23. Выберыце з дадзеных правільна ўтвораныя дзеепрыметнікі:
1) сцэментованы; 2) вымерзшы; 3) адталы; 4) аблюбаваны.
А) усе прыклады. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 3. Г) 2, 4. Д) 3, 4.
24. У якіх словах з дадзеных патрэбна напісаць літару а?
1) задр..маў; 2) ж..мчужына; 3) вод..р; 4) ш..рыф.
А) ва ўсіх словах. Б) ва ўсіх словах, акрамя 4.
В) 1, 2.
Г) 2, 3.
Д) 3, 4.
25. Выберыце з дадзеных аднасастаўныя сказы:
1) Вада ў рацэ чыстая.
2) Адноўленыя дамы, крытыя чарапіцай альбо шыферам.
3) На карціне можна ўбачыць дзіўны пейзаж.
4) Вавёрцы было прывольна ў парку.
А) усе сказы.
Б) усе сказы, акрамя 1. В) 1, 3.
Г) 2, 4. Д) 1, 3, 4.
26. Якія назоўнікі з дадзеных у форме меснага склону адзіночнага ліку маюць
канчаткі -у (-ю)?
1) молат; 2) цеплаход; 3) цеста; 4) стог.
А) усе назоўнікі. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 2. Г) 2, 3. Д) 3, 4.
27. Хто з беларускіх мастакоў слова сказаў:
“Паэзія – самы няўлоўны сакрэт, які не будзе нікім рассакрэчаны…”?
А) Пятрусь Броўка.
Б) Кандрат Крапіва.
В) Максім Танк.
Г) Леанід Галубовіч.
Д) Пімен Панчанка.
28. Выберыце з прыведзеных словазлучэнні, у якіх правільна напісаны
прыналежныя прыметнікі: 1) дзядулеў успамін; 2) з Віцева пінжака;
3) аб Мележавым творы; 4) у бабулінавым куфэрку.
А) усе прыметнікі. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 3. Г) 2, 4. Д) 3, 4.
29. Якія з дадзеных прыслоўяў з’яўляюцца азначальнымі?
1) па-свойму; 2) вельмі; 3) весела.
А) усе прыклады.
Б) усе прыклады, акрамя 1.
В) няма правільных варыянтаў.
Г) 1, 2.
Д) 1, 3.
30. Як называецца ў народзе месяц у апошняй квадры, на зыходзе?
А) маладзік.
Б) ветах.
В) поўня.
Г) захад.
Д) зацменне.
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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 7-8 класаў
1. Якога слова не хапае ў вершаваных радках Якуба Коласа?
Ніхто з дамашніх не згадае,
Чым … Костуся займае.
А) кніга.
Б) школа.
В) марожанае.
Г) возера.

Д) рэчка.

2. Двухскладовая стапа з націскам на першым складзе называецца … .
А) харэем. Б) ямбам. В) анапестам. Г) амфібрахіем. Д) дактылем.
3. Прыметнікі смелы, баязлівы – … .
А) антонімы.
Б) сінонімы. В) амонімы.

Г) паронімы. Д) фраземы.

4. Выберыце з прыведзеных прыкладаў формы маўлення:
1) вусная; 2) пісьмо; 3) чытанне; 4) пісьмовая; 5) гаварэнне.
А) усе прыклады. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 4. Г) 1, 2, 3. Д) 4, 5.
5. Якім членам сказа з’яўляюцца выдзеленыя ў сказе словы:
Верхавіна, асветленая сонцам, пералівалася ўсімі колерамі вясёлкі.
А) дзейнікам.
Б) выказнікам.
В) дапаўненнем.
Г) азначэннем.
Д) акалічнасцю.
6. Знайдзіце разгадку народнай загадкі ў пераблытаных літарах:
Вісіць сіта не рукамі звіта.
А) і, к, а, н, г.
Б) я, ц, м, с, е.
В) і, з, к, о, р.
Г) і, п, в, а, ц, у, н, а.
Д) і, в, н, е, к.

