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1 блок 
УВОД31НЫ

1. П радметам  вы вучэння курса "П сторы я  беларускай лггаратур- 
най м овы " з'яуляецца:

A) структура беларускай мовы ва усёй сукупнасщ яе адгалшаванняу 
Б) фарм1раванне, разводе i удасканаленне лггаратурнай мовы
B) працэс навучання беларускай мове 
Г) прырода i сутнасць мовы
Д) роля мовы у грамадсым жыцщ людзей

2. Задачай курса "П сторы я беларускай лггаратурнай м овы " НЕ 
з'яуляецца:

A) вывучэнне працэсу складвання i развщця сютэмы моуна-выяулен- 
чых сродкау Л1таратурнай мовы у розных жанрах шсьменнасщ

Б) вы яуленне адм етн асц ей  асобных сты ляу л1таратурнай м овы  у роз- 
ныя Г1старычныя часы

B) складанне падручшкау i вучэбных дапаможн1кау для вучняу
Г) выяуленне узаемааднос1н пам1ж л1таратурнай i дыялектнай мовам1 
Д) вызначэнне CTyneHi захавання у л^аратурнай мове гпсьмовых тра- 

дыцый папярэдн1х эпох

3. Адметнай ры сай сучаснай беларускай лггаратурнай мовы НЕ 
з'яуляецца:

A) наяунасць nibipoKix грамадск1х функцый 
Б) наяунасць тсьм ова замацаваных норм
B) наяунасць шсьмова-кшжнай i вусна-размоунай форм 
Г) стыл1стычная дыферэнцыяцыя
Д) тэрытарыяльная неаднастайнасць i абмежаванасць пашырэння

4. Г кто р ы я  беларускай лггаратурнай мовы з'яуляецца часткай кур
са "П сто р ы я  беларускай м овы " разам з:

A) пстарычнай граматыкай беларускай мовы 
Б) псторыяй Eenapyci
B) палеаграф1яй
Г) методыкай выкладання беларускай мовы 
Д) агульным мовазнауствам
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5. Курс "Псторыя беларускай лггаратурнай мовы" НЕ звязаны з:
A) сучаснай беларускай лггаратурнай мовай 
Б) беларускай дыялекталопяй
B) пстарычнай граматыкай беларускай мовы 
Г) псторыяй беларускай лггаратуры
Д) педагопкай

6. Разгляд ricTopbii беларускай лггаратурнай мовы пачынаецца з:
A) часоу кнавання Клеускай Pyci
Б) часоу юнавання Вялжага Княства Штоускага
B) часу утварэння Рэчы Паспалггай
Г) часу уключэння Беларуа у склад Расшскай дзяржавы 
Д) часу утварэння БССР

7. У аснове нацыянальнай беларускай лггаратурнай мовы:
A) руская Л1таратурная мова
Б) старабеларуская лп'аратурная мова
B) польская мова
Г) raeopKi цэнтральнай БеларуЫ 
Д) украшская мова

8. Для лггаратурнай мовы 3noxi нацьп НЕ характэрна:
A) апрацаванасць 
Б) упарадкаванасць
B) нарматыунасць
Г) ун1версальнасць (аб сл у го у в а н н е  y c ix  сф ер  3HOciH)
Д) толью вусная форма бытавання

9. Асноуным! крынщам! вывучэння псторьп беларускай лггара
турнай мовы з’яуляюцца:

A) афщыйна-дзелавыя паперы 
Б) газетныя публ1кацьп
B) археалапчныя знаходк1 
Г) беларуск!я штэрмедьп
Д) творы старажытнай i сучаснай лгеаратуры розных стыляу i жанрау

10. Пры вы яулент нацыянальнай прыналежнасщ помн1кау усход- 
неславянскага пкьменства НЕ з’яуляюцца вызначальным1:

А) моуная спецыфжа помн!ка 
Б) тэрытарыяльны паказчык (месца стварэння)
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В) нацыянальная прыналежнасць аутара 
Г) палеаграф1чныя адрозненш 
Д) стьипстычная прыналежнасць помшка

2 блок
ПЕРЫЯДЫЗАЦЫЯ Г1СТОРЫ1 

БЕЛАРУСКАЙ Л1ТАРАТУРНАЙ МОВЫ
1. Падзел моунага працэсу на асобныя часавыя прамежш, што ма- 

юць пэуную закончанасць, унутранае адзшства, называюць:
A) Ынхрашзацыяй псторьп беларускай лпаратурнай мовы 
Б) перыядызацыяй ridopbii беларускай лггаратурнай мовы
B) спецыял1зацыяй ricTopbii беларускай л1таратурнай мовы 
Г) храналапзацыяй ricTopbii беларускай лггаратурнай мовы 
Д) дэтал1зацыяй ricTopbii беларускай лтаратурнай мовы

2. У гкторьи беларускай л1таратурнай мовы традыцыйна вылу- 
чаецца наступная колькасць перыядау:

A) 2 Г) 5
Б) з да 6
B) 4

3. Пачатковы перыяд развщця ricTopbii беларускай л1таратурнай 
мовы традыцыйна называецца:

A) старажытнаруск1м Г) пауднёваславянсюм
Б) стараславянск1м Д) царкоунаславянск!м
B) старабеларусюм

4. У апошн1 час пачатковы перыяд разв1цця псторьп беларускай 
лггаратурнай мовы называецца:

A) старажытным перыядам беларускай мовы
Б) царкоунаславянсюм перыядам беларускай мовы
B) стараруск1м перыядам беларускай мовы
Г) пауночнаславянсюм перыядам беларускай мовы 
Д) савещйм перыядам беларускай мовы

5. Адзш з перыядау разв1цця беларускай л1таратурнай мовы мае назву:
А) пауднёваславянскага
Б)заходнеславянскага
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В) царкоунаславянскага 
Г)заходнярускага 
Д) старабеларускага

6. Часавыя рамш старажытнага перыяду беларускай мовы:
A) XI -  пач. XVI стст.
Б) X -X I стст.
B) XIV-XVII стст.
Г) XI -  пач. XIV стст.
Д) XIV-XVIII стст.

