
24. У якіх з дадзеных слоў можна вызначыць канчатак?  
1) унутры;     2) звонка;     3) удалечыні;     4) змрок;     5) вільготны. 

А) усе словы.  Б) няма правільных варыянтаў.  В) 1, 2, 3.  Г) 3, 4, 5.  Д) 4, 5. 
 
25. Шырокая круглая драўляная пасудзіна з клёпак, з двума вушкамі ў народзе 
называецца … . 

А) куфар. Б) кубел. В) цэбар. Г) кросны. Д) міска. 
 
26. У якіх словазлучэннях падкрэсленыя словы ўжыты ў пераносным значэнні?  

1) завязаць вузел;     2) глыбокае мора;     3) іскры полымя. 
А) усе прыклады.  Б) няма правільных варыянтаў.  В) 1, 2.  Г) 1, 3.  Д) 2, 3. 

 
27. Якія складаныя прыметнікі з прапанаваных запісаны правільна?  

1) навукова-папулярны;     2) заходнебеларускі;     3) далёка ўсходні; 
4) дзіка рослы;     5) шэра-вокі. 

А) усе прыклады.  Б) няма правільных варыянтаў.  В) 1, 2.  Г) 3, 4.  Д) 4, 5. 
 
28. Дадзены ўстойлівыя спалучэнні слоў: 

1) сем разоў глядзі, а назад не вядзі; 2) скрозь дно праваліцца; 
3) не знаем цану вадзіцы, пакуль не высахла крыніца; 

4) лепш цяпер, чым у чацвер. 
Падбярыце адпаведнікі з рускай мовы:  

а) язык до Киева доведет; б) семь раз отмерь – один отрежь; 
в) сквозь землю провалиться; 

г) не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня; 
д) что имеем – не храним, потерявши – плачем. 

А) 1-а, 2-в, 3-б, 4-д. Б) 1-г, 2-б, 3-д, 4-а. В) 1-б, 2-в, 3-д, 4-г. 
Г) 1-б, 2-а, 3-в, 4-г. Д) 1-в, 2-г, 3-а, 4-б. 

 
29. Якая(-ія) назва(-ы) танца з дадзеных паходзіць(-яць) з польскай мовы? 

1) полька; 2) кракавяк; 3) мазурка. 
А) усе назвы. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1. Г) 1, 2. Д) 2, 3. 

 
30. “Чысцейшая з раслін, адзін з самых лепшых пладоў зямлі,” – у свой час 
напісаў рымскі філосаф і гісторык Апулей. Пра якую расліну ішла гаворка? 

А) авёс. Б) ячмень. В) лён. Г) памідор. Д) гарох. 
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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; 
 на старце ўдзельнік атрымлівае авансам 30 балаў; 
 максімальная колькасць балаў, якую можа атрымаць удзельнік конкурсу, – 150; 
 самастойная i сумленная работа над заданнем – галоўнае патрабаванне арганізатараў да 

ўдзельнікаў конкурсу; 
 пасля заканчэння конкурсу лісток з заданнем застаецца ўдзельніку; 
 вынікі ўдзельнікаў размяшчаюцца на сайце http://www.bakonkurs.by/ праз 1-1,5 месяцы 
пасля правядзення конкурсу. 

Заданне для вучняў 5-6 класаў 
1. Калі ў простым сказе заключаецца пытанне, то ў канцы ставіцца … . 

А) кропка.   Б) клічны знак.   В) пытальны знак.   Г) шматкроп’е.   Д) коска. 
 
2. Пастаўце на свае месцы дзеясловы ў вершаванай пацешцы Васіля Віткі 
“Лежань. Седзень”. 

Лежань лежма …, Крыкун крычма …, 
Седзень седзьма …, Гультай гульма …, 
Бягун бегма …,  Абібок бок … . 

А) гуляе, ляжыць, сядзіць, бяжыць, абівае, крычыць. 
Б) крычыць, бяжыць, сядзіць, абівае, ляжыць, гуляе. 
В) бяжыць, сядзіць, абівае, крычыць, гуляе, ляжыць. 
Г) абівае, ляжыць, гуляе, бяжыць, крычыць, сядзіць. 
Д) ляжыць, сядзіць, бяжыць, крычыць, гуляе, абівае. 

 
3. Закончыце народнае выслоўе: “Заўтра не дагоніш, а сёння … .” 

А) добра адпачнеш. Б) заўсёды з табой. В) не забудзеш. 
Г) не вернеш. Д) усё паробіш. 

 
4. Падбярыце з прапанаваных слоў сінонім(-ы) да назоўніка вячоркі: 

1) з’езд;       2) валачобнікі;        3) зборні. 
А) усе прыклады. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1. 
Г) 2, 3. Д) 3. 
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5. Як правільна напісаць у словазлучэнні прыметнік, утвораны ад назоўніка 
вавёрка? 

1) вавёркава схованка;     2) вавёрчына схованка;     3) вавёркіна схованка. 
А) усе варыянты.       Б) няма правільнага варыянта.       В) 1.       Г) 2.       Д) 3. 
 

6. Народны звычай узаемадапамогі, калектыўная дабравольная праца здаўна ў 
народзе называлася … . 

А) разнабой. Б) талака. В) дажынкі. Г) уваходзіны. Д) сваяцтва. 
 
7. Выберыце з дадзеных правільна запісаныя словы: 

1) окны;     2) вокаць;     3) наодшыбе;     4) водум;      5) орыва. 
А) усе словы.    Б) няма правільных варыянтаў.    В) 1, 3.    Г) 2, 4.    Д) 3, 5. 

