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Шыфр _______________________________ 

 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І 

ЛІТАРАТУРЫ  

Студзень 2022 г. 

 

БЛАНК АДКАЗАЎ 

11 клас 

Варыянт 1 

 

 

 

Заданне 1. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Заданні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Усяго  

Балы            
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Заданне 2. 

 

Заданне 3. 

Словы Фармулёўка значэння 

паспрабаваць  

 

 

пакаштаваць  

 

 

паспытаць  

 

 

прыгатаваць  

 

 

нарыхтаваць  

 

 

падрыхтаваць  

 

 

 

 

 

агульны ‘ліквідуючы адрозненні, 

ураўноўваць што-н. у якіх-н. 

адносінах’ 

 

 

 

белы ‘няўмела, няўдала схавана, 

скрыта 

што-н.’ 

 

 

 

пробны ‘разведваць, высвятляць 

што-н. з дапамогай якіх-н. 

прыёмаў, хітрыкаў’ 

 

 

 

чужы ‘умешвацца ў чужыя 

справы, навязваючы каму-н. 

свае рашэнні, думкі, 

погляды’ 

 

 

 

шапачны ‘пад самы канец чаго-н., з 

вялікім спазненнем 

[паспець, прыходзіць]’ 

 

 

 

макаў ‘прыгожы, румяны’  
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Заданне 4. 

№ Сцверджанне 

 

Правільна 

1 Асноўная думка тэксту:  

     Інтэрнэт – гэта камп’ютары, злучаныя тэлефоннай 

сувяззю. 

 

     Час з’яўлення Інтэрнэту.  

     Зладжаная работа амерыканскіх вучоных.  

2 Стыль тэксту:  

      навукова-папулярны  

      мастацкі  

     гутарковы  

3 Слова напрыканцы з’яўляецца:  

     прыназоўнікам  

     часціцай  

     прыслоўем  

4 У слове Інтэрнэт:   

     правапіс канчатка залежыць ад значэння слова  

     пішацца канчатак -у  

     пішацца канчатак -а  

5 У першым сказе слова дзякуючы – гэта  

     дзеепрыслоўе ў дзеепрыслоўным звароце, які 

аддзяляецца ў гэтым сказе коскай 

 

     кампанент фразеалагічнага звароту  

     вытворны прыназоўнік  

6 У словазлучэнні надышоў час ствараць камп’ютарную 

сетку слова сетка мае значэнне: 

 

     разлінееная, звычайна ў клетку, паверхня  

     сукупнасць размешчаных дзе-н. і звязаных адзінай 

сістэмай устаноў, прадпрыемстваў і пад. 

 

     расклад, схема, шкала (спец.)  

 
 

Заданне 5. 
Словы з 

1 марфемай 

Словы з 

2 марфемамі 

Словы з 

3 марфемамі 

Словы з 

4 марфемамі 

Словы з 

5 марфемамі 

Словы з 

6 марфемамі 
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Заданне 6. 
Нумар 

сказа 

Значэнне падкрэсленага слова Часціна мовы 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

 

Заданне 7. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Заданне 8. 

Пытанні Адказы 

Да якога жанру адносіцца твор?  

Якую цвёрдую форму верша выкарыстаў 

паэт? 

 

Які памер у першай страфе? Памятайце, 

што памер – колькасць пэўных стоп у 

вершаваным радку. 

 

Як называецца частка у падобных творах, 

якая выражана апошнімі трыма радкамі? 

 

Які сродак мастацкай выразнасці 

выкарыстаны ў вылучаным курсівам 

фрагменце? 

 

 

Заданне 9. 
 

    

 “Кепска будзе!” паэма  

Іван Мележ  раман  

 “Хто смяецца апошнім”  драма 

Аркадзь Куляшоў “Маці”   

 “Жураўліны крык”  эпас 
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Заданне 10. 

Першы зборнік 

Анатацыя 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Тлумачэнне назвы адносна карціны 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

Назва зборніка 
 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

Змест  
(пералік нумароў твораў) 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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Другі зборнік 

Анатацыя 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Назва зборніка 
 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

Змест  
(пералік нумароў твораў) 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 