7. Часавыя paMKi старабеларускага перыяду беларускай мовы:
A) XIX-XX стст.
Б) XVII-XVIII стст.
B) 2-я пал. XIV-XVIII стст.
Г) XVIII-XIX стст.
Д) XVI-XVIII стст.

8. Лггаратурна-моуная псторыя усходшх славян пачынаецца з:
A) VIII ст.
Б) XI ст.
B) XVI ст.
Г) XIII ст.
Д) XIV ст.

9. Старажытны перыяд беларускай мовы падзяляецца на этапы:
A) X I-X II стст.; XIII -  пач. XIV стст.
Б) XI ст.; XII ст.; XIII ст.; XIV ст.
B) X -X I стст.; XII-X III стст.
Г) X IV-XV стст.; XVI -  пач. XVII стст.
Д) V I-V III стст.; IX -  пач. XI стст.

10. Перыяд IX-X стст. у ricTopbii беларускай лггаратурнай мовы 
мае назву:

A) познелацшскага 
Б) старабеларускага
B) новага
Г) навейшага
Д) агульнаусходнеславянскага
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3 блок
НАВУКОВАЯ РАСПРАЦОУКА Г1СТОРЫ1 
БЕЛАРУСКАЙ Л1ТАРАТУРНАЙ МОВЫ

1. П сторы я беларускай лггаратурнай мовы як  асобны раздзел бе- 
ларускага мовазнауства склалася:

A) у часы юнавання Юеускай Pyci
Б) у часы юнавання Вялшага Княства Лггоускага
B) у часы юнавання Рэчы Паспал1тай
Г) у перыяд юнавання новай беларускай лггаратурнай мовы

2. Вывучэннем мовы помш кау стараж ы тнай  беларускай ш сьмен- 
насщ  Н Е займауся:

A) A.I. Сабалеуск!
Б) А.А. Шахматау
B)А. Гурынов1ч 
Г) Я.Ф. Карей

3. Вывучэннем "заходняруаох" летап1сау займауся:
A) А.А. Шахматау 
Б) I.I. Насов1ч
B) B.I. Баркоусш 
Г) В.У. Вшаграда^

4. У дарэвалю цы йны  час моуныя асабл1васщ смаленска-полацк1х 
грам ат X III-X V  стст. праанал1завау:

A) P.I. Аванэсау 
Б) A.I. Сабалеусю
B) С.П. Абнорсю 
Г) A.I. Жураусю

5. Адным з аутарау м анаграфн «М ова вы данняу Ф. С кары ны » НЕ 
з'яуляецца»:

А) У.М. Свяжынси В) У.В. Ашчэнка
Б) А.М. Булыка Г) A.I. Жураусю

6. А утарам  падручн1ка "Г!сторыя беларускай лггаратурнай м овы " 
з'яуляецца:

А) Л.М. Шакун 
Б) B.I. Рагауцоу
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В) В.П. Красней 
Г) JI.A. Антанюк

7. Б ел ар у си  вучоны I.I. HacoeiH з 'яуляецца аутарам:
A) манаграфи "Беларусы"
Б) манаграфи "Баркалабаусы летатс"
B) "Беларускай граматыю для школ"
Г) пстарычнага слоушка беларускай мовы

8. Н айбольш  вядомая праца акадэм !ка Я.Ф . К арскага называецца:
A) "Францыск Скарына i яго час"
Б) "Беларусы"
B) "Агляд гукау i форм беларускай гаворм"
Г) "Методыка роднай мовы"

9. П ерш ы  том м анаграф и Я.Ф . К арскага "Б еларусы " з 'я в 1уся у:
A) 1890 г.
Б) 1903 г.
B) 1916 г.
Г) 1941 г.

10. Н авуковай распрацоукай п ы танняу  гкто р ьп  беларускай л1та- 
ратурнай мовы НЕ займауся:

A) [.I. Крамко 
Б) A.I. Жураусм
B) У.В. Гншамёдау 
Г) М.Р. Прыгодз1ч

4 блок
УЗН1КНЕННЕ ШСЬМЕННАСЩ  

ВА УСХОДШХ СЛАВЯН. 
ПАХОДЖАННЕ СТАРАЖЫТНАРУСКАЙ МОВЫ

1. С ам ы я ранн!я п1сьмова-кн1жныя крын1цы вы вучэння псторьн 
беларускай Л1таратурнай мовы адносяцца да:

A) IX ст.
Б) X ст.
B) XI ст.
Г) XII ст.
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2. НЕ з'яуляецца помшкам шсьменства XII ст.:
A) Наугародскш службовыя мшэ1 
Б) Тмутаракансю н адтс
B) 36opHiKi шеускага князя Святаслава 
Г) метрыка Вялжага Княства Лггоускага

3. Самы ранш шсьмова-кшжны помшк XII ст. -  гэта:
А) Астрам ipaea евангелле 
Б) Дабрылава евангелле 
Г) л етатс  Аураамю
Д) дагаворная грамата з Рыгай i Гоцюм берагам

4. Пры раскопках курганау пад Смаленскам у 1949 г. быу знойдзе-
ны:

A) CjtyuKi псалтыр
Б) Тмутаракансю надп1с
B) Гняздоуск1 надшс
Г) надп1с на крыжы Е. Полацкай

5. Уяуленне пра бытавое выкарыстанне пкьма насельн!цтвам ста- 
ражытнай Pyci пашырылася, дзякуючы знаходкам:

A) евангелляу
Б) берасцяных грамат
B) казанняу i павучэнняу айцоу царквы 
Г) псалтыроу

6. Меркавання, што у аснове старажытнай мовы усходшх славян 
ляжыць стараславянская мова, НЕ прытрымл1вауся:

