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Заданне 1 (матэматыка).  Развяжыце з падрабязнай аргументацыяй задачы: 
а) Раўназвенная ломаная АВDEFC (пяць роўных звенняў) умежана (упісана) ў трохвугольнік АВС (ВС = 

АС, D i F на старане АС, Е на старане ВС). Вылічыце , калі ласка, велічыні вуглоў гэтага трохвугольніка. 
                                                                        Развязак: Няхай вугал С мае велічыню хо, тады ∠ CEF = xo, бо EF = FC. ∠ EFD =2xo   
                                                                                               як знешні вугал тр-ка CEF, тады і ∠ EDF = 2xo, бо ED = DF. ∠  BED = 3xo 
                                                                                               як знешні вугал тр-ка СED, тады і ∠  DBE = 3xo, бо BD = DE. 
                                                                                               Аналагічна: ∠ BDA = ∠ BAD = 4xo. ∠ АВС = 4хо = ∠ ВАС, бо ВС = АС. 
                                                                                               Для вуглоў тр-ка АВС маем: 4х + 4х + х  = 180, адкуль х = 20.  
                                                                                               Адказ: 20о, 80о і 80о. 
б) Бісектрысы АК, ВМ і СТ прамавугольнага трохвугольніка АВС з вуглом 30о перасякаюцца ў пункце Z і 

падзяляюць трохвугольнік АВС на 6 трохвугольнікаў з вяршыняй Z. Дакажыце , што сярод гэтых трохву-
гольнікаў: маецца раўнабокі трохвугольнік; маецца пара падобных трохвугольнікаў. 
Развязак: Няцяжка павылічваць велічыні вуглоў усіх гэтых трохвугольнікаў. 
У ∆ ВМС вуглы 60о, 45о і 75о. У ∆ ZМС  вуглы 30о, 75о і 75о. Таму ён раўнабокі. 
Для доказу падобнасці трэба знайсці трохвугольнікі з двума роўнымі вугламі. 
Гэта ∆  ВТZ (∠ Т = 60о, ∠ В = 45о) і ∆ ВZК (∠ Z = 60о, ∠ В = 45о). 
 
 

 
 
в) Кошт тавару паднялі на 20%, потым яшчэ на 25 %. На колькі працэнтаў трэба знізіць апошні кошт, 

каб ён стаў роўным першапачатковаму? 
Развязак: Першапачатковы кошт памножылі на 1,2, затым яшчэ на 1,25. У выніку кошт павялічыўся ў 1,5 разы, 
стаў роўным 150% пачатковага. Каб зрабіць кошт першапачатковым, трэба падзяліць яго на 1,5. Прыняўшы апошні 
кошт за 100%, пры такім дзяленні атрымаем 66⅔. Такім чынам, апошні кошт трэба панізіць на 33⅓%. 
 
Заданне 2 (мова). Стварыце гэткім жа чынам ланцужкі слоў: а) мяч – меч – мех – мох –мол  – гол;    б) зык – 
бык – бук -гук – гул;    в) гіра – гара - мара – маса. Магчымы іншыя варыянты. 
 
Заданне 3 (літаратура). Ці ведаеце вы лепшыя творы беларускіх пісьменнікаў? 
а) Па раману “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” зняты кінафільм, які больш за 20 год не паказвалі пуб-

лічна. Пра якога “Хрыста” там апавядаецца? Назавіце аўтара рамана. Якія іншыя творы гэтага аўтара вы 
ведаеце? У адной з яго аповесцяў-легенд (у якой?) апісваюцца падзеі, што адбываліся на Магілёўшчыне. 

І ці ведаеце вы лепшыя творы расійскай літаратуры? 
б) Што такое “абырвалг”? Дзе вы чулі гэтае дзіўнае слова? З якога літаратурнага твора яно з’явілася? 

Хто аўтар твора? Якія іншыя творы гэтага аўтара вы ведаеце? 
в) Хто такія “манкурты”? З якога літаратурнага твора (і якога аўтара) слова пайшло ў жыццё? Чаму гэты 

чалавек, не рускі па нацыянальнасці, стаў пісаць на рускай мове? 
 
