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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

STOPIEŃ REJONOWY 

 

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 Б В Г 

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

A Б В Г 

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. Wymagana jest pełna poprawność 
zapisu pod względem gramatycznym, leksykalnym i ortograficznym. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 
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Zadanie 1. (3 p.)  
У трох сказах напішы, як выглядае пачатак школьнага года. Можаш выкарыстаць 
пададзеныя словы і словазлучэнні: ахвотна вучыцца, першага верасня, вучні, сустрэча 
з сябрамі і сяброўкамі, цікавыя ўрокі, новы школьны год, настаўнікі, каляровыя 
падручнікі. 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 2. (5 p.) 
Адзнач правільны адказ на падставе тэксту «Панядзелак – дзень цяжкі» Валянціна Зуба. 
 
1) У артыкуле, які прачытаў Міхась Чыжык, усім людзям раілася займацца  
А. ранішняй гімнастыкай. 
Б. гімнастыкай пасля абеду. 

В. вячэрняй гімнастыкай. 
Г. начной гімнастыкай. 

 
2) Міхась 
А. заўсёды стрымліваў дадзенае слова. 
Б. часам стрымліваў дадзенае слова. 

В. ніколі не стрымліваў дадзенага слова. 
Г. ніколі нічога не абяцаў. 

 
3) Чым на працягу тыдня не займаўся Міхась? Міхась не 
А. чытаў кніжку. 
Б. глядзеў фільм па тэлевізары. 

В. ездзіў на веласіпедзе. 
Г. гуляў у шахматы. 

 
4) У Міхася  
А. быў брат. 
Б. была сястра. 

В. былі брат і сястра. 
Г. не было ані брата ані сястры.  

 
5) Тэкст «Панядзелак – дзень цяжкі» – гэта 
А. верш. Б. паэма. В. апавяданне. Г. легенда. 
 
Zadanie 3. (4 p.) 
На аснове казкі «Дамавікова ўдзячнасць» Мікалая Гайдука дапоўні сказы. Выбранае 

слова пастаў у адпаведнай граматычнай форме (калі гэта дзеяслоў – у прошлым часе). 

1. Людзі _______________________ іх і пяшчотна звалі іх дамавікамі. 

   а) ненавідзець  б) з’яўляцца   в) шанаваць 

 

2. Вось і жыў-быў пры адной _______________________такі вуж-дамавік. 

   а) хата   б) школа   в) поле 
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3. Знайшоў мышыную нару, праціснуўся ён у камору і пачаў выварочваць гладышы 

з атрутным _______________________ 

   а) смятана   б) малако   в) вада 

 

4. Заняты адоленнем жбана, вуж нават не заўважыў, з якой любасцю і ўдзячнасцю 

_______________________ на яго ўратаваная сям’я. 

   а) слухаць   б) глядзець   в) мець 

 
Zadanie 4. (3 p.) 
Прачытай верш «3aлaтaя вoceнь» Aвяp’яна Дзepyжынcкага і выканай заданні згодна 

з патрабаваннямі. 

 

3aлaтaя вoceнь  
Xoдзiць пa гaяx,  
3oлaтaм пpыбpaны  
Kpoны нa дyбax.  

Пaжaўцeлa лicцe  
Tpaпяткix aciн,  
Чыpвaнню пaлaюць  
Гpoнкi apaбiн.  

Пoлымeм бapвoвым  
Paзгapэўcя клён,  
3a paкy нa cocны  
Пaглядae ён.  

Beльмi ён зaйздpocцiць  
Бo зялёны ўбop  
Haвaт i зiмoю  
He мяняe бop. 

 

а) Якія колеры выступаюць у вершы? Напішы прыметнікі ў мужчынскім родзе 

адзіночнага ліку. Калі трэба, утвары іх ад іншых часцін мовы.  

___________________________________________________________________________ 

 

б) Якія назвы дрэў выступаюць у вершы? 

___________________________________________________________________________ 
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Zadanie 5. (6 p.) 
Адзнач цi гэта праўда цi фальш на падставе тэксту «Адкуль пайшлі назвы» У. Ліпскага.  
У клетцы пастаў знак «Х». Фальшывыя інфармацыі ў сказах змяні канкрэтнымі 
інфармацыямі так, каб сказы сталі праўдзівымі. 
 