A) Л.У. Шчэрба 
Б) А.А. Шахматау
B) A.I. Сабалеусю 
Г) С.П. Абнорсю

7. С.П. Абнорск! сцвярджау, што старажытная мова усходшх сла
вян узшкла на аснове:

A) ix жывой гаворш
Б) стараславянскай мовы i жывой гаворю
B) стараславянскай мовы 
Г) балгарскай мовы
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8. Да рукашсных богаслужэбных K H i r  XII ст. НЕ адносщца:
A) "Евангелле"
Б) "Апостал"
B) "Руская прауда"
Г) "Псалтыр"

9. У старажытнай Pyci карысталкя:
A) уласна старажытнарускай i царкоунаславянскай мовам1 
Б) старабеларускай i царкоунаславянскай мовам!
B) балгарскай i старажытнарускай мовам!
Г) тольга царкоунаславянскай мовай

10. Стражытныя n o M H iici XII ст. -  гэта пераважна:
A) KHiri канцылярска-юрыдычнага шсьменства 
Б) богаслужэбныя KHiri
B) паэтычныя творы
Г) навуковая i палем^чная лггаратура

5 блок
ЦАРКОУНАСЛАВЯНСКАЯ КЬПЖНАСЦЬ 

СТАРАЖЫТНАГА ПЕРЬШДУ

1. Для помнжау кн1жна-славянскага стылктычнага тыпу НЕ ха- 
рактэрна наяунасць:

A) поунагалосся
Б) спалучэнняу жд, шт
B) няпоунагалосся
Г) пачатковых спалучэнняу ра, ла

2. У богаслужэбных рукашсных кшгах XII ст. адлюстраваны:
A)аканне 
Б) дзеканне
B) нясцягнутыя формы 1мперфекта 
Г) пачатковы о

3. Да стараславян!змау НЕ адносщца лексема:
А) бытие В) ересь
Б) ангелъ Г) осень

10
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4. Да помш кау кш ж на-славянскага сты л к ты ч н ага  ты пу НЕ адно
сщца:

А) "Жыще Ф еадоая Пячэрскага" В) "Аршанскае евангелле"
Б) "Слова пра закон i дар Божы" Г) "Аповесць лйнулых гадоу"

5. У помн1ках кш ж на-славянскага сты л к ты ч н ага  ты пу  пераваж а- 
юць:

A) стараславянскы моуныя рысы 
Б) рысы жывой гаворк!
B) уласна старажытнарусюя моуныя рысы 
Г) палашзмы

6. Да ары гш альны х творау царкоунай б е л е т р ы с т ь т  адносщца:
A) Юр'еускае евангелле 
Б) Слуцю псалтыр
B) "Казанне аб Барысе i Глебе"
Г) Астра\йрава евангелле

7. Д ля ф анеты чнай сктэм ы  noMHiKay кн1жна-славянскага стыл!- 
сты чнага ты пу характэрна наяунасць:

A) гука ч на месцы *t i *kt з j
Б) пачатковых спалучэнняу ро, по
B) пачатковагау 
Г) пачатковага а

8. С ам ы я ранн1я rioMiHKi царкоунаславянскай кн1жнасц1 адносяц- 
ца да:

А) VI ст. В) XI ст.
Б) IX ст. Г) XII ст.

9. У галш е грам аты ю  для помшкау кш жна-славянскага сты л к ты ч 
нага ты пу НЕ характэрна наяунасць:

A) нясцягнутых форм прыметшкау 
Б) нясцягнутых форм iM перфекта
B) канцавога -ть у  дзеясловах 3-й асобы адз. i мн. л!ку
Г) канчатка -ого у Р скл. адз. л1ку прыметн1кау м. i н. роду

10. Самы м стараж ы тн ы м  па часе узн!кнення з'яуляецца:
А) Мсщславава евангелле 
Б) AcTpaMipaea евангелле
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В) Дабрылава евангелле 
Г) Юр'еускае евангелле

6 блок
АПАВЯДАЛЬНА-ПСТАРЫЧНАЯ Л1ТАРАТУРА 

СТАРАЖЫТНАГА ПЕРЬШДУ

1. Да помшкау свецкай апавядальна-гктарычнай лггаратуры НЕ 
адносяцца:

A) творы У. Манамаха
Б) "Слова аб палку 1гаравым"
B) "Маленне" Д аш та  Затворшка 
Г) "Руская прауда"

2. Для творау свецка-лггаратурнага стылктычнага тыпу харак- 
тэрна:

A) спалучэнне стараславянсшх i старажытнарусшх моуных рыс 
Б) перавага рыс стараславянскай мовы
B) перавага рыс старажытнарускай мовы 
Г) наяунасць шшамоуных уплывау

3. Для апавядальна-гктарычнай лггаратуры НЕ характэрна уздзе- 
янне паэтычнай мовы фальклору:

A) у  бытавых замалёуках
Б) у за тс ах  царкоуна-pэлiгшнага характару
B) у дыялогу
Г) у апавяданнях аб паходах pycKix князёу

4. Помн!кам свецкай апавядальна-гктарычнай лггаратуры з'яу
ляецца:

A) "Жыще Ефрасшш Полацкай"
Б) "Павучэнне" У. Манамаха
B) "Слова" К. Тураускага на Антыпасху 
Г) Тмутараканск1 надшс

5. Узн1кненне "С лова аб палку 1гаравы м" адносяць да:
А) X ст. В) XII ст.
Б) XI ст. Г) XIII ст.
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6. Для мовы "Слова аб палку 1гаравым" НЕ характэрна:
A) пауднёваславянсм уплыу 
Б) багаты слоунжавы склад
B) вобразнасць мовы
Г) ужыванне палашзмау

7. Большасць творау свецка-лггаратурнага стылктычнага тыпу:
A) дайшш да нас у пазнейшых cnicax 
Б) дайпш  да нас у арыгшале
B) не захавалюя нават у кошях
Г) падпал1 пад друп пауднёваславянсю уплыу

8. Уздзеянне паэтычнай мовы фальклору на мову апавядальна- 
гктарычнай лггаратуры праяуляецца у  выкарыстаннй

A) элементау кшжна-славянскай стьипзацьп 
Б) элементау царкоунай рыторык1
B) вобразнай народнай лексш  i фразеалоп1 
Г) элементау апяграфи

9. Аутаб1яграф1чная частка творау У. Манамаха выкладаецца:
A) пераважна на стараславянскай мове 
Б) пераважна на старажытнарускай мове
B) з выкарыстаннем б1блейсюх цытат 
Г) у высоюм, урачыстым тоне

10. "Маленне" Д анш а Затворн1ка захавалася у cnicax:
A) XII-XIII стст.
Б) XIII-XIV стст.
B) XV-XVI стст.
Г) XVI-XVII стст.

