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Шыфр _______________________________ 

 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА  

ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ  
 

Ліда, 2021 г. 

 

БЛАНК АДКАЗАЎ 

 

9 клас 

 

Варыянт 2 

 

 

Заданне 1. 

А 
Колькасць літар і гукаў 

супадае 

Літар больш, чым гукаў Гукаў больш, чым літар 

   

   

   

   

 

Б 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Заданне 2. 

А-   Б-   В-   Г-   Д-   Е-  

Заданне 3. 

А  

Б  

В  

Г  

Д  

Е  

Заданні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Усяго  

Балы            
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Заданне 4. 

 Займеннік  

(форма ў сказе) 

Пачатковая форма Разрад Сінтаксічная 

функцыя 

А. чагосьці    

Б.   азначальны  

В.   няпэўны  

Г. нічым    

 

Заданне 5. 
Складаназалежны 

сказ з даданай 

азначальнай 

Я незвычайна ўдзячны сябру,______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Складаназалежны 

сказ з даданай 

месца 

Я незвычайна ўдзячны сябру,______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Складаназалежны 

сказ з даданай 

прычыны 

Я незвычайна ўдзячны сябру,______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Складаназалежны 

сказ з даданай 

уступкі 

Я незвычайна ўдзячны сябру,______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Складаназалежны 

сказ з даданай 

выніку 

Я незвычайна ўдзячны сябру,______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Складаназалежны 

сказ з даданай 

параўнальнай 

Я незвычайна ўдзячны сябру,______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Заданне 6. 

 Выпраўлены варыянт Тлумачэнне 

А  
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 Выпраўлены варыянт Тлумачэнне 

Б  

 

 

 

 

 

В  

 

 

 

 

 

Г  

 

 

 

 

 

Д  

 

 

 

 

 

Е  

 

 

 

 

 

 

Заданне 7. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Заданне 8. 

Тэрмін 

адносіцца да 

эпічных 

твораў 

Тэрмін 

адносіцца да 

лірычных 

твораў 

Тэрмін 

адносіцца да 

драматычных 

твораў 

Тэрмін мае 

ўніверсальны 

характар 

Тэрмін не 

адносіцца ні да 

адной з 

папярэдніх груп 

     

     

     

     

     

     

     

 

Заданне 9. 

 
 Персанаж Назва твора Аўтар 

А    

Б    

В    

Г    

 

Заданне 10. 

 “Магіла льва” – навела класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа. Твор 

быў завершаны 2 ліпеня 1913 года ў Акопах, упершыню апублікаваны ў газеце ў 

лютым 1920 года. 

У аснове сюжэта – легенда пра ўзнікненне Магілёва, пра Машэку, які нібыта 

пахаваны пад Машэкавай гарой. У творы расказваецца пра каханне асілка Машэкі і 
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дзяўчыны Аленкі, якая здрадзіла яму з панам. У выніку Машэка стаў разбойнікам, 

які помсціць і звычайным людзям, і пану. У фінале забіў Машэку пан. 

Вобразы галоўных герояў глыбока рамантычныя і незвычайныя. Тут паказаны 

пакуты кахання і здрады.  

Твор перакладзены на малдаўскую, рускую, украінскую мовы. Па яго матывах 

Р. Пукст напісаў оперу “Машэка”. 

 

 

Дадатак да артыкула: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 


