23. Якім спосабам утвораны назоўнік прагнасць?
А) прыставачным.
Б) прыставачна-суфіксальным.
В) суфіксальным.
Г) бяссуфіксным.
Д) асноваскладаннем.
24. Выберыце з дадзеных словы, у якіх замест кропак патрэбна напісаць дзве літары
лл: 1) а..ея; 2) і..юмінатар; 3) ра..я; 4) а..ігатар; 5) і..юзія; 6) га..ё; 7) ка..екцыя;
8) жы..ё.
А) ва ўсіх словах.
Б) няма такіх слоў.
В) 1, 4, 5, 6.
Г) 2, 3, 7. Д) 3, 6, 8.
25. Выберыце варыянт, дзе складанае слова запісана правільна.
А) дрэвабітон.
Б) дравабітон.
Г) дрэвабетон.
Д) дравабетон.
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В) дрывабетон.

26. Якое лексічнае значэнне мае слова квадрант?
1) прылада для наводкі гармат;
2) чацвёртая частка круга;
3) роўнастаронні прамавугольнік;
4) старадаўні вугламерны астранамічны прыбор, які служыў для вызначэння
нябесных цел;
5) кожная з чатырох фаз Месяца;
6) велічыня плошчы, якая вылічваецца ў квадратных адзінках.
А) 1, 2, 4.
Б) 2, 4.
В) 3.
Г) 4, 5.
Д) 6.
27. Выберыце словы з прапанаваных, у якіх замест кропак патрэбна напісаць літару а:
1) бр..ўнінг; 2) бр..во; 3) ж..рсцвяны; 4) інт..рв’ю; 5) гл..ток; 6) ж..тон.
А) ва ўсіх словах.
Б) няма такіх слоў.
В) 1, 3.
Г) 2, 4, 6.
Д) 3, 5.
28. Вызначце, дзе няправільна ўтворана ступень параўнання прыслоўяў:
1) добра – дабрэй; 2) мала – менш; 3) дрэнна – горш; 4) мала – меней;
5) прыгожа – прыгажэйшы; 6) выразна – выразней?
А) ва ўсіх прыкладах.
Б) 1, 5.
В) 1, 3, 4.
Г) 2, 3, 6.
Д) 5, 6.
29. Колькі ў сучаснай беларускай мове галосных літар, якія паказваюць на мяккасць
папярэдняга зычнага?
А) няма такіх літар.
Б) 3.
В) 5.
Г) 7.
Д) 10.
30. У Максіма Багдановіча ёсць вершаваныя радкі:
Мы выходзім з цесных, душных
На зімовы цёплы вырай
Падзямельных норак,
Цягнемся-паўзём…
Якое свята з народнага календара такім чынам узгадаў паэт?
А) Вялікдзень.
Б) Каляды.
В) Мядовы Спас. Г) Узвіжанне. Д) Купалле.
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працягласць работы над заданнем 1 гадзіна 15 хвілін;
карыстацца падручнікамі, канспектамі, справачнай літаратурай забараняецца;
кожны правільны адказ адзначаецца трыма, чатырма ці пяццю баламі; колькасць балаў, якія
атрымлівае ўдзельнік, адказваючы на пытанне правільна, вызначаецца складанасцю
пытання (10 лягчэйшых пытанняў – па 3 балы, 10 найбольш складаных – па 5 балаў,
астатнія 10 – па 4 балы); складанасць пытання вызначаецца па колькасці ўдзельнікаў, якія
правільна на яго адказалі;
няправільны адказ адзначаецца чвэрцю балаў, прадугледжаных за дадзенае пытанне, і
залічваецца са знакам «мінус», у той час, як не даўшы адказу, удзельнік захоўвае раней
набраныя балы;
на кожнае пытанне маецца толькі адзін правільны адказ;
самастойная i сумленная работа над заданнем – галоўнае патрабаванне арганізатараў да
ўдзельнікаў конкурсу;
на старце ўдзельнік атрымлівае авансам 30 балаў;
максімальная колькасць балаў, якую можа атрымаць удзельнік конкурсу, – 150;
пасля заканчэння конкурсу лісток з заданнем застаецца ўдзельніку.

Заданне для вучняў 9-9’ класаў
1. Разгадайце рэбусы. Вызначце толькі назоўнікі мужчынскага роду.

