідзе снег, снегавік, кароткія дні, доўгія ночы, рака, вада 
замярзае, цёмныя хмары, неба, сонца, дрэвы, лісце. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 2. (4 p.) 
Выкарыстоўваючы верш «Сяброўства» выканай заданні згодна з патрабаваннямі. 
 
Сеў за партаю Стась Шпак, 
Разам з ім Валодзя Вус. 
Станіслаў – гэта паляк,  
А Валодзя – беларус. 
 
Быццам родныя браты 
Парадніліся з сабой. 
Іх дэвіз: пакрыўджан ты –  
За цябе стаю сцяной... 
 
1) Хто з’яўляецца аўтарам верша “Сяброўства”? 

___________________________________________________________________________ 

 
2) Назвы якіх нацыянальнасцей выступаюць у вершы? 

___________________________________________________________________________ 

 
3) Як разумееш сэнс двух апошніх радкоў? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 3. (4 p.) 
Упарадкуй план згодна са зместам «Легенды аб возеры Нарач». 
 
____ Чараўнік падараваў закаханым чароўнае люстэрка, дзякуючы якому дзяўчына 

стала прыгажуняй. 
____ На месцы палаца князя з’явілася возера. 
 
____ Князь разлучыў закаханых. 
 
_1__ Хлопец-прыгажун пакахаў непрыгожую дзяўчыну. 
 
____ Дзяўчына разбіла люстэрка. 
 
Zadanie 4. (7 p.) 
Адзнач правільны адказ на падставе тэксту «Крыж Лазара Богшы» Уладзіміра Арлова. 
 
1) Лазар Богша быў 

А. пісьменнікам. Б. першадрукарам. В. ювелірам. 

2) Лазар Богша звязаны быў з  
А. Віцебскам. Б. Полацкам. В. Мінскам. 

3) Лазар Богша зрабіў крыж па заказу 
А. Ефрасінні Мінскай. Б. Ефрасінні Віцебскай. В. Ефрасінні Полацкай. 

4) Лазар Богша зрабіў крыж з 
А. кіпарысу. Б. сасны. В. дуба. 

5) У крыжы Лазар Богша не выкарыстаў 
А. каштоўных камянёў. 
Б. абразкоў з выявамі святых. 
В. сваёй фатаграфіі. 

6) Надпіс на крыжы абяцаў 
А. узнагароду таму, хто вынесе яго з царквы. 
Б. малітву за таго, хто вынесе яго з царквы. 
В. пакаранне таму, хто вынесе яго з царквы. 

7) Паводле звестак крыж цяпер можа знаходзіцца ў 
А. Еўропе. Б. Амерыцы. В. Аўстраліі. 

 
Zadanie 5. (3 p.) 
На аснове тэксту «Ляснік» напішы, чаму “лес усім патрэбен”. 
 
1) _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Zadanie 6. (4 p.) 
Прачытай верш «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і адкажы на пытанне сваімі 
словамі. 
 
Люблю наш край – старонку гэту, 
Дзе я радзілася, расла, 
Дзе першы раз спазнала шчасце, 
Слязу нядолі праліла. 
  
Люблю народ наш беларускі, 
І хаты ў зелені садоў, 
Залочаныя збожжам нівы, 
Шум нашых гаяў і лясоў. 
 
I песню родную люблю я, 
Што ў полі жнеі запяюць, 
Як гукі звонкія над нівай 
Пераліваюцца, плывуць. 
 
Люблю ў пагодную я ночку 
Дапозна ў садзіку сядзець, 
Сачыць за ясных зор мігценнем, 
На месяц залаты глядзець. 
 
Мне тут усё для сэрца міла, 
Бо я люблю край родны свой, 
Дзе з першым шчасцем я спазналась 
І з першаю слязой. 
 

Што любіць паэтэса ў сваім родным краі і за што яго любіць?  

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 7. (3 p.) 
Што скажаш у дадзеных сітуацыях? Карыстайся ветлівымі словамі і зваротамі. 
 
1) Ты атрымаў ад кагосьці падарунак. Што скажаш? 

___________________________________________________________________________ 

2) Што скажаш, калі вітаешся з кімсьці днём? 