 
8. Можна вызначыць і прошлы, і цяперашні, і будучы час у дзеясловах:  

1) загаднага ладу;   2) абвеснага ладу;   3) умоўнага ладу. 
Выберыце правільны(-ыя) варыянт(-ы). 

А) усе варыянты. Б) 1. В) 1, 3. Г) 2. Д) 2, 3. 
 
9. Выберыце з прапанаваных правільна ўтвораны назоўнік у форме множнага ліку 
ад назоўніка дзяўчынка, які ўжываецца з лічэбнікамі дзве, тры, чатыры:  

1) дзяўчынкі;        2) дзяўчаткі;        3) дзявочкі. 
А) няма правільнага варыянта. Б) усе варыянты правільныя. 
В) 1. Г) 2. Д) 3. 

 
10. Дадзены назоўнікі: 

1) карэн..чык;   2) рэдз..ка;   3) ціш..;   4) чац..вёрка;   5) дз..веры. 
Вызначце толькі тыя словы, у якіх на месцы пропуску неабходна напісаць літару ь. 

А) ва ўсіх словах. Б) 1, 2. В) 1, 3, 5. Г) 2, 4. Д) 3, 5. 
 
11. Выберыце з прапанаваных словы, у якіх колькасць гукаў і літар не супадае:  

1) напісаць;   2) елка;   3) гарадскі;   4) мароз;   5) здароўе. 
А) усе словы.      Б) усе словы, акрамя 4.      В) 1, 3, 4.      Г) 2, 5.      Д) 3, 4, 5. 

 
12. Якія словы з дадзеных правільна падзелены на марфемы?  

1) гаспадар-ч-ы;   2) на-пам-ін;   3) пра-цаў-нік;  4) паводз-ін-ы;   5) пра-баб-к-а. 
А) усе словы. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 2, 5. 
Г) 2, 3, 4. Д) 3, 5. 

 
13. Выберыце з прапанаваных словы, у якіх на месцы пропуску неабходна 
напісаць апостраф:  

1) ін..екцыя;   2) разнатраў..е;   3) інтэрв..ю;   4) лас..ён;   5) бракан..ер. 
А) ва ўсіх словах. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 3. Г) 2, 4. Д) 3, 5. 

14. У якім імені “схавалася” назва вязкага асадку мінеральных і арганічных 
рэчываў на дне вадаёмаў? 

1) Цімафей;   2) Лілія;   3) Мітрафан;   4) Кацярына. 
А) няма правільнага варыянта. Б) 1. В) 2. Г) 3. Д) 4. 

 
15. Выберыце з дадзеных словы, якія напісаны правільна:  

1) агенцтва;  2) выдавецкі;  3) асвальт;  4) ланшафт;  5) бугалтар;  6) гарацкі. 
А) усе словы. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 2. 
Г) 2, 4, 6. Д) 3, 5. 

 
16. Якім членам сказа з’яўляецца выдзеленае ў сказе слова?  

Адсюль уся мясцовасць як на далоні. 
А) дзейнікам. Б) выказнікам. В) дапаўненнем. 
Г) азначэннем. Д) акалічнасцю. 

 
17. Вызначце словы, у якіх правільна пастаўлены націск:  

1) рыма́р;   2) пры́нука;   3) клаві́ш;   4) сла́бы;   5) ашу́ка. 
А) ва ўсіх словах.   Б) няма правільных варыянтаў.   В) 1, 2, 4.   Г) 2, 3.   Д) 4, 5. 

 
18. У якім словазлучэнні галоўнае слова кіруе залежным? 

1) пажаўцелая папера;    2) падскочыць вышэй;    3) дом з верандай. 
А) ва ўсіх словазлучэннях.   Б) няма правільных варыянтаў.   В) 1.   Г) 2.   Д) 3. 

 
19. Дзень, у які спаўняецца яшчэ адзін год з часу якой-небудзь падзеі, называецца … . 

А) дэкада. Б) гадавіна. В) угоддзе. Г) юбілей. Д) квартал. 
 
20. Якое лексічнае значэнне мае фразеалагічны выраз вуж галавы не ўткне? 
1) хітрыць, спрытна выкручвацца;  2) занадта густа;  3) круціцца, выкручвацца. 
А) усе варыянты правільныя. Б) няма правільнага варыянта. В) 1. Г) 2. Д) 3. 

 
21. Вучні атрымалі заданне ўтварыць складаныя назоўнікі, якія пішуцца праз 
злучок. Даніла запісаў назоўнік гука-перайманне; Алесь – выстаўка-продаж; 
Сцяпан – жалеза-бетон; Ілья – паў-горада. 
Хто з вучняў правільна выканаў заданне? 

А) усе вучні. Б) Даніла. В) Алесь. Г) Сцяпан. Д) Ілья.  
 
22. Выберыце дзеясловы, якія ў форме 3-яй асобы адзіночнага ліку будучага часу 
маюць канчатак -іць(-ыць):  

1) адціраць;   2) ляпіць;   3) драмаць;   4) зламаць;   5) паказаць. 
А) усе прыклады.     Б) няма правільных варыянтаў.     В) 1, 3.     Г) 2, 4.     Д) 3, 5. 
 

23. Без прыстаўкі не-(ня-) не ўжываюцца словы: 
1) (не)абудны;   2) (не)пакоіцца;   3) (ня)можацца;  

4) (ня)сцерпны;   5) (не)дахоп. 
А) усе прыклады.   Б) няма правільных варыянтаў.   В) 1, 2.   Г) 2, 3.   Д) 4, 5. 


