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Парады. Спачатку прачытай усе заданні. У дужках указаны максімальныя балы за іх выкананне.На ўсе заданні часу можа 
не хапіць, таму выбірай больш табе знаёмыя. Не забудзь пазначыць нумар задання, якое выконваеш. І паміж заданнямі рабі прабел, 
каб заданні не зліваліся ў адзін тэкст (інакш журы пры хуткаснай праверцы можа не заўважыць выкананае заданне – аднойчы такое 
здарылася). Пакідай палі па адным см справа і злева для пазнакаў журы. Не раздражняй журы кепскім нечытэльным почыркам. 

Асобны бал будзе за мову працы. Ён будзе вызначацца па формуле M:(N+1),  але не болей за 60 – 2N і не болей за М/2, дзе М – 
колькасць выкарыстаных слоў даўжынёй не менш за 4 літары, N – колькасць дапушчаных памылак. Скарочаныя словы не ўлічваюцца. 
Таму кожнае скарыстанае і правільна напісанае слова дадасць табе адзін бал. Бывае, што адзін бал вырашае лёс прызавога месца. 
Можна напісаць “Дыяганалі разбіваюць пар-м на 4 тр-кі” – журы зразумее, але тут за мову толькі два балы. А можна напісаць 
“Дыяганалі разбіваюць паралелаграм на чатыры трохвугольнікі” – тут за мову пяць балаў. Улічвай таксама, што ў нашай мове 
ненапісаныя кропачкі над ё і непазначаны хвосцік над ў лічацца памылкай.                             Плённай працы! 
 

Заданне 1 (матэматыка – 40 + 30 + 20 балаў). Развяжыце з падрабязнай аргументацыяй задачы: 
а) Раўназвенная ломаная АВDEFC (пяць роўных звенняў) умежана (упісана) ў трохвугольнік АВС (D i F 

на старане АС, Е на старане ВС, АС = ВС). Вылічыце , калі ласка, велічыні вуглоў гэтага трохвугольніка. 
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. 
в) Кошт тавару паднялі на 20%, потым яшчэ на 25 %. На колькі працэнтаў трэба знізіць апошні кошт, 

каб ён стаў роўным першапачатковаму? 
 

Заданне 2 (мова – 30 балаў). Змяняючы па адной літары ў слове можна стварыць ланцужок слоў. 
Напрыклад, ад слова курс да слова лета можна перайсці па такім ланцужку: курс – кура (птушка) – дура 
(неразумная) – дума (дзейнасць розуму) – гума (эластычны матэрыял, выраблены з каўчуку) – гама (грэцкая літа-
ра) – лама (жывёла) – лема (дапаможная тэарэма) – лета. 
Стварыце гэткім жа чынам ланцужкі слоў : а) мяч – … – гол;    б) зык – … – гул;    в) гіра – … – маса.  Пры 
гэтым дыграфы дж і дз можна лічыць адной літарай. Прамежкавыя словы патлумачвайце па ўзоры вышэй. 
Выкарыстоўваць толькі назоўнікі адзіночнага ліку ў назоўным склоне, не памяншальныя, не імёны ўласныя. 
 

Заданне 3 (літаратура – 20 + 15 + 15 балаў). 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? 
 

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? 

 
 

 
 

Заданне 5 (прыродазнаўства – 20 + 10 балаў).  
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. 
 

         Старшыня аргкамітэта “Беларускага пяціборства”                                М.Булавацкі 

Максімальны бал за працу = 300 
Рэкорд Беларускага пяціборства = 214 (Юлія Фешчукова ў 2011 годзе) 