7 блок
ДЗЕЛАВОЕ П1СБМЕНСТВА 

СТАРАЖЫТНАГА ПЕРЫЯДУ

1. Помшкам дзелавога п!сьменства, яю захавауся ад XII ст., з'яу- 
ляецца:

А) Статут ВКЛ 
Б) "Павучэнне" У. Манамаха
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В) Тмутаракансю н ад тс  
Г) укладная грамата княпш  Ульян!)

2. Да дзелавых помшкау старажытнага перыяду НЕ адносщца:
A) Статут BKJI
Б) "Руская прауда"
B) Тмутаракансю н ад тс
Г) дагаворная грамата з Рыгай i Гоцюм берагам

3. Рысы дзелавога шсьменства i царкоунаславянскай кн!жнасщ 
адлюстраваны у:

A) Тураусюм евангелл1
Б) надшсе на крыжы Е. Полацкай
B) Наугародсюх службовых мшэях 
Г) Дабрылавым евангелл1

4. Для мовы помшкау дзелавога стылктычнага тыпу старажыт
нага перыяду характэрна:

A) перавага рыс жьгвой гаворю 
Б) перавага стараславянсюх рыс
B) спалучэнне стараславянсшх рыс i рыс жывой гаворм 
Г) уздзеянне паэтычнай мовы фальклору

5. Самым важным дзелавым помшкам старажытнага перыяду з'яу
ляецца:

A) укладная грамата манаха Варлаама 
Б) Лггоуская метрыка
B) Тмутаракансю надшс 
Г) "Руская прауда"

6. Першы дакладна датаваны дзелавы помшк старажытнага пе
рыяду -  гэта:

A) укладная грамата княпш  Ульянп 
Б) укладная грамата манаха Варлаама
B) дагаворная грамата з Рыгай i Гощам берагам 
Г) грамата князя Гердэня

7. "Руская прауда" была складзена у:
A) X I-XII стст.
Б) XIII-XIV стст.
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В) XV-XVI стст. 
Г) XIX-XX стст.

8. Ад XII ст. захавалася арыпнальных помшкау дзелавога шсьмен-

9. Графщ1 -г эт а :
A) берасцяныя граматы 
Б) богаслужэбныя KHiri
B) надшсы на прадметах матэрыяльнай культуры 
Г) KHiri для навучання грамаце

10. Для помшкау дзелавога шсьменства старажытнага перыяду 
характэрна:

A) метафарычнасць 
Б) вобразнасць слова
B) ужыванне перыфраз
Г) дакладнасць, канкрэтнасць

8 блок 
ШСЬМЕНСТВА 

НА ТЭРЫТОРЫ1БЕЛАРУС1XII-XIII стст. 
МЯСЦОВЫЯ РЫСЫ У ШСЬМОВЫХ ПОМШКАХ 

АСОБНЫХ РЭГ1ЁНАУ

1. Шсьменнасць на землях Беларуа у XII-XIII стст.:
A) не мела значнага пашырэння
Б) канцэнтравалася толыа вакол манастыроу
B) была прывшеяй толыа сацыяльных вярхоу 
Г) была шырока распаусюджанай з'явай

2. Берасцяныя граматы на тэрыторьп Benapyci был! знойдзены:
A) у Вщебску i Мсщславе 
Б) у Вщебску i Магшёве
B) у Магшёве i Мсщславе 
Г) у Шнеку i Навагрудку

ства:
А) 1 
Б) 2

В )3 
Г) 4
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3. В ы хадцам  з заходшх (беларусюх) земляу Ш еускай Pyci НЕ з 'яу 
ляецца:

4. Надшс на крыжы Е. Полацкай спарадычна адлюстроувае таюя  
рысы жывой беларускай гаворш, як:

A) дзеканне, цеканне
Б) змяненне в на у , л  на у
B) зацвярдзенне губных на канцы слова, аканне 
Г) зацвярдзенне шыпячых, падаужэнне зычных

5. Да тэрыторьй былых заходшх (беларуск1х) земляу Шеускай Pyci 
НЕ мае дачыненне старажытны шсьмова-кшжны помнж:

А) Слуцю псалтыр В) Супрасльск! pyKanic
Б) Тураускае евангелле Г) Астрам1рава евангелле

6. Да смаленска-полацк1х дзелавых noMiiiicay XIII ст. мае дачынен
не:

A) дагаворная грамата з Рыгай i Гощам берагам 
Б) "Слова аб папбел1 рускай зямл1"
B) укладная грамата Хутынскаму манастыру
Г) даравальная грамата наугародскаму Юр'еву манастыру

7. Як1я "земл!" НЕ маюць дачынення да тэрыторьн заходняй части  
К1еускай Pyci:

A) Полацка-Mi некая
Б) Растова-Суздальская
B) Смаленская
Г) Турава-ГИнская

8. Для смаленска-полацкага дыялекта НЕ было уласщва:
А) змяненне в на у  В)выбухныг
Б)оканне Г)аканне

