Тэксты заданняў
для першага этапа школьнай алімпіяды
па беларускай мове і літаратуры
6 клас
Усяго: 57 балаў ( памылка - 0,1 б.)
Заданне 1.Запішыце словы ў фанетычнай транскрыпцыі. (Максімальная
колькасць балаў – 5; 0,5б. за кожнае правільнае слова)
Людскі ______________, ад’езд _________, возчык __________, лётчык
_________, счарсцвелы ____________, салаўі __________, прыязджаць
___________, купаешся ____________, разжыцца ____________, ласьён
___________.
Заданне 2.Ад прапанаваных словазлучэнняў утварыце складаныя прыметнікі.
Запішыце.(Максімальная колькасць балаў – 4; 0,5б. за кожнае правільнае
слова)
Чорныя валасы ___________________, тоўстыя крылы _________________,
доўгі хвост___________________, устойлівы да цяпла ___________________,
дзвесце гадоў __________________, добрая якасць _____________________,
добрае сэрца ___________________, босыя ногі _____________________.
Заданне 3. Да ўстарэлых слоў левага слупка падбярыце сінонімы з правага
слупка, пары запішыце.(Максімальная колькасць балаў – 4; 0,5б. за кожнае
правільнае слова)
Лемантар
Ланіты
Паходня
Веча
Ловы
Вакацыі
Чало
Кардон

Факел
Сход
Лоб
Мяжа
Канікулы
Буквар
Паляванне
шчокі

Заданне 4. Запішыце лічбы словамі.(Максімальная колькасць балаў – 7)
Праехаць каля 600 кіламетраў ______________________________________, у
кнізе звыш 250 старонак ___________________________________________,
нарадзіўся ў 2007 годзе______________________________________________,
самалёт з 243 пасажырамі____________________________________________,
сустрэцца на 235 кіламетры__________________________________________,
прачытаць 2/3 кнігі_________________________________________________,
35-тысячны наведвальнік ___________________________________________.

Заданне 5. Пастаўце словы ў форме роднага склону адзіночнага ліку
(Максімальная колькасць балаў – 4; 0,25б. за кожнае правільна запісанае
слова)
Авёс ___________, барабан ___________, бег___________,
блакіт___________, боль_________, вазон____________, вопыт____________,
вырай _____________, гай ___________, горад __________, гром __________,
давер ____________, даследчык ______________, кефір ____________, кіёск
___________, кісларод _______________.
Заданне 6. Запішыце словазлучэнні па-беларуску.
(Максімальная колькасць балаў – 6; 0,5б. за кожнае правільна запісанае
слова)
Охотничья собака открытая дверь молодой жеребенок нестерпимая боль хорошее поведениеболеть гриппом Заданне 7. У наступных словах абазначце марфемы.(Максімальная
колькасць балаў – 4; 1б. за кожнае правільна разабранае слова)
Падтрымка, прыдарожны, нарэзаць, вечна.
Заданне 8. Падбярыце аднаслоўныя сінонімы да наступных фразеалагізмаў.
(Максімальная колькасць балаў – 4;0,5б. за кожнае правільнае слова)
1) Рукой падаць2) Хоць іголкі збірай 3) Душа ў душу –
4) Лісам падшытыя –
5) Хоць касой касі –
6) Як гром з яснага неба –
7) Кату па пяту –
8) Хварэць на пана Заданне 9. Пісьмова адкажыце на пытанні. (Максімальная колькасць балаў –
4;1б. за кожны поўны адказ)
1) Назавіце гераіню У.Бутрамеева “Слаўная дачка Полацкай зямлі”.
Прыгадайце яшчэ два імені, якія мела князёўна пры жыцці.
________________________________________________________
2) Які падарунак атрымаў Сямён, герой апавядання Я.Баршчэўскага, ад
вужа?_______________________________________________
3) Гэта аповесць пра аднагодкаў сённяшніх шасцікласнікаў . Яна была
напісана ў 1940 годзе, але сёння актуальнасці не страціла. Праблемы

выхавання, дружбы, узаемаадносін з бацькамі. Пра які твор ідзе
гутарка, хто аўтар?_____________________________________
4) У якім творы вы пазнаёміліся з легендай пра паходжанне “Белая Русь”?
Запішыце назву твора, яго аўтара.________________________________
_______________________________________________________________
Заданне10. . (Максімальная колькасць балаў – 5;0,5б. за кожны правільны
адказ) Устаўце прапушчаныя словы (3б.), запішыце назву твора і яго аўтара
(1б.),які кампазітар паклаў на музыку словы гэтага верша (0,5б.), хто
з’яўляецца выканаўцам песні (0,5б.)?
Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць.
Разумею цяпер, чаму з выраю
Жураўлі на ____________ ляцяць.
Што ім тыя_____________ паўднёвыя!
Што ім пышны __________ рай,
Калі клічуць іх далі сасновыя
І ________ _________ край!
Сакавітыя ___________ мурожныя
Не заменіш нічым і нідзе
І зямлю, дзе сцяжыначка кожная
У прыветлівы двор прывядзе…

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Першы
намесшк
начальн 1ка
упраулення адукацьи
М агшёускага аблвыканкама
А.У.Сцельмашок
» сакавжа 2016 г.