Адказы: а) У старадаўнія часы голаду і татарскіх набегаў актор Юрась Братчык з’яўляецца перад 

народам у абліччы Хрыста, і народ верыць у цуд. Гэтым вырашае скарыстацца хітры манах Басяцкі. Юрася 
і яго сяброў – «апосталаў» арыштоўваюць па загадзе кардынала, грыміруюць , апранаюць у адпаведныя 
адзенні і выводзяць да народа. Галодны люд пачынае маліць пра хлеб, і Юрась вядзе натоўп да засекаў 
багацеяў… Такі змест рамана Ўладзіміра Караткевіча “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”. Іншыя найбольш 
прыкметныя творы У.Караткевіча: раманы “Каласы пад сярпом тваім”, “Чорны замак Альшанскі”, аповесці 
“Дзікае паляванне караля Стаха”, “Ладдзя роспачы” ды інш.  
б) “Абырвалг” (перавернутае “главрыба”) – такое мармытанне Шарыка-Шарыкава вы маглі чуць у 

цудоўна зробленым кінафільме па аповесці Міхаіла Булгакава “Сабачае сэрца” (яго варта паглядзець, калі 
не бачылі). Самы знакаміты і папулярны твор М.Булгакава – раман “Майстар і Маргарыта”. 
в) Слова “манкурт” пайшло ў народ з рамана Чынгіза Айтматава “Буранный полустанок (И дольше века 

длится день)” Па народнай легендзе, пададзенай у рамане, манкуртам называлі чалавека, якога варожае 
племя дзіцём выкрадала ў бацькоў і жорсткім чынам пазбаўляла памяці. Так чалавек ператвараўся ў раба, 
паслухмянага выканаўцу чужой волі. У адным з эпізодаў рамана апісваецца , як такі беспамятны манкурт 
забівае сваю маці, не ўсведамляючы, што ён робіць. Зараз слова выкарыстоўваецца з пагардай адносна тых, 
хто не ведае і не цэніць культуры, гісторыі, традыцый свайго народа, і таму лёгка становіцца аб’ектам 
чужой волі. Таленавіты кыргізскі пісьменнік Ч.Айтматаў пачаў пісаць свае творы па-руску, каб данесці 
свету (найперш рускамоўнаму свету) боль свайго народа. 
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Заданне 4 (гісторыя – 20 + 20 балаў).  У гэтым годзе будзем адзначаць некалькі цікавых 
юбілеяў. Распавядзіце, што вы ведаеце пра наступныя юбілейныя даты: 
а) 6 красавіка споўніцца 1200 год ад дня нараджэння старэйшага з двух братоў, вельмі 

знакамітых у славянскім свеце (гл.малюнак справа). Як звалі братоў? Чым яны знакамітыя? 
Юбілей каго з іх будзем адзначаць? 
б) 7 кастрычніка споўніцца 250 год ад дня нараджэння кампазітара і дзяржаўнага дзеяча 

Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага (і Рэчы Паспалітай, а пазней і Расіі).  
Што вы ведаеце пра гэтую асобу (партрэт справа)? Пра яго дзейнасць пад час распаду Рэчы 
Паспалітай? Дзе знаходзіцца маёнтак Залессе, у якім напісаны самы знакаміты яго твор 
“Развітанне з Радзімай”? З якой радзімай ён развітваўся гэтым творам? 