9. Для дыялекта Турава-Шнскага княства НЕ было уласщва:
A) фрыкатыуны г
Б) падаужэнне зычных
B)адрозненне ц i ч 
Г) змяшэнне ц i ч

А) К. TypaycKi 
Б) I. Златавуст

В) К. Смалящч 
Г) А. Смаленсю
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10. Ёсць звестга, што у Х11-ХШ стст. киавала мясцовае летапканне у:
А) Полацку В) П1нску
Б) Вщебску Г) Крычаве

9 блок
УТВАРЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАСЦ1

I ЯЕ МОВЫ

1. П асля распаду К кускай  Pyci земл1 сучаснай Б ел ар у а  ап ы н улкя  
у складзе:

A) Л1тоускай дзяржавы 
Б) Польскага каралеуства
B) Расшскай iMnepbii 
Г) Рэчы Паспал1тай

2. У скл ад зе  Л 1тоускай д зя р ж а в ы  а п ы н у л к я  б ы л ы я  зе м л 1 

К кускай  Pyci:
A) пауночна-усходшя 
Б) цэнтральныя
B) пауднёва-заходшя
Г) заходшя i пауднёва-заходшя

3. Вядучую ролю у пал1тычным i культурным жыцц1 Вял1кага Кня- 
ства Лггоускага адыгрывал1 прадстаун1к1:

A) л1тоускага насельн1цтва 
Б) беларускага населыпцтва
B) яурэйскага насель?пцтва 
Г) укра1нскага насельшцтва

4. Дзяржаунай мовай В ял1кага Княства Л1тоускага была:
A) лгеоуская 
Б) польская
B)старабеларуская 
Г) украшская

5. Н азва Белая Русь у адносшах да беларуск1х земляу з'явйтася у 
1нш аземных крьппцах у:

А) XI ст. В) XIV ст.
Б) XII ст. Г) XVII ст.
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6. М ясцовае беларускае насел ьнщ тва у XIV ст. назы вала сябе:
А) "руськими" В) беларусам1
Б) л1тоуцам! Г) палешукам!

7. Э тнош м  беларускага народа "беларусы" сфарм!равауся у:
A) X -X II стст.
Б) XII-X III стст.
B) XIV-XVI стст.
Г) к. XVI -  пач. XVII стст.

8. Ж ы хары  розных рэпёнау  тэры торьп  сучаснай Б ел ар у а  у стара- 
беларусю  перы яд Н Е н а зы в ал ся :

А) лщвшам1 В) палешукам]
Б) яурэям1 Г) беларусцам1

9. Вядучым1 ва утварэнш  старабеларускай мовы стал! ды ялект- 
ны я адрозненнп

A) заходняй частк} агульнаусходнеславянскай тэрыторьп 
Б) усходняй частк1 агульнаусходнеславянскай тэрыторьп
B) цэнтральнай частю агульнаусходнеславянскай тэрыторьп
Г) пауночна-усходняй частк) агульнаусходнеславянскай тэрыторьп

10. С тарабеларуская литературная мова, у адрозненне ад царкоу
наславянскай , назы валася сучасш камп

A) "языком словенским"
Б) "языком славянорусским"
B) "рускай" мовай
Г) "языком славянороссийским"

10 блок
ДЗЕЛАВОЕ I ЮРЫДЫЧНАЕ ШСЬМЕНСТВА 

СТАРАБЕЛАРУСКАГА ПЕРЫЯДУ

1. Д а  д з е л а в о г а  i к а н ц ы л я р с к а -ю р ы д ы ч н а г а  ш с ь м е н с т в а  
X V-XVI стст. НЕ адносяцца:

A) Судзебшю
Б) Лггоуская метрыка
B) Берасцяныя граматы
Г) Трыбунал абывацелям ВКЛ
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2. Гктарычны apxiy вялисакняжацкай канцылярьй вядомы над назван:
A) Л1тоуская метрика 
Б) Статут ВКЛ
B )  Судзебшк караля Ka3iMipa Ягайлав1ча 
Г) Хранограф

3. Узоры жывой беларускай мовы XV-XVI стст. у большай ступеш  
характэрны для:

A) мемуарнай л1таратуры
Б) дзелавога i юрыдыннага шсьменства
B) навуковых i палем1чных творау 
Г) рэл1гшнай л!таратуры

4. Эпоха росквггу дзелавога шсьменства на старабеларускай мове 
прыпадае на:

А) XIV ст. В) XVI ст.
Б) XV ст. Г) XVII ст.

5. Трэцяя рэдакцыя Статута ВКЛ датуецца:
А) 1529 г. В) 1586 г.
Б) 1566 г. Г) 1588 г.

6. Для мовы Статутау ВКЛ НЕ характэрна:
A) ушфжацыя графш
Б) шырокае прашкненне палан1змау
B) фанетызацыя npaBanicy 
Г) багацце лекачнага складу

7. Статут ВКЛ 1588 года быу надрукаваны:
A) у Вшенскай друкарн1 братоу Мамон1чау 
Б) у Маплёускай брацкай друкарн!
B) у Куце1нскай друкарн1 С. Собалем 
Г) у Заблудаускай друкар}п

8. Найбольш вял1к!м помн1кам дзелавога шсьменства старабела
рускага перыяду (па колькасщ матэрыялау) з'яуляецца:

A) Статут ВКЛ
Б) Судзебшк караля Каз1м1ра Ягайлав1ча
B) Лтоуская метрыка
Г) Дагавор Полацка з Рыгай
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9. Да дзелавых помшкау XIV ст. НЕ адносщца:
A) дагавор Полацка з Рыгай
Б) укладная грамата княпш  Ульянп
B) даравальная грамата лггоусюм каношкам 
Г) Статут ВКЛ

10. Для дзелавых папер XIV ст. НЕ характэрны:
A) традыцыйныя зачыны 
Б) традыцыйныя канцоук1
B) юрыдычныя формулы
Г) традыцьй польска-лацшскага справаводства