___________________________________________________________________________ 

3) Што скажаш, калі развітваешся з сябрам? 

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 8. (8 p.) 
На аснове тэксту «У нашай памяці – вечнасць» А. Хатэнкі адкажы на пытанні. 
 
1) Пра якое свята расказваецца ў тэксце? 

___________________________________________________________________________ 

2) Калі людзі ладзілі гэтае свята? 

___________________________________________________________________________ 

3) У памяць каго ладзілася гэтае свята? 

___________________________________________________________________________ 

4) Якія традыцыі звязаныя з гэтым святам? 

а) _________________________________________________________________________ 

б) _________________________________________________________________________ 

в) _________________________________________________________________________ 

г) _________________________________________________________________________ 

д) _________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 9. (6 p.) 
Устаў адпаведныя галосныя. 
 

Ж___ўты, з___лёны, ш___ры, ч___рны, сін___, ч___рвоны, 

 кар___чневы, б___лы, аранж___вы, руж___вы 

 
Гэтыя словы – назвы _______________________. 
 
Zadanie 10. (6 p.) 
У фрагменце тэксту «Гэта цікава?!» паводле Эрнста Ляўкова напішы словы з малой або 
вялікай літары. 
 

Ёсць на ( Б / б )еларусі яшчэ адзін каменны ( П / п )омнік ( А / а )даму  

( М / м )іцкевічу і яго ( С / с )ябрам. Гэты ( В / в )алун ляжыць у ( Л / л )есе. 

 У ( В / в )ёсцы ( А / а )копы ляжыць чатырохмятровы ( В / в )алун, які захоўвае 

памяць пра ( Я / я )нку ( К / к )упалу. 

 
Zadanie 11. (3 p.) 
Словы, што ў дужках, пастаў у патрэбнай форме. 
 
Я жыву ў (горад) ______________________ . 

Мы сустрэлі (настаўніца)  ______________________  . 

У (чыстая)  _____________________  вадзе жывуць рыбы і расліны. 
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Zadanie 12. (8 p.) 
Прачытай верш «Кнігa» Ав’ярыяна Дзеружынскага і выканай заданні. 
 
Ёсць цуд 
З усіх цудаў на свеце, 
Патрэбны 
Дарослым і дзецям, – 
Кніга. 
 
Яна – наш таварыш, 
Дарадца 
І сябар 
У творчае працы – 
Кніга. 
 
Яна – сэрцаў нашых 
Размова, 
Любімае, 
Роднае слова – 
Кніга. 
 
Яна – з сонца 
Яркіх праменняў, 
Наш светач 
І ўсіх пакаленняў – 
Кніга. 
 
Яе праз вякі 
Мы прынеслі, 
Яна – цуд 
І песня ўсіх песняў – 
Кніга. 
 
 
Знайдзі ў вершы словы, якія з’яўляюцца  
А) сінонімамі да слоў: 

таварыш, друг, прыяцель –  ______________________  

работа –  ______________________ 

гаворка, гутарка –  ______________________ 

стагоддзі –  ______________________ 

 
Б) антонімамі да слоў: 

няма –  ______________________ 

ён –  ______________________ 

чужое –  ______________________ 

цёмны –  ______________________ 
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Zadanie 13. (6 p.) 
У месца кропак устаў у або ў. 
 

Ярасла____   хадзі____   па   ____сёй  вёсцы,  заходзі____   ____   кожн____ю   хат____ . 

Перад  паездкай  на  ____краіну  я  купі____  белар____ска-____краінскі  сло____нік. 

 
Zadanie 14. (5 p.) 
Мужчынскі, жаночы ці ніякі? Вызнач род назоўнікаў. 
 

клас –  _________________________ поле – ________________________ 

галава – _______________________ ноч –_________________________ 

дрэва – ________________________ 

 
Zadanie 15. (3 p.) 
Перакладзі сказы на польскую мову. 
 
1) Я вельмі люблю чытаць казкі і апавяданні. 

___________________________________________________________________________ 

2) У школе мы вывучаем беларускую мову, фізіку і геаграфію. 

___________________________________________________________________________ 

3) У жніўні часта свеціць сонца. 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