 
 

 
 
Адказы: 
а) Браты Кірыл і Мяфодзій стварылі славянскую азбуку (кірыліцу). У гэтым годзе юбілей Мяфодзія. 
б) Граф Міхал Клеафас Агінскі займаў розныя дзяржаўныя пасады ў Вялікім Княстве Літоўсім, Рускім і 
Жамойцкім. Пад час паўстання пад кіраўніцвтам Тадэвуша Касцюшкі далучыўся да паўстанцаў, стаў 
адным з яго кіраўнікоў, ахвяраваў на патрэбы паўстання вялікую суму грошай. Пасьля таго, як расійцы 
занялі Вільню, выехаў у Аўстрыю. За ўдзел у паўстаньні расійскія ўлады канфіскавалі ягоныя маёнткі. Жыў 
у Вене, Венецыі, Стамбуле, Парыжы. Па ўступленні на расійскі сталец Аляксандра I атрымаў магчымасць 
вярнуцца на радзіму і працягнуць грамадска-палітычную і мастацкую дзейнасць. Пасля прысягі на вер-
насць імператару яму былі вернуты ранейшыя маёнткі. Распрацоўваў праект аднаўлення Вялікага Княст-
ва ў складзе Расіі (праект не быў прыняты). У 1802-1806 гадах жыў у маёнтку Залессе Ашмянскага паве-
ту на Гарадзеншчыне, дзе збудаваў новы палац, парк, аранжарэі, звярынец, сабраў вялікую бібліятэку. 
Менавіта тут, у Залессі, ён напісаў паланэз “Развітанне з радзімай”, сваёй радзімай ён лічыў Вялікае 
Княства Літоўскае і называў сябе ліцвінам. 
 
Заданне 5 (прыродазнаўства). 
а) Навошта шчыток для задняга кола ровара (веласіпеда)? Няўжо кроплі вады ці бруду, якія зрываюцца з 

кола, рухаюцца хутчэй за ездака і могуць патрапіць на яго вопратку? І калі так, то навошта шчыток на пя-
рэднім коле? 
б) У якой вадзе лягчэй утапіцца: – б1) у цёплай ці халоднай? б2) у рачной ці марской? Разгледзьце толькі 

фізічныя аспекты пытанняў, а не медыцынскія. 
 
Адказы: 

а) Пункты роварнага кола ўдзельнічаюць у двух рухах – пасту-
пальным і вярчальным. Хуткасці гэтых рухаў аднолькавыя па 
велічыні, але па-рознаму скіраваныя. Кірунак паступальнага 
руху аднолькавы для ўсіх пунктаў (пункцірная стрэлка на ма-
люнку), а кірунак вярчальнага руху – па датычнай да кола (су-
цэльная стрэлка). Таму імгненная хуткасць пункта 4 роўная 
нулю, бо хуткасці скіраваныя ў розныя бакі, імгненная хут-
касць пункта 3 ўдвая большая за паступальную хуткасць руху 
ездака, бо хуткасці скіраваныя ў адзін бок. Да паступальнай 
хуткасці пункта 1  нічога не дадаецца, бо хуткасці перпенды-
кулярныя. А вось на прамежку ад пункта 1 да пункта 3 (гл., 
напрыклад, пункт 2) хуткасць колавых пунктаў большая за 
паступальную хуткасць ездака і таму кроплі вады, якія зрыва-
юцца з кола на гэтым прамежку, могуць дагнаць ездака і за-
пляміць яго вопратку. Абаронай ад такой непрыемнасці і слу-
жыць шчыток. На прамежку ж ад пункта 4 да пункта 1 хут-
касці пунктаў кола меншыя за хуткасць ездака, таму кроплі 
вады, якія зрываюцца з пярэдняга кола на гэтым прамежку 
(пункт 5) можа дагнаць яздок. У выніку і там пры яздзе ў не-
пагадзь патрэбен шчыток. 

 

 

 
б) На цела, апушчанае ў ваду, дзейнічае выштурхоўвальная сіла, роўная вазé выціснутай вады. Паколькі 
аб’ём цела адзін і той жа, то маса (а значыць і вага) выціснутай вады залежыць ад яе шчыльнасці. 
Шчыльнасць цёплай вады меншая, чым шчыльнасць халоднай, шчыльнасць прэснай вады меншая, чым 
шчыльнасць салёнай марской. Таму ўтрымацца на паверхні цяжэй (а значыць, большая рызыка ўтапіцца) у 
цёплай вадзе; у рачной вадзе. 
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