11 блок
Л1ТАРАТУРНА-МАСТАЦК1Я ТВОРЫ, ЛЕТАП1СЫ, 

МЕМУАРНАЯ Л1ТАРАТУРА 
СТАРАБЕЛАРУСКАГА ПЕРЫЯДУ

1. Да новага жанру мастацкай лгтаратуры -  белетрыстыю -  НЕ 
адносщца:

A) Аповесць аб Баве
Б) Аповесць аб Трышчане
B) Прамова Мялешы 
Г) Александрия

2. Лп-аратурна-мастацк! твор "Аповесць аб Баве" перакладзены 
на старабеларускую мову з:

A) македонскай мовы 
Б) сербскай мовы
B)харвацкай мовы 
Г) румынскай мовы

3. PocKBiT леташсання на Беларус1 прыпадае на:
A) X I-X II стст. В) XIV-XV стст.
Б) XIII-XIV стст. Г) XV-XVI стст.

4. Адзш з найбольш раншх cnicay беларуск1х летап1сау — гэта:
А) Вшенск! В) Увараусю
Б) Рачынскага Г) Крас1нскага
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5. Найбольш набл1жана да жывой беларускай гаворк! мова:
A) дзяржауных лггоусюх леташсау 
Б) леташсау кароткай рэдакцьп
B) прыватных арыпнальных хрон1к 
Г) леташсау пашыранай рэдакцьп

6. Прыватнай арыпнальнай хрошкан XVII ст. з'яуляецца:
A) Супрасльск1 cnic летатсу 
Б) Слуцю cnic летатсу
B) Уварауск! cnic летатсу 
Г) Баркалабаусю летагпс

7. Да арыпнальных праза1чных творау палпычнай сатыры XVII ст. 
адносщца:

A) Аповесць аб Атыле 
Б) JlicT да Абухов1ча
B) Рыфмалапён
Г) Лггоуская метрыка

8. НЕ шсалй вершы у старабеларуск1 перыяд развщця беларускай 
мовы:

A) А. Рымша 
Б) Я. Чачот
B) С. Полаща 
Г) Ф. Скарына

9. Для мовы "Дзёншка" Ф. Еулашоускага НЕ характэрна:
A) наяунасць беларускай i польскай лексга
Б) перадача беларусюх i польсюх правашсных асабл1васцей
B) адлюстраванне беларусюх i польских фаматычных рыс 
Г) паслядоуная перадача рыс жывой беларускай гаворю

10. Для мовы лггаратурна-мастацк1х творау старабеларускага пе
рыяду НЕ характэрна:

A) цесная сувязь з царкоунаславянскай стьшстыкай
Б) выкарыстанне грубаватых слоу, уласщвых народнаму гумару
B) увядзенне уласнамоуных неалапзмау
Г) выкарыстанне запазычанняу з шшых моу
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12 блок 
РЭЛ1Г1ЙНАЯ Л1ТАРАТУРА 

СТАРАБЕЛАРУСКАГА ПЕРЫЯДУ

1. Рукаш с XV ст. з трох рэл1гш на-бытавых аповесцей НЕ уключае:
A) Аповесць пра трох каралёу-вешчуноу 
Б) Пакуты Хрыста
B) КИнэьЧэцщ
Г) Жыще Аляксея, чалавека божага

2. С ам ая распаусюджаная кш га у паслядоуш кау розных хрысщ- 
H H CK ix веравы знанняу, перакладзеная у XVI-XVII стст. на беларускую 
м о в у -  гэта:

A) Псалтыр 
Б) Апостал
B) Катэх1зю 
Г) Евангелле

3. П еракладам ! рэл1пйнай лпгаратуры на беларускую мову НЕ зай
мауся:

A) В. Цяшнсм 
Б) Ф. Скарына
B) С. Будны 
Г) А. Рымша

4. П аралельн а на царкоунаславянскай i "простай" мове надрука- 
вана:

A) "Евангелле" В. Цяшнскага 
Б) "KaT3xi3ic" С. Буднага
B) "Апостал" Ф. Скарыны 
Г) "Псалтыр" Ф. Скарыны

5. П ераклад на беларускую мову "Катэх1зка" С. Будны ажыццяв1у у:
А) Празе В) Нясв1жы
Б) BuibHi Г) Заблудаве

6. Хто у 1616 г. у Eyi вы дау свой пераклад "Е ван гелля", звязаны  з 
народнай гаворкай i аф арбаваны  палан1змам5:

А) I. Фёдарау
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Б) С. Собаль
В) I. Kanieei'i 
Г) М. Сматрыцю

7. П аш ы рэнне б1блейск1х KHir у пач. XVI ст. звязана перш за усё з 
дзейнасцю:

A) П. Мсщслауца 
Б) I. Фёдарава
B) Ф. Скарыны 
Г) JI. 31зашя

8. С тарэйш ы я рукаш сны я мусульмансшя тэксты , наш саны я т а 
тарам !, ш то ж ы вуць на Беларуси назы ваю цца:

A) хранографы 
Б) штабы
B)аргументы 
Г) азбукоунш

9. Настауленне аб працэдурах вы канання рэлнтйных ры туалау мае 
назву:

A) Збор выпадкау каротю
Б) Апрауданне грэшнага чалавека перад богам
B) Евангелле вучыцельнае 
Г) Супрасльсм рукашс

10. Д л я  м о вы  т в о р а у  п ал ем 1 чн ай  л 1 т а р а т у р ы  б ы л о  НЕ 
характэрна:

A) паслядоунае адлюстраванне рыс жывой гаворю 
Б) частае выкарыстанне apxai3May
B) шырокае прашкненне палашзмау 
Г) ужыванне украЫ змау

13 блок
РАЗВ1ЦЦЁ МОВАЗНАУСТВА НА БЕЛАРУС1 

У XVI-XVII стст.

