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Шыфр ______ 

 

ТРЭЦІ ЭТАП ХХХVІІ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АЛІМПІЯДЫ ПА 

ВУЧЭБНЫХ ПРАДМЕТАХ  

«БЕЛАРУСКАЯ МОВА» І «БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА» 

 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ  
 

Студзень 2021 г. 

БЛАНК АДКАЗАЎ 

 

9 клас 

 

 

Варыянт 1 

Заданне 1. 

Нумар 

паштоўкі 
Апісанне свята Марфемны разбор 

вылучанага слова 
 Другая назва – Зялѐныя святкі. Гэта свята жаночае, 

святкавалася строга калі зазелянеюць бяроза, ліпа ды іншыя 

“жаночыя” дрэвы. Да гэтага часу адгулялі сваѐ русалкі, 

ахоўніцы жыта, каго хацелі – заласкаталі, і цяпер дзяўчаты з 

песнямі праводзяць іх у іншы свет (так-так, нашы русалачкі 

ходзяць на дзвюх нагах – не блытаць з дыснэеўскімі!). Яшчэ 

дзяўчаты плятуць вянкі з бярозак ды водзяць карагоды. 

Бярозавымі венікамі мялі могілкі. Але галоўнае – у гэты 

дзень кумаваліся, што раім рабіць і цяпер: праходзіць у лесе 

пад аркаю з бярозак і станавіцца “сѐстрамі на год”. 

 

 Раней гэты яўна было галоўнае свята. Чаму? А навошта перад 

негалоўным хату начыста мыць?! Абуджэнне прыроды, зноў 

жа, дні пабольшалі. Добры пачатак!  

На гэтае свята валачобнікі хадзілі – але толькі мужчыны, якія 

спявалі пад вокнамі асаблівыя песні: абавязкова пазітыўныя і 

вельмі доўгія ды эпічныя! 

 

 Час ад Раства і аж да самага Вадохрышча. А яшчэ – 

прыгатаваны да свята парсючок… Посная Куцця – у ноч 

перад Раством, пасля першай зоркі. На стале 12 страў – па 

ліку апосталаў. А пад абрусам – сена. Адразу папярэджваем: 

у горадзе з пастаўкамі сена могуць быць перабоі, варта 

рыхтавацца загадзя.  

Праз сем дзѐн – Шчодрая куцця. Вось тады на стале 

пачастунак, а на дамафоне госці. А дзяўчаткі ў гэтыя дні 

варожаць. Можна традыцыйна, а можна і па-сучаснаму, на 

тым жа гугле. 

 

Заданні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Усяго  

Балы            
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Заданне 2. 

А) ______________________________________________________________________ 

Б) ______________________________________________________________________ 

В) ______________________________________________________________________ 

Г) ______________________________________________________________________  

Д) ______________________________________________________________________ 

Е) ______________________________________________________________________ 

 

Заданне 3. 

№ Матэрыял для аналізу Тлумачэнне 

1. Крылле – крыллі, басаножка – 

басаножкі, ба цька – бацькі , вясло – 

вяслы  

(утварэнне формы ліку назоўнікаў).  

 

2. Рыбгас, цюль, рэвю, какаду 

(вызначэнне роду назоўнікаў) 

 

 

 

 

3. Шэрамармуровыя пліты, 

маламаѐмасны гараджанін, 

абсалютнаспакойны сябар, 

прыалмаацінскія краявіды  

(правапіс складаных прыметнікаў). 

 

4. Паўтара года, паўтары тыдні,  

двое дзяцей, чацвѐра нажніц  

(ужыванне лічэбнікаў з назоўнікамі). 

 

 

 

 

5. Запляцем касу, калі вы не 

перададзіце, зберажэце для дзяцей, 

выпале грады (правапіс асабовых 

канчаткаў дзеясловаў цяперашняга 

(будучага простага) часу). 

 

6. Разбегшыся – разбегчыся, 

пабольшаўшы – пабольшыць, 

апрацоўваючы – апрацоўваць, 

крычучы – крычаць  

(адпаведнасць форм дзеепрыслоўя і 

інфінітыва). 
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Заданне 4. 

№ Суфіксы Прыклады 

1. -анк(а)/-янк(а)  

 

2. -чыц(а)/-шчыц(а)  

 

3. -іх(а)/-ых(а)  

 

4. -ін(я)/-ын(я)  

 

5. -ніц(а)  

 

6. -ш(а)  

 

 

Заданне 5. 

А-   Б-   В-   Г-   Д-   Е-  

 

Заданне 6. 

№ Выпраўлены варыянт Тлумачэнне 
1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

6.  
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Заданне 7. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Заданне 8. 
 

 
Інгрэдыенты для гэтай стравы 

Санет 

 
 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Трыялет 

 
 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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Ода 

 
 

 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Элегія

 
 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

Заданне 9. 

Назва твора Аўтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трэці этап рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах  

«Беларуская мова» і «Беларуская літаратура» 2020/2021 навучальны год 

 

9 клас. Комплексная работа. Варыянт 1. Бланк адказаў 

6 

1 Верш  

 

________________________________ 

 

Яго напісаў  

 

________________________________ 

 

 

2 Верш 

 

 ________________________________ 

 

Яго напісаў  

 

________________________________ 

 

3 Верш  

 

________________________________ 

 

Яго напісаў  

 

________________________________ 

 

 

4 Верш 

 

 ________________________________ 

 

Яго напісаў  

 

________________________________ 

 

Заданне 10. 

 

 

Анатацыя да зборніка “Ёсць на свеце мой алень…: вершы пра прыроду” 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 