 праўда фальш 

1) Навука аб паходжанні назваў гарадоў, вёсак, рэк, азёр – гэта 
тапаніка. 

  

 
2) Заснавальнік Мінска – Менеск, малоў муку з камення.   

 
3) Курган, які насыпаны ў месцы пахавання Машэкі называецца 
Магіла Льва. 

  

 
4) У тэксце пераказаныя легенды пра Мінск, Гродна і Гомель.   

 
 
 
Zadanie 6. (5 p.) 
Акрэслі, чым з’яўляюцца дадзеныя тэксты. Выберы правільны адказ. 

а) А. Касцецкі «Бацькаўшчына» _________________________ 

б) Уладзімір Арлоў «Крыж Лазара Богшы» ________________ 

в) «Каравай» паводле Пралескі _________________________ 

г) Віктар Швед «Добры дзень, школа!» ___________________ 

д) «Кніга даўней» паводле Анатоля Клышкі _______________ 

 
1) верш 

2) апавяданне 

3) тэкст аб гісторыі 

4) тэкст аб звычаях 

 
Zadanie 7. (5 p.) 
На аснове тэксту «***Вялікдзень – вялікае вясновае свята» напішы ў пяці пунктах, якія 

звычаі звязаныя з гэтым святам. 

1) _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3) _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 8. (4 p.) 
Карыстаючыся вершам «Пагоня» А. Вольскага і ўласнымі ведамі, выканай заданні 

згодна з патрабаваннямі. 

 

A чыe тaм  
дзiвa-кoнi  

aбгaняюць чac?  
Гэтa eдзe ў ззяннi-звoнe  
coнeйкa дa нac.  

Koнь чыpвoны пacяpoдкy.  
Бeлыя – з бaкoў.  
Cкaчyць xyткa.  
Cкaчyць xoдкa.  
Icкpы з-пaд пaдкoў.  

Pыцap пoбaч з iмi ў гoнцы.  
Meч, як звoн, звiнiць.  
Ён aд xмapaў  

нaшa coнцa  
будзе бapaнiць.  

У пaгoнi  
cкaчyць кoнi  

y cвiтaльны чac.  
Гэтa eдзe ў ззяннi-звoнe  
coнeйкa дa нac. 

1) Апішы старажытны беларускі герб Пагоня. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2) Хто з беларускіх паэтаў напісаў адзін з самых вядомых вершаў «Пагоня», які быў 

пакладзены на музыку? 

Гэта – (імя) М_____________________ (прозвішча) Б_______________________________ 

 
Zadanie 9. (10 p.) 
У чатырох сказах напішы, аб чым ёсць казка «Пчала-гультайка». У пятым сказе напішы, 

чаму вучыць цябе гэтая казка. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Чаму вучыць цябе гэтая казка? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Zadanie 10. (5 p.) 
Падбяры па два значэнні да кожнага амоніма. 

а) каса –____________________________________________________________________ 

б) бoкc – ___________________________________________________________________ 

в) май – ____________________________________________________________________ 

г) галіна – __________________________________________________________________ 

д) тры – ____________________________________________________________________ 

 

1) acoбнaя пaлaтa ў бaльнiцы   6) загадны лад дзеяслова мець 

2) асобная вобласць навукі, вытворчасці  7) загадны лад дзеяслова церці 

3) лічэбнік      8) бакавы адростак на ствале дрэва 

4) вiд cпopтy      9) прылада для зразання травы 

5) від прычоскі     10) назва месяца 
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Zadanie 11. (5 p.) 
Падбяры па адным сіноніме. 

1) праца – __________________________   

2) школьнік – _______________________   

3) смутак – _________________________ 

4) шмат – __________________________ 

5) радасны – _______________________ 

 
Zadanie 12. (5 p.) 
Дапішы, дзе трэба, прыстаўное  «в». 

____ока,  ____озера,  ____асенні,  ____остры,  ____ураджай,  ____учора, 

____осень,  ____унук,  ____уліца,  ____облака 

 
 
 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