1. Д рукаваны я азбук1 i буквары кан. XVI ст. пры зн ачалкя служыць 
практы чны м ) дапаможшкам1 пры  вывучэнш :

А) царкоунаславянскай мовы
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Б)стараславянскай мовы
В)старабеларускай мовы 
Г) лащнскай мовы

2. Аутарам першай азбук!, якая выйшла у Львове у 1574 г., быу:
A) Л. 31занш 
Б) Ф. Скарына
B) I. Фёдарау
Г) М. Сматрыцга

3. Буквар "Начало учениа детем" (1593 г.) быу выдадзены:
A) у Магшёускай брацкай друкарш 
Б) у друкарш братоу Мамошчау
B) у Нясв1жскай друкарш 
Г) у Астрожскай друкарш

4. У Куцешскай друкарш выдау свой "Буквар":
A) С. Будны
Б) Л. Крышкоусм
B) I. Ужэв1ч 
Г) С. Собаль

5. Аутарам буквара, па як1м вучылкя дзещ царскай сямЧ, быу:
A) М. Кавячынсм 
Б) С. Полацк!
B) А. Смаленсю[
Г) Ф. Багушэв1ч

6. Першы друкаваны слоун!к усходшх славян -  гэта:
A) "Лексиконъ славеноросский" П. Бярынды 
Б) "Лексис" Л.31зашя
B) "Лексисъ съ толкованиемъ словенскихъ мовъ просто"
Г) "Тлумачальны слоун1к беларускай мовы" у 5-щ тамах

7. Л 1чыцца, што упершыню у псторьп выдавецкай справы назву 
"Буквар" выкарыстау:

A) С. Собаль 
Б) Л. 31занш
B) С. Полаща 
Г) М. Сматрыща
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8. П ерш ая друкаваная грам аты ка бы ла выдадзена:
A) JI. 31зашем 
Б) I. Ужэв1чам
B) друкарняй братоу Мамошчау 
Г) М. Сматрыцюм

9. Тлумачальны  м атэры ял "Граматык1 славенскай" I. Ужэв1ча на- 
nicaHbi на:

A) лащнскай мове 
Б) украшскай мове
B) польскай мове
Г) царкоунаславянскай мове

10. Адным з асноуных падручш кау для вы вучэння царкоунасла
вянскай мовы бы ла "Г рам аты ка":

A) I. Ужэв1ча
Б) Б. Тарашкев1ча
B) I. Фёдарава
Г) М. Сматрыцкага

14 блок
УЗН1КНЕННЕ I РАСПАУСЮДЖАННЕ 

КН1ГАДРУКАВАННЯ

1. Першай еурапейскай краш ай, дзе узш кла кш гадрукаванне, была:
А) 1тал1я В) Францыя
Б) Гермашя В)Галандыя

2. Друкарск1 станок вы найш ау:
A) Ё. Гутэнберг 
Б) Ф. Скарына
B) Ш. Феоль 
Г) I. Ужэв1ч

3. Усходнеславянсюм перш адрукаром з 'яуляецца:
A) Б. ТарашкиИч 
Б) Ф. Скарына
B) С. Будны 
Г) К. TypaycKi
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4. Першая друкаваная кшга Ф. Скарыны "Псалтыр" выйшла у
7 г. у:
A) Празе 
Б) Мшане
B) Вшьш 
Г) Полацку

5. Апошшя з вядомых друкаваных кшг Ф. Скарыны выЙ1шп у:
A) Полацку 
Б) Кракаве
B) Вшьш 
Г) Варшаве

6. На тэрыторьп Беларуси НЕ дзейшчала:
A) Астрожская друкарня 
Б) Нясв1жская друкарня
B) Брэсцкая друкарня 
Г) Куцешская друкарня

7. Найбольш доуп  час з ycix прыватных друкарняу дзейшчала:
A) Заблудауская друкарня
Б) друкарня братоу Мамон1чау у Вшьш
B) Нясв1жская друкарня
Г) друкарня Ф. Скарыны у Вшьш

8. Першыя к!рыл1чныя выданн1 на тэрыторьп Беларус1 выйшл! у:
A) Куце1нскай друкарш 
Б) Любчанскай друкарн1
B) Лоскай друкарш
Г) Нясв1жскай друкарн1

9. Да выданняу друкарн! братоу Мамошчау НЕ адносщца:
A) Статут 1588 г.
Б) Апрауданне грэшнага чалавека перад Богам
B) Трыбунал абывацелям ВКЛ 
Г) Евангелле напрастольнае

10. Заснавальн1кам Куцеш скай друкарн 1 пад О рш ай з'яуляецца:
А) С. Собаль В) I. Кап1ев1ч
Б) Ф. Скарына Г) С. Будны
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15 блок
БЕЛАРУСКАЯ Л1ТАРАТУРНАЯ МОВА 

XVII-XVIII стст.

1. Заняпад старабеларускага шсьменства пачауся з абмежаванага 
выкарыстання беларускай мовы у:

A) дзелавой шсьменнасщ
Б) л1таратурна-мастацюх творах
B) леташсанш
Г) навуковай i паленачнай л1таратуры

2. Лггоуцы 1мкнул1ся да замены афщыйнай беларускай мовы:
A)сербскай 
Б) лацшскай
B) нямецкай 
Г) украшскай

3. У 1696 г. сейм Рэчы Паспалггай прыняу пастанову, якая забара- 
нша карыстацца беларускай мовай:

A) пры HanicaHHi творау мастацкай лггаратуры 
Б) у прыватнай перашсцы
B) у аф1цыйнай перашсцы
Г) пры перакладах р эл тй н ай  лггаратуры

4. Л1таратурная мова на Беларус1 к кан. XVII ст.:
A) палашзавалася
Б) зблiзiлacя з народна-дыялектнай
B) рус!ф!кавалася
Г) трапша пад уплыу латыш

5. Старабеларуская мова у  XVII ст. НЕ выкарыстоувалася:
A) у набажэнстве
Б) пры друкаванш  р э л т й н ы х  KHir
B) у аф1цыйнай перап^сцы
Г) у асяродцз1 простага народа