ЗАДАНЫ
для правядзення гарадсюх, раённых ашмшяд
па вучэбных прадметах “Беларуская мова” i “Беларуская л1таратура”
Дата правядзення: 23 сакавжа 2016 г.
Час выканання заданняу: 10.00-13.00
VI клас
1. Зашшыце хто з дзяучынак усе словы напкау без памылак. Словы, яшя зашсаны
няправшьна, зашшыце правшьна.______________ _____________________________________
Прыклады
Правшьна зашсаныя словы, у яюх
дапушчаны памылю
Жана, асяроддзе, бюлаг
Вольга
Каця
шырокатвары,падшлаваць, менеджар
земляроб,
камюшке,
пяцярня,
Насця
забеспячэнне
Марына экзэмпляр, аб’яднанне, ржаны, cana’yi
пяцярня,
радыях1м1я,
цырымошя,
Даша
шасцёра
1мя дзяучынш (дзяучынак):
2. Падбярыце да слова спявак з прапанаваных слоу тры прыметшш, яшя падыходзяць па
сэнсе, i тры прыметнМ , яшя не падыходзяць па сэнсе.
Опера, спявае, перспектыуны, шчодры, непрыгожы, тэхшчны, наш, малайчына,
камфартабельны, рупл1вы, зямляк, вядомы. прасщь, апладысменты, рухаецца, тэатр, irpae, роля,
магутны.
С пявак_____________________________________________________________________________ _
Спявак
3. В ызначце часц ш ы мовы i заш ш ы це (скарочана).
Пяты (
), пяцёрка (
), кожнай (_______ ), нашы (________ ), пяцёра (_______ ), н1яю
(________ ), вел!чэзны (_ _______ ), адна сёмая (________ ), хто (_______ ), заходнес1б1рск1
( _ _ _ ) , двойка (________ ), нуль (_______ ), двое (________ ), наш (______ ), гронка (_______ ),
найлепшая (________ ), усё (грамадства) (_________ ), мядзведзеу (__________).
4. Да ф разеалаН змау падбяры це антон1мы, в ы к ар ы стау ш ы словы д л я даведкь
1. Хоць вока вы кал!-_____________________________________________________________________
2. Востры на язык - ______________________________________________________________________
3. Рукой падаць - ________________________________________________________________________
4. Hi свет Hi зара - _______________________________________________________________________
5. Як маслам па сэрцы - __________________________________________________________________
6. Як карова языком зл1зала - ____________________________________________________________
7. Душа у душу - ______________________________^__________________________________________
8. Пайсщ на свой хлеб 9. Куры не клююць - __

Словы для даведки на шапачны разбор, як гром з яснага неба, цяжю на нагу, як кот наплакау,
як кот з сабакам, хоць шолю зб1рай, распускаць язык, цяляты язык зжавал1, бл1зю свет, сядзець
на карку, як мыла з ’еушы, да трох не гавары.
k'
5. Выкарыстоуваючы назвы птушак,зашшыце як i пра каго кажуць.
Стракоча, я к ________________ ; бачыць я к ___________________ ; чорны я к _________________ ;
шэрая я к ________________ ; дауганоп я к _____________; а в ы я к _____________ ; белы я к _______
балбоча я к _______________
; буркуюць я к ___________________ .
6. Падбярыце да слова кшга мастащая азначэнш эштэты.
7. Зашшыце слова па яго лекачны м значэннь
Зрабщь няправшьна - __________________ ; весщ барацьбу_________________ ; выказаць увагу _________________ ; адрэзак часу у сем дзён - ________________ ; ураджэнец якой-небудзь
мясцовасщ - __________________ ; знаходзщца у неспакойным стане - _______________________ .
8. Падкрэслще л1шш элемент у пералжу i растлумачце свой выбар.
1. Метафара, параунанне, аповесць, эштэт, увасабленне._____________________________________
2. Назоушк, прыметшк, займеншк, прыназоун1к .
3. Апавяданне, anicaHe, разважанне, навуковы
4- [а], [о], [у, [э], [з], [а] -

9. У дадзеных сцвярджэннях знайдз1це памылку (кал1 яна ёсць) i зап1шыце.
1. Харэй, анапест, ямб - двухскдадовыя стопы у вершах . _____________________
2. М.Лермантау, H.rineBin, Р. Барадулш, Я.Янш чыц - __________________________________ _
3. “Рэчанька” . “Прыехала каляда на белым каш ”, “М альва”, “Жураул1 на Палессе ляцяць” гэта народныя беларуск1я necH i_____________________________________________________________
4. “Конь i сабака”, “Крын1ца”, ’’Песня ляснога жаваранка”, “На рэчцы”, ”У старых дубах”,
“Жывая вада” - гэта творы, ятя Hanicay Я.Колас.___________________________________________
5. Насцечка, Серж, Закрэусю - repoi апавядання Якуба Коласа “Сябры” _____________________
6. Антытэза, увасабленне, гшербала, метафара - гэта мастацк1я прыёмы, кал1 нелсывым,
неадушаулёным прадметам i з ’явам надаюцца уласц1васц! чалавека або жывых ic T O T ._____________

