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Заданне 1в. х) Маецца цэнтнер агуркоў з вільготнасцю 98%. Крыху паляжаўшы, агуркі злёгку падсохлі. Ця-
пер іх вільготнасць 96%. Якая маса падсохлых агуркоў?  Развязак: Пры высыханні памяншаецца колькасць 
вады, якая выпараецца, але не змяняецца маса сухога рэчыва, якое ў свежых агурках складала 2%, а ў пад-
сохлых 4%. Калі масу падсохлых агуркоў абазваць М кг, то атрымаем раўнанне :   0,02·100 = 0,04·М 
(1 цэнтнер = 100 кг). Адсюль: М = 50 кг. 
у) Два тузіны памножылі на тры тузіны – колькі тузінаў атрымалася? (тузін = 12, у Расіі “дюжина”). 
Развязак: 2 тузіны × 3 тузіны = (2·12)·(3·12) = (2·12·3) 12 =72·12 = 72 тузіны. 
Заданне  1л. а) дакажыце, што сума любых двух паслядоўных натуральных лікаў не дзеліцца на 2; б) дака-
жыце, што сума трох паслядоўных натуральных лікаў заўсёды дзеліцца на 3; в) дакажыце, што сума любых 
чатырох паслядоўных натуральных лікаў не дзеліцца на 4; г) дакажыце, што сума пяці паслядоўных нату-
ральных лікаў заўсёды дзеліцца на 5;.. я) абагульніце папярэднія сцвярджэнні ў адно і дакажыце абагульненае 
сцвярджэнне.                                         Доказ: 
а) Два паслядоўныя натуральныя лікі адрозніваюцца на 1; калі меншы з іх назваць N, то большы будзе N+1. 
Іх сума N+(N+1) = 2N+1. Першы складнік гэтай сумы (2N) відавочна дзеліцца на 2, ён цотны, а калі дадаць 1, 
то лік стане няцотным, які на 2 не дзеліцца. 
б) Сума трох паслядоўных натуральных лікаў N+(N+1)+(N+2) = 3N+3 = 3(N+1). Гэтую суму атрымалася запі-
саць у выглядзе двух натуральных множнікаў, адзін з якіх 3, таму яна дзеліцца на 3 (гавораць: сума кратная 
тром). 
в) Сума чатырох паслядоўных натуральных лікаў N+(N+1)+(N +2)+(N+3) = 4N+6. Першы складнік (4N) дзе-
ліцца на 4, другі не дзеліцца на 4, таму сума не падзеліцца на 4. 
г) Сума пяці натуральных лікаў N+(N+1)+(N+2)+(N+3)+(N+4) = 5N+10 = 5(N+2). Гэтую суму атрымалася запі-
саць у выглядзе двух натуральных множнікаў, адзін з якіх 5, таму яна дзеліцца на 5… 
я) Абагульненае сцвярджэнне : сума К паслядоўных натуральных лікаў дзеліцца на К, калі К –лік няцотны, і 
не дзеліцца на К, калі К – лік цотны.  
Доказ: Сума К паслядоўных натуральных лікаў N+(N+1)+(N+2)+…+(N+К–1) = N·К+(1+2+3+…+К–1). Першы 
складнік N·К відавочна дзеліцца на К, трэба высветліць, ці падзеліцца на К другі складнік. (1+2+3+4+…+К–1) 
– гэта сума паслядоўных натуральных лікаў ад 1 да К–1 (усіх лікаў К–1). Калі складваць такія лікі “сіммет-
рычна” (першы ад пачатку і першы ад канца 1+(К–1) = К, другі ад пачатку і другі ад канца 2+(К–2) = К, трэці 
ад пачатку і трэці ад канца 3+ (К–3) = К і гэтак далей), то будуць атрымлівацца аднолькавыя лікі К. Такіх па-
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лік будзе дробным. Тым самым сцвярджэнне даказана. 
 
Заданне 2 (літаратура). Ніжэй пададзены фота вядомых беларускіх паэтаў. Ці пазнаяце вы іх? Назавіце імёны 
і прозвішчы паэтаў адпаведна пазначаным нумарам і працытуйце па 4 радкі з адного твора кожнага паэта. У 
2016 годзе аднаму з гэтых паэтаў споўнілася б 80 год, а адной з паэтак – 140 год. Каму? 
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Адказы:   1.Уладзімір Караткевіч (“Ты памрэш. Але ў бязмежным свеце // Будуць працвітаць твой Люд і 
Край... // Вер, што ў гэтым, вер, што толькі ў гэтым // Шчасце пасмяротнае і рай.”). 2.Яўгенія Янішчыц. 
(“Сто разоў шукай другой красы, // А тым больш што свет даўно не вузкі! // ...Ды калі ты не бязродны сын – 
// Гавары са мной па-беларуску!”) 3.Янка Купала (“Я буду маліцца і сэрцам, і думамі, // Распетаю буду маліц-
ца душой, // Каб чорныя долі з мяцеліцаў шумамі // Ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй.”). 4.Генадзь Бу-
раўкін (“Я не ганю землі чужыя, – // Хай іх сонца не абміне. // Толькі дзе б за морам ні жыў я, // Беларусь мая 
снілася мне”). 5.Цётка (Алаіза Пашкевіч) (“Веру, братцы: людзьмі станем, // Хутка скончым мы свой сон, // 
На свет божы шырэй глянем, // Век напіша нам закон…”). 6.Максім Багдановіч (“Народ, Беларускі Народ! // 
Ты – цёмны, сляпы, быццам крот. // Табою ўсягды пагарджалі, // Цябе не пушчалі з ярма // I душу тваю абак-
ралі, – // У ёй нават мовы няма…”). 7.Францішак Багушэвіч (“Эх, скручу я дудку! // Такое зайграю, // Што 
ўсім будзе чутка // Ад краю да краю!”). 8.Рыгор Барадулін (“Трэба дома бываць часцей, // Трэба дома бываць 
не госцем, // Каб душою не ачарсцвеў // І не страціў святое штосьці”). 
У 2016 годзе – 80 год Г.Бураўкіну (28 жніўня), 140 год Цётцы (15 ліпеня).  



Заданне 3 (прыродазнаўства). а) Па якой прычыне дзень змяняецца ноччу, мабыць, ведаюць усе. Але ўсё ж па 
якой? б) А вось па якой прычыне зіма змяняецца на лета, тут складаней. Патлумачце, чаму калі ў нас сярэдзі-
на зімы (як зараз), то ў Аўстраліі разгар лета?  в) Натуральны спадарожнік Зямлі – Месяц – ужо колькі тыся-
чагоддзяў ці мільёнагоддзяў круціцца вакол яе. Чаму ён не падае на Зямлю? Існуюць жа сілы ўзаемнага пры-
цягнення! Ёсць нават формулы для іх вылічэння. Тое, што Месяц далёка, – гэта не аргумент. Сілы прыцягнен-
ня існуюць паміж яшчэ больш далёкімі зоркамі і планетамі. 
Адказы: а) Зямля верціцца вакол сваёй восі, паварочваючыся да Сонца то адным, то другім бокам. Таму, калі 
ў нас дзень, то на супрацьлеглым баку зямнога шара (напрыклад, у Бразіліі) ноч. б) Зямля рухаецца вакол 
Сонца па арбіце, якая мае выгляд эліпса (гл.малюнак). Але не эліптычная форма арбіты з’яўляецца прычынай 
        змены пораў года (як гэта хто-ніхто памылкова лі-  
        чыць), бо розніца ў адлегласцях не такая істотная  
        для рэзкай змены тэмпературы. Важней тое, што 
         Зямля верціцца вакол сваёй восі і гэтая вось 
         не перпендыкулярная плоскасці арбіты. 