6. Для мовы помшкау свецкай шсьменнасщ XVII ст., напрыклад, 
для Статута полацкага брацтва (1651 г.), характэрна:

А) насычэнне палашзмам1
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Б) насычэнне царкоунаславянскай лексшай
В) шырокае адлюстраванне беларус1змау 
Г) пераважнае ужыванне укра1шзмау

7. Да ф анеты чны х i грам аты чны х царкоунаславяш змау, ш ы рока 
прадста^лены х у "Зборы  вы падкау  каротк!м " (1722), НЕ адносщца:

A) дщерь
Б) солию (Т. скл., ж.р.)
B)ветхаго 
Г) маючи

8. Ш сьмовую ф 1ксацы ю  беларуская мова XVIII ст. атры м ала га- 
лоуны м чы н ам  у:

A) помшках юрыдычна-дзелавога шсьменства 
Б) тагачасных школьных падручншах
B) 1нтэрмедыях i штэрлюдыях да драматычных творау 
Г) рэлш йнай л1таратуры

9. С ю тэмай л ек ач н ы х  i граф1ка-арфаграф1чных сродкау ш тэрме- 
дьи збл!жаюцца з:

A) творам1 беларускай лггаратуры 1-й пал. XIX ст.
Б) р эл тй н ай  лггаратурай старабеларускага перыяду
B) выданням! Ф. Скарыны
Г) беларуска-лп-оуск1м1 леташсам1

10. Да ры с ж ывой беларускай говорю , адлю страваны х у ш тэрме- 
дыях, НЕ адносщ ца:

A) ужыванне прыметшкау з канчаткам -ы
Б) замена шыпячых ж, ч, ш на свюцячыя з, ц, с
B) дзеканне 
Г) цеканне

16 блок
Г1СТАРЫЧНЫЯ УМОВЫ ФАРМ1РАВАННЯ 

НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ Л1ТАРАТУРНАЙ МОВЫ

1. Н овая б е л а р у с к а я  Л 1 т а р а т у р н а я  м о в а  п а ч ы н а е  с в а ю  псторы ю  з:
А) XIV ст. В) XIX ст.
Б) XVI ст. Г) XX ст.
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2. Новая беларуская лггаратурная мова сфарм1равалася на аснове:
A) жывой беларускай гаворк1

Б) традыцый старажытнарускай кшжнасщ
B) старабеларускай Л1таратурнай мовы 
Г) стараславянскай мовы

3. У аснову фарм1равання новай беларускай лггаратурнай мовы 
ляпгп гаворк1:

A) пауночна-усходняй части Беларуа 
Б) беларускага Палесся
B) цэнтральнай Беларус1
Г) пауднёва-заходняй частк! Беларуа

4. Ля вытокау стварэння новай беларускай лггаратурнай мовы стаялк
A) беларусюя вучоныя-мовазнауцы 
Б) польсюя тсьм ен н ш
B) руск!я i польск1я вучоныя-мовазнауцы 
Г) беларускля паэты i nicbMeHHiKi

5. Новая беларуская Л1таратурная мова фарм1руецца J  сферы:
A) мастацкай лтаратуры 
Б) дзелавога п1сьменства
B) канфес1йнай л^таратуры 
Г) публ!цыстык1

6. Афщыйнай мовай на Беларус! у 1-й пал. XIX ст. была:
A) беларуская 
Б) руская
B) польская 
Г) яурэйская

7. У 1-й пал. XIX ст. свае творы шсал1 на беларускай мове:
A) Я. Чачот
Б) М. Багданов1ч
B) 3. Бядуля 
Г) Я. Купала

8. На пачатку XIX ст. Беларусь:
А) мела дзяржауную самастойнасць 
Б) знаходзшася у складзе Расшскай iMnepbii
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В) знаходзшася у складзе Рэчы Паспалггай 
Г) знаходзшася у складзе Вялжага Княства Штоускага

9. Для мовы беларускай народнасщ 1-й пал. XIX ст. НЕ характэрна:
A) раздрабленне на мноства дыялектау 
Б) неупарадкаванасць
B) выкарыстанне пераважна сялянствам
Г) наяунасць сталых агульнапрынятых норм

10. Шсьмовая беларуская лггаратурная мова фармйравалася:
A) на працягу трох дзесящгоддзяу 
Б) больш за дзесящгоддзе
B) больш за стагоддзе 
Г) паустагоддзя

17 блок
АНАН1МНАЯ Л1ТАРАТУРА 1-й ПАЛОВЫ XIX ст.

1. Да анашмных творау 1-й пал. XIX ст. НЕ адносяцца:
A) вершаванае апавяданне "Тэатр"
Б) "Ой, вяснща-вясна"
B) "Мужыцкая прауда"
Г) "Вось яю цяпер люд стау"

2. Анашмныя гутарк11-й пал. XIX ст. -  гэта творы:
A) мастацкай публщыстым
Б) патрыятычнай публ1цыстык1
B) юрыдычна-прававога зместу 
Г) рэлкшнай нак1раванасц1

3. Cnic выданняу, друкаваных у 1-й пал. XIX ст. на беларускай мове, 
пачынаецца з:

A) газеты "Мужыцкая прауда"
Б) рымска-каталщкага катэх1з1са 1835 г.
B) творау В. Дунша-Марцшкев1ча 
Г) "Нашай HiBbi"

4. Анан1мныя гутарк! 1-й пал. XIX ст. шсалкя у асноуным на:
А) сацыяльна-бытавыя тэмы
Б) грамадска-пал1тычныя тэмы
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В) рэлшйныя тэмы 
Г) юрыдычна-прававыя тэмы

5. Да анашмных творау 1-й пал. XIX ст. адносщца:
A) "Шсьмо з-пад шыбенщы"
Б) "Зайграй, зайфай, хлопча малы"
B) "Сялянская щьийