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АД АЎТАРА
Алімпіяда па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская
літаратура” садзейнічае паглыбленню ведаў і ўменняў, спрыяе развіццю творчых здольнасцей вучняў, дапамагае ім пры выбары будучай
прафесіі.
Зрабіць падрыхтоўку вучняў да любога этапу спаборніцтва больш
плённай дапаможа зборнік заданняў па мове і літаратуры, значная частка якіх прайшла апрабацыю на другім (раённым) этапе рэспубліканскай алімпіяды ў Магілёўскай вобласці.
Асаблівасцю сучасных алімпіяд з’яўляецца наяўнасць заданняў,
якія маюць комплексны характар: адна задача патрабуе ад удзельніка разнастайных ведаў і ўменняў. Таму, у адрозненне ад іншых
дапаможнікаў па падрыхтоўцы да алімпіяды, у дадзеным адсутнічае
размеркаванне заданняў па раздзелах мовазнаўства або літаратуразнаўчых тэмах. Парадак размяшчэння матэрыялу адпавядае практыцы
складання алімпіядных комплексных работ: фанетыка / арфаграфія →
лексікалогія / фразеалогія → марфеміка / словаўтварэнне → марфалогія /
сінтаксіс → літаратуразнаўства. У дапаможніку прадстаўлены заданні з усіх адзначаных раздзелаў мовазнаўства, аднак адлюстраваць усю
разнастайнасць і багацце моўнага матэрыялу ў абмежаванай колькасці
заданняў — невыканальная задача. Таму ў зборніку перавага аддаецца
тым тэмам і матэрыялам, якія апошнім часам рэгулярна знаходзяць
адлюстраванне ў заданнях трэцяга (абласнога) і заключнага этапаў
рэспубліканскай алімпіяды.
Яшчэ адным новаўвядзеннем, якое істотна паўплывала на распрацоўку алімпіядных заданняў, стала ўкараненне ў адукацыйную
практыку кампетэнтнаснага падыходу, які мае на мэце фарміраванне
ў вучняў функцыянальнай пісьменнасці, г. зн. здольнасці выкарыстоўваць набытыя веды і навыкі для рашэння жыццёвых задач у
розных сферах чалавечай дзейнасці. Усё больш значнае месца ў комплекснай рабоце займаюць кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні, якія
выкарыстоўваюцца для фарміравання і праверкі ўзроўню прадметных, міжпрадметных і ключавых кампетэнцый. Рысамі такіх заданняў з’яўляюцца набліжанасць да рэальнай жыццёвай сітуацыі, інтэрдысцыплінарнасць, ярка выражаны дзейнасны характар. У прапанаваным вашай увазе дапаможніку значная частка заданняў адпавядае
ўказаным характарыстыкам.
Заданні не замацаваны за якім-небудзь класам: курс беларускай
мовы на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі з’яўляецца адносна
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завершаным, таму як дзевяцікласнікі, так і вучні дзясятых і адзінаццатых класаў змогуць даць адказы на ўсе пытанні. Тое ж тычыцца і
большасці заданняў па літаратуры, хоць, вядома, з некаторымі прапанаванымі задачамі вучні змогуць справіцца толькі пасля знаёмства
з пэўным мастацкім творам у Х або ХI класе. Такія заданні ў дапаможніку маюць адпаведныя пазнакі, напрыклад, 114(10) (гэта заданне
рэкамендуецца для выканання не раней чым у дзясятым класе) або
119(11) (заданне прапануецца толькі адзінаццацікласнікам).
Аснова лінгвістычных і літаратуразнаўчых заданняў у дапаможніку — лексічныя і фразеалагічныя адзінкі, словазлучэнні, сказы,
тэкставыя фрагменты з мастацкай і навуковай літаратуры, сродкаў
масавай інфармацыі. Форма заданняў, прадстаўленых у зборніку, разнастайная: тэсты розных тыпаў, лінгвістычныя задачы, практыкаванні на пераклад і інш. Лінгвістычныя і літаратуразнаўчыя задачы праблемна-пошукавага характару спрыяюць развіццю мыслення,
а займальныя заданні служаць сродкам фарміравання пазнавальнай
цікавасці вучняў. Да ўсіх заданняў, пададзеных у зборніку, прапанаваны даведкі, крыніцай якіх сталі ўказаныя ў канцы зборніка дапаможнікі і слоўнікі, што дазваляе выкарыстоўваць выданне для самастойнай работы пры падрыхтоўцы да алімпіяды па вучэбных
прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”.
Аўтар шчыра спадзяецца, што гэты зборнік дапаможа зрабіць пакручасты алімпіядны шлях паспяховым.

ЗАДАННІ
№ 1. Назавіце зычны гук, які найчасцей сустракаецца ў назвах 6 абласных цэнтраў Беларусі.
Адказ: ________________________________________________________
__________________________________________________________________

№ 2. Перакладзіце прапанаваныя назоўнікі на беларускую мову.
Укажыце, якімі гукамі адрозніваюцца беларускія словы і іх рускамоўныя адпаведнікі.
Слова
па-руску
Узор: бал
дробь
жёлудь
йог
крем
кровь
лампа
медь
орех
пиджак
пирог
плот
подпись
пробег
репа
сдача
улов
шёлк
шея
юмор

Слова
па-беларуску
баль
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Якімі гукамі
адрозніваюцца
[л] – [л’]

№ 3. Размяркуйце прыслоўі ў залежнасці ад месца націску: дачыста,
даясна, задарма, зараней, зрання, крыху, нікуды, увушшу.
Словы з націскам у корані

Словы з націскным суфіксам

№ 4. Зрабіце арфаграфічны запіс назваў беларускіх культурных
і спартыўных фестываляў. Не забудзьце правільна аформіць назвы мерапрыемстваў.
[в’эрас’н’о́вай’а пал’і́т ра]
[в’ал’і́кай’а ба̀рдрыба́лка]
[дры́б’інск’ій’а таршк’і́]
[й’а́зыл’скай’а дз’ас’а́тка]
[на́ш гру́нвальт]
[спа́ччына стаго́ддз’аў]

№ 5. Паводле пададзенай транскрыпцыі зрабіце арфаграфічны запіс фрагмента рэпартажу пра свята роднага слова, якое прайшло ў Быхаве.
[рас’ій’ск’і п’іс’м’эн’н’ік / дарэчы / ураджэн’эц маг’іл’оўшчыны /
і м’эцэнат вал’эрый’ казакоў часта прый’ажджай’э ў б’эларус’
на дз’эн’ п’іс’м’энства / таму с’ол’эта й’он адзначыў / в’эл’м’і прый’эмна /
што с’в’ята вандруй’э з аднаго м’эсца ў й’іншай’э ды ўваскрашай’э
кул’туру мал’эн’к’іх б’эларуск’іх гарадоў //]
Заўвага: знак / абазначае тактавую паўзу ў межах сказа,
знак // — міжфразавую паўзу.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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