1)
2)
А) няма такіх назоўнікаў.

3)
Б) 1, 3.

В) 2, 3.

4)
Г) 1, 4.

Д) 3, 4.

2. Складаны прыметнік малапрыкметны ўтвораны са спалучэння… .
А) назоўніка і прыметніка.
Б) прыметніка і прыметніка.
В) прыслоўя і прыметніка.
Г) прыметніка і назоўніка.
Д) прыметніка і прыслоўя.
3. У якіх словах пры змяненні адбываецца чаргаванне зычных?
1) лазняк; 2) лодка; 3) пліта; 4) рахунак; 5) страха; 6) масаж.
А) 1, 3, 4.
Б) 2, 3, 5.
В) 2, 6.
Г) 3, 5.
Д) ва ўсіх словах.
4. Якія словы з прыведзеных з’яўляюцца сінонімамі да фразеалагізма зарубіць на
носе: 1) забыць; 2) занатаваць; 3) запомніць; 4) урэзацца ў памяць; 5) не забыць?
А) усе словы.
Б) 1, 2.
В) 2, 3, 5.
Г) 3, 4.
Д) 4, 5.
5. Пра чые гераічныя ўчынкі расказаў у аповесці «Дрыгва» Якуб Колас?
А) дзядзькі Антося.
Б) дзеда Талаша.
В) Сымона.
Г) Андрэя Лабановіча.
Д) дзядзькі Марціна.

6. Вызначце колькасць радоў аднародных членаў у сказе:
Яму па душы быў і гэты глухі куток Палесся, аб якім яшчэ дома так многа
цікавага наслухаўся ад аднаго старога аб’ездчыка, і гэты народ з яго асаблівай
моваю і звычаямі.
А) 1.
Б) 2.
В) 3.
Г) 4.
Д) 5.
7. У якіх з дадзеных слоў націск падае на другі склад?
1) аберуч; 2) ганьба; 3) каверза; 4) эксперт; 5) здаўна; 6) абляпіха.
А) ва ўсіх словах.
Б) 1, 3, 6.
В) 1, 4, 5.
Г) 2, 3, 4.
Д) 3, 5, 6.
8. Вызначце з дадзеных словы, у якіх замест кропак неабходна напісаць ь:
1) мыш..як; 2) восем..дзесят; 3) рэл..еф; 4) валяр..янка; 5) вераб..іны; 6) медал..ён.
А) 1, 4.
Б) 2, 3, 5, 6.
В) 3, 4, 6.
Г) 3, 6.
Д) 4, 5.
9. Вучань запісаў пад дыктоўку лічэбнікі: 1) шэсцьсот; 2) семьсот; 3) дзьвесце;
4) адзінаццаць; 5) міл’ённы. Якія лічэбнікі былі запісаны няправільна?
А) усе лічэбнікі.
Б) 1, 3, 4.
В) 2, 3, 5.
Г) 2, 3, 4.
Д) 3, 4, 5.
10. Выберыце з прыведзеных словазлучэнняў толькі тыя, дзе выдзеленыя словы
ўжыты ў прамым значэнні.
1) прыліў пяшчоты; 2) вада ледзянее; 3) кіслы твар; 4) камень на дне;
5) душэўная мяккасць; 6) воцатная кіслата.
А) 1, 3, 5.
Б) 2, 4, 6.
В) 3, 5, 6.
Г) 4, 6.
Д) няма такіх слоў.
11. Вызначце сказ, у якім правільна аформлена простая мова.
А) Мікола папрасіў бібліятэкара: Дайце, калі ласка, зборнік вершаў.
Б) Мікола папрасіў бібліятэкара: «Дайце, калі ласка, зборнік вершаў»
В) Мікола папрасіў бібліятэкара «Дайце, калі ласка, зборнік вершаў».
Г) Мікола папрасіў бібліятэкара: «Дайце, калі ласка, зборнік вершаў.
Д) Мікола папрасіў бібліятэкара: «Дайце, калі ласка, зборнік вершаў».