10. Устауце прапушчаныя словы, назавще твор i яго аутара.
...Што iM т ы я ___________________ пауднёвыя!
Што iM пышны платанавы________________ ,
Кал1 юпчуць i x ______________сасновыя
I ________________ рабшавы_____________!
Сакав1тыя______________мурожныя
Не замен1ш__________ i нщзе
I зямлю, д з е ________________ кожная
У _________;_____
двор прывядзе.

5. Зашшыце словы у алфавитным парадку i знайдзще у некаторых словах схаваныя назвы
кветак
Дысцыплша, гастраном1я, кружацца, лщарства, Дажбог, фауна, Каляды.
6. Зашшыце слова па яго лекс^чным тлумачэнш, якое пачынаецца з прапанаванага
склада.
Першы
Лекс1чнае значэнне
Слова-адказ
склад
малады сасновы лес
густа-чырвоны , парпуровы
БА + 6ocbiMi H a ra M i, без абутку
дзщяня бабра
чалавек, яю усяго 6aiuHa, нясмелы, пaлaxлiвы
7. Суаднясще назвы сштакачных адзшак з прыведзеным1 прыкладамь Зашшыце адказ па
дадзеным узоры.
Узор заику адказу: А1Б2ВЗГ4_______________________________________
Сштакс1чныя адз!нк!
Прыведзеныя прыклады
А. Словазлучэнне
1. Многа прыгожых куткоу ёсць у беларускАм Kpai.
Б. Просты pa3BiTbi сказ
2. Паляна каля возера.
В. Просты неразвп’ы сказ
3. Снег шчыльна укрывае зямлю белым пакрывалам, але лес
жвше.
Г. Складаны сказ
4. Сонца свецщь ды не грэе.
8. Зашшыце неабходныя словы, яюя рыфмуюцца з папярэдшм1, каб атрымалкя трапныя
народныя выслоуь Зашшыце як называюцца гэтыя выслоуь
1. Колас, што зярнят не мае, у гору л об ____________________________________________________
2. 3 юм павядзешся, ад таго ______________________________________________________________
3. Kani у хаце Hixa - _____ _________________________________________________________________
4. Як дбаем, т а к ______________________________________________________________
5. Знай каток св о й _______________________________________________________________________
Гэтыя трапныя народныя выслоуп называюцца _________________________________________
9. Пададзены прозвш чы беларусюх шсьменшкау. Зап1шыце ix 1мёны.
1мя
П розвш ча
Бapaдyлiн
.
Караткев1ч
Янiшчыц
Броука
Танк
Багданов1ч
Марчук
Лынькоу
10. Назавще аутара i твор, адкуль узяты наступныя радкь Устауце словы замест
пропускау.
I з кожнай люцевай галоую
Глядз1ць твар восеш _____________________
П авее________________ - ш урхнуць____________ :
Няма у iM ласк1, Hi________________________ ,
Не - то не ш олах_____________________ , .
Не смех блаю тных_____________________ ,
У межах росных ________________________ ;
Не то н е _______________________ вясны,
A n ix i_________________________ i______________ _ ,
3 жыццём i _____________________________ развп:анне.

6 клас
1. Устаўце прапушчаныя літары.
Б…тон, зака…чык, інж…нер, мала…ьба, мес…ц, пя…чота, р…мень,
с…мёра, тун…ль.
(пр. адказ –0,5 б)
2. Запішыце па-беларуску
Бабушкина внучка –
красная обложка –
производственная площадь –
сентябрьская погода –
серьёзный разговор –
тёмной ночью –
(3 б)
3. Ад назваў мядзведзь, алень, авечка, карова ўтварыце назвы маладых
істот. З утворанымі словамі складзіце і запішыце па 1 сказе.
(4 б)
4. Падбярыце ў сказы прыметнікі з супрацьлеглым значэннем і запішыце
іх.
Дрэва не …, а …
Школа не …, а …
Вучань не …, а …
Паводзіны не …, а …
(2 б)
5. Запішыце словазлучэнні па-беларуску.
Два ведра –
две сестры –
четыре учебника –
пять деревьев –
восемь собак –
две ноги –
(3 б)
6. Вызначце і запішыце асноўную думку і сродкі сувязі сказаў у тэксце.
Жабу не любяць. Гавораць, што яна шкодная, што ад яе на руках
бародаўкі. Усё гэта няпраўда. Жаба сапраўды выдзяляе праз скуру белаватую
вадкасць, але ніякіх бародавак ад гэтай вадкасці не бывае. Проста такім
спосабам жаба ратуецца ад ворагаў.
(макс. – 5 б)

