
 

 Алімпіяда па беларускай мове  

4 клас 

2019/2020 навуч. год 

                         

№ 

п/п 

Заданні Коль-ць 

балаў 

1. Спiшы сказ. Пазнач зверху, якiмi часцiнамi мовы з'яýляюцца 

аднолькавыя па гучаннi словы. 

У сетку трапяць акунi (наз.) – ты ý раку iх акунi (дзеясл.), а затрапечуцца 

лiнi (наз.) – тады вады на iх лiнi (дзеясл.). 

 

2 б. 

2. Запішы назоўнікі ў множным ліку: 

возера –   азёры    акно –  вокны 

поле –  палі    чалавек –  людзі 

вока – вочы    бусляня –  бусляняты 

 
 

3б.  

3. Падбяры да слоý i запiшы аднакаранёвыя словы, якiя адпавядаюць 

схемам (па аднаму да кожнага).  

1) Зямля –                               – падземны (альбо наземны); 

2) сад –                        – садовы; 

3) снег –                      – сняжок; 

4) лес –                             – пералесак. 

Магчымы iншыя варыянты адказаý 

4 б. 

4. Змяні  дзеясловы ў дужках так, каб у апавяданні гаварылася пра падзеі, 

якія адбудуцца ў хуткім часе. У апошнім сказе падкрэслі галоўныя і 

даданыя члены сказа. 
 

Школьнікі старанна даглядалі градкі. Яны штодзень палівалі расліны. 

Першым узыдзе гарох. Следам за ім з зямлі вылезе  сланечнік. Потым на 

кожным сланечніку з’явіцца мноства зярнят. Увосень дзеці збяруць добры 

ўраджай. 

9 б.  

5. Размяркуй дадзеныя выразы па слупках, зыходзячы з iх сэнсу.Запiшы iх. 

Абгрунтуй свой выбар.  

Ва ýвесь дух; праз пень-калоду; зламаýшы галаву; нага за нагу; з усiх ног; 

адным махам; адна нага тут, другая там. 

 Сазначэннем «хутка» Сазначэннем «павольна, не 

спяшаючыся» 

Ва ýвесь дух; праз пень-калоду; 

зламаýшы галаву; нага за нагу. 

з усiх ног;  

адным махам;  

адна нага тут, другая там.  
 

8 б. 

6. Перакладзі на рускую мову. 

бавоўна – хлопок                                   кашуля – рубашка 

аркуш – лист                                          падарожжа – путешествие 

страва – блюдо                                       крыўда  – обида 

цэгла – кирпич                                       летуценнік – мечтатель 

 

8 б. 



7. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову. 

Большая собака – вялікі сабака; 

Золотая медаль – залаты медаль; 

Маленький ребёнок – маленькае дзіця; 

Горькая полынь – горкі палын; 

Голодный котёнок – галоднае кацяня; 

Белый гусь – белая гусь. 

6 б. 

8. Адкажы  на пытанні. 

1. Назавіце беларускага першадрукара. Францыск Скарына 

2. Якое сапраўднае імя Янкі Купалы? Іван Дамінікавіч Луцэвіч 

3. Як называецца самы старажытны летапіс усходніх славян? Аповесць 

мінулых гадоў 
 

 

9. Прачытай  верш М.Пазнякова: 

На балоце журавіны, 

Як жарыначкі, гараць. 

Не тушыць, сябры, прыходзьце, 

А ў вядзерцы іх збіраць. 

Чым з’яўляецца выдзелены выраз? 

А) метафарай; Б) звароткам;  В) параўнаннем;  Г) гіпербалай;  

Д) параўнаннем. 

 

10. Разгадай  крыжаванку «Беларускiя народныя казкi». 

 1.        

 Р        

 А  2.  3.    

 Д  С  Ж 4.   

5. З Б А Н О К   

 I  Л  Р У   

 М  А  А Р   

 А    Ў А   

      Ч   

   6. П Е К А Р 

      А   

Па вертыкалi: 

1. Што самае важнае для Драча ý казцы «Драч i Крот»? 

2. Ежа, якую прасiý дзед у катка – залатога лабка. 

3. Хто паламаý i патаптаý пасеянае дзедам проса ý казцы «З рога ýсяго многа»? 

4. Свойская жывёлiна, якая выратавала пеýнiка. 

Па гарызанталi: 

5. Глiняны посуд з ежай, якi пакiнула баба на мяжы, калi пайшла жаць. 

6. Працаýнiк, да якога звярталася курачка, каб выратаваць пеýнiка. 

 

 