Таму на адным баку арбіты (на малюн-
ку на верхнім) больш асвятляецца і аба-
граваецца Сонцам паўднёвае паўшар’е, 
а праз паўгода большасць сонечных 
праменяў лашчаць паўночнае паўшар’е. 
Гэтым і тлумачыцца змена пораў года 
на адным і – адваротна – на другім паў-
шар’ях Зямлі. 

в) У тым жа і справа, што Месяц прыцягваецца Зямлёй і таму ПАДАЕ на яе. Інакш бы ён не круціўся вакол 
Зямлі, а паляцеў бы ад яе па прамой, датычнай да сваёй арбіты. Такім чынам Месяц удзельнічае ў двух відах 
руху: рух пад дзеяннем сілы прыцягнення Зямлі, накіраваны да цэнтра Зямлі, і рух па арбіце (тут хуткасць 
руху накіравана па датычнай да арбіты, амаль кругавой, і гэтая хуткасць большая за хуткасць падзення). 
Далей усё паказана на малюнку ніжэй: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заданне  4 (гісторыя). а) Пяць з паловай год таму ў магілёўскай ратушы адбылося шыкоўнае святкаванне 
600-гадовага юбілею адной вельмі значнай для нашай краіны падзеі. Пра якую падзею гаворка? Хто ў ёй 
удзельнічаў? Які вынік гэтай падзеі і чаму гэты вынік так важны для нашага народа? б) Пад канец святка-
вання яго арганізатары паабяцалі, што праз 4 гады гэтак жа шыкоўна адсвяткуем 500-годдзе яшчэ адной 
гучнай падзеі. А тут пра якую падзею гаворка? 
Адказы: 15 ліпеня 2010 года – 600 год бітвы пад Грунвальдам паміж крыжакамі і войскамі Вялікага княства 
Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. Бітва закончылася разгромам крыжацкіх войскаў. Перамога нашых войс-
каў была настолькі адчувальнай, што ў наступныя 500 год ніхто з захаду не спрабаваў заваёўваць нашы землі. 
Але з усходу такія спробы былі.  8 верасня 1514 года адбылася бітва паміж войскамі ВКЛ і маскоўскімі войс-
камі пад Воршай (ля ракі Крапіўна). 30 тысяч ваяроў ВКЛ пад камандаваннем Канстанціна Астрожскага змаг-
лі разбіць 80-тысячнае маскоўскае войска. 
 
Заданне 5 (мова). Патлумачце розніцу паміж словамі “абоім” і “абодвум”. 
Тлумачэнне: Абодва (але не абое) названыя ў заданні словы ўяўляюць сабой давальны склон паняткаў “абое” 
і “абодва”, якія адносяцца да пáры нейкіх рэчаў ці істотаў. У беларускай мове гэтыя паняткі змяняюцца па ро-
дах: калі гаворка вядзецца пра жаночы род, то кажуць “абедзве”, калі пра мужчынскі або ніякі, то – “абодва”. 
Калі ж, рэчы рознага роду ці род іх невядомы, то кажуць “абое”. (Абедзве дзяўчыны любілі спяваць; абодва 
хлопцы любілі спяваць; муж і жонка – абое любілі спяваць). 
Варта запомніць: абедзве – лічэбнік жаночы; абодва – лічэбнік мужчынскі і ніякі; абое – лічэбнік збіральны. 

тут  зіма 

а тут  зіма 

тут  лета 

цяпер тут лета 

экватар 

паўднёвы полюс 

паўночны полюс 

Праз паўгода: 

На столькі Месяц упаў на Зямлю 

На столькі Месяц зрушыў па арбіце 

Выніковае зрушэнне Месяца паказана пункцірнай стрэлкай 

Такім чынам, падаючы на Зямлю, Месяц не наблізіўся да яе. 