7. Якія дзеепрыслоўі з прыведзеных напішаце з часціцай не асобна?
1) (не)паспытаўшы; 2) (не)пакоячыся; 3) (не)згубіўшы; 4) (не)здзіўляючыся.
А) няма правільных варыянтаў.
Б) усе словы.
В) усе словы, акрамя 2.
Г) 1, 3.
Д) 2, 4.
8. Колькі назоўнікаў ужыта ў форме назоўнага склону ў вершаваных радках
А. Русецкага:
Мінуў стракаты шумны май,
Павольнай хваляй ходзіць жыта,
Цямнее луг, сінее гай,
Рачулка дрэмле пад ракітай.
А) 0.
Б) 3.
В) 4.
Г) 5.
Д) 6.
9. Выберыце з прыведзеных словазлучэнні:
1) праект завода; 2) памацнеў мароз; 3) успамін ветэрана;
4) незвычайна хутка; 5) пайшоў следам.
А) усе словазлучэнні.
Б) усе прыклады, акрамя 2.
В) усе прыклады, акрамя 5.
Г) 1, 3, 4.
Д) 2, 5.
10. У якіх словах схавалася спалучэнне літар прыз?
1) капрыз; 2) сюрпрыз; 3) прызямленне.
А) ва ўсіх словах. Б) няма такіх слоў.
В) ва ўсіх словах, акрамя 1.
Г) ва ўсіх словах, акрамя 2. Д) ва ўсіх словах, акрамя 3.
11. Вызначце тып тэксту:
Учора з самай раніцы і да вечара дажджыла. А сёння зусім па-ліпеньску
спякотлівы дзень. І цішыня. Толькі дзесьці звонка цінькаюць сінічкі.
А) апісанне.
Б) апавяданне.
В) разважанне.
Г) мастацкі.
Д) гутарковы.
12. Дадзены словы: 1) чытаюць; 2) цярпець; 3) хадзіць; 4) паглядзець.
Якія дзеясловы запісаны ў неазначальнай форме?
А) усе дзеясловы.
Б) няма правільных варыянтаў.
В) усе дзеясловы, акрамя 1.
Г) 1, 3, 4.
Д) 2, 3.
13. На Беларусі шмат гістарычных мясцін. Напрыклад: 1) Гомель; 2) Гродна;
3) Мазыр; 4) Магілёў. Сярод прыведзеных назваў ёсць горад, які ўпамінаецца
ў гістарычных дакументах у 1155 годзе. Выберыце правільны варыянт,
ведаючы, што націск у гэтай назве падае на другі склад.
А) няма такой назвы.
Б) 1.
В) 2.
Г) 3.
Д) 4.
14. У якой паслядоўнасці ў беларускім алфавіце стаяць літары ш, ц, д, п, с, з, н?
А) з, д, п, н, с, ц, ш.
Б) д, н, з, с, п, ц, ш.
В) д, з, п, с, ш, ц.
Г) з, с, п, н, ц, д, ш.
Д) д, з, н, п, с, ц, ш.

15. Колькі слоў у сказе?
Павольнаплыліўпразрыстымпаветрыдоўгіяіроўныяпавуцінкі.
А) 7.
Б) 8.
В) 9.
Г) 10.
Д) 11.
16. Хто з вядомых старажытных беларускіх дзеячаў упамінаецца ў вершы
“Беларусь” Петруся Броўкі:
Нямала народаў з крыніц яго піла
І брала ад мудрасці вечны агонь,
У літарах першых знаходзячы сілу…
А) Сымон Будны.
Б) Васіль Цяпінскі.
В) Мікола Гусоўскі.
Г) Пётр Мсціславец.
Д) Францыск Скарына.
17. Разгадайце анаграму Міхася Пазнякова, выбраўшы патрэбныя літары з
прапанаваных.
Малочны прадукт,
Ядзім са смакам.
Слова перавернем –
Стане злакам.
1) у; 2) с; 3) о; 4) л; 5) д; 6) т; 7) н; 8) г; 9) р; 10) г; 11) ы; 12) л.
А) 8, 1, 12 – 12, 1, 8.
Б) 2, 11, 9 – 9, 11, 2.
В) 10, 3, 5 – 5, 3, 10.
Г) 6, 3, 4 – 4, 3, 6.
Д) 2, 3, 7 – 7, 3, 2.
18. Дадзены словазлучэнні: 1) зімн.. шапку; 2) сін.. стужку; 3) сух.. галінку;
4) у марозн.. ноч. У якіх прыметніках патрэбна напісаць канчатак -юю?
А) ва ўсіх прыметніках. Б) няма такіх прыметнікаў. В) 1, 2. Г) 2, 3. Д) 3, 4.
19. Вучням неабходна было скласці з пераблытаных літар толькі словы-назвы
птушак. Якія варыянты трэба ім выкарыстаць?
1) с, у, л, е, б; 2) а, р, а, т, э, ш; 3) л, я, дз, е, ц; 4) р, а, с, а, к, о; 5) я, в, н, ш, і.
А) усе варыянты.
Б) няма правільных варыянтаў.
В) 1, 3, 4.
Г) 2, 3, 4.
Д) 3, 5.
20. Як перакладаецца на беларускую мову рускае слова сва́я?
А) мо́ст.
Б) па́ля.
В) ку́жаль.
Г) шчы́т.
Д) ку́заў.
21. Якую літару неабходна ўставіць на месцы пропуску ў словах
п..нал, сп..ктакль, ап..рацыя, м..даль?
А) я.
Б) і.
В) е.
Г) э.
Д) ы.
22. У якіх словах з прыведзеных напішаце літару з?
1) про..ьба; 2) рэ..чык; 3) но..ьбіт; 4) перапі..чык; 5) ра..біць.
А) ва ўсіх словах. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 3, 4. Г) 2, 5. Д) 3, 4.