16. У народзе гавораць: «Не рабі ліхога і не бойся нікога». У якую групу аднасастаўных сказаў уваходзіць дадзены прыклад?
А) пэўна-асабовы сказ.
Б) няпэўна-асабовы сказ.
В) абагульнена-асабовы сказ.
Г) безасабовы сказ.
Д) назыўны сказ.
17. Выберыце сказ, у якім правільна пастаўлены знакі прыпынку.
А) Сымон ціхенька стаяў прысланіўшыся да цёплай печы і пакрысе
вочы, прывучаючы іх да святла.
Б) Сымон ціхенька стаяў, прысланіўшыся да цёплай печы і пакрысе
вочы, прывучаючы іх да святла.
В) Сымон ціхенька стаяў, прысланіўшыся да цёплай печы, і пакрысе
вочы прывучаючы іх да святла.
Г) Сымон ціхенька стаяў, прысланіўшыся да цёплай печы, і пакрысе
вочы, прывучаючы іх да святла.
Д) Сымон ціхенька стаяў, прысланіўшыся да цёплай печы і, пакрысе
вочы, прывучаючы іх да святла.

адплюшчваў
адплюшчваў
адплюшчваў
адплюшчваў
адплюшчваў

18. Колькі разоў паўтараецца гук [у] у вершаваных радках С. Грахоўскага:
Адшумела лета
Праплываюць хмары
Роснымі лугамі,
Нізка над стагамі,
Апусцела поле,
І ляцяць у вырай
Нівы адцвілі.
З крыкам жураўлі?
А) 3.
Б) 4.
В) 5.
Г) 6.
Д) 7.
19. Вызначце правільны пераклад з рускай мовы слова перевертка.
А) рубанак.
Б) пярэрва.
В) ратаўнік.
Г) свердзел.
Д) перакрутка.

12. Якія назоўнікі з прыведзеных у месным склоне адзіночнага ліку маюць канчатак -е?
1) алень; 2) гнеў; 3) чарот; 4) стыль; 5) спакой; 6) хлеб.
А) усе назоўнікі.
Б) 1, 3, 4, 5.
В) 2, 3, 6.
Г) 3, 5.
Д) 4, 6.
13. Выберыце рад, у якім канчаткі дзеясловаў 2-ой асобы множнага ліку запісаны
правільна.
А) хваляце, бачыце, маўчыце, стаіце.
Б) хваліце, бачаце, маўчаце, стаіце.
В) хваліце, бачыце, маўчаце, стаіце.
Г) хваліце, бачыце, маўчыце, стаіце.
Д) хваляце, бачыце, маўчыце, стаяце.
14. Якія прыслоўі з прыведзеных патрэбна пісаць разам:
1) (у)пустую;
2) (у)рассыпную;
3) (абы)дзе;
4) (па)асобку;
5) (усё)роўна?
А) усе прыслоўі.
Б) 1, 2, 4.
В) 2, 3, 5.
Г) 2, 4.

15. Якім членам сказа з’яўляюцца выдзеленыя словы ў сказе:
Словы Сцяпана пры гэтай сустрэчы былі як вар на галаву?
А) дзейнікам.
Б) выказнікам.
В) дапаўненнем.
Г) азначэннем.
Д) акалічнасцю.

Д) 3, 5.

20. Якія выразы з прыведзеных увайшлі ў беларускую фразеалогію з прафесійнай
лексікі:
1) кануць у Лету; 2) мераць на свой аршын; 3) у лапці абуць;
4) закапаць талент у зямлю; 5) закінуць вуды; 6) іграць першую скрыпку?
А) няма такіх выразаў.
Б) усе выразы.
В) 1, 2, 4.
Г) 2, 5, 6.
Д) 3, 4, 5.
21. Якая часціна мовы не мае канчатка:
1) лічэбнік; 2) займеннік;
А) усе часціны мовы маюць канчаткі.

3) прыслоўе;
Б) 1.

4) дзеяслоў?
В) 2.
Г) 3.

Д) 4.

22. Пра якія творы гаворыцца ў выказванні В. Чамярыцкага: «Як помнікі пісьменства
гэтыя творы спалучаюць асаблівасці гістарычных дакументаў, неацэннай крыніцы
пазнання далёкага мінулага нашага народа, і твораў свецкай апавядальнай прозы,
гістарычнай белетрыстыкі»? Выберыце правільныя варыянты з прыведзеных
прыкладаў: 1) апавяданні; 2) міфы; 3) летапісы; 4) легенды; 5) хронікі.
А) 1, 4.
Б) 2, 4.
В) 2, 3.
Г) 3, 5.
Д) 4, 5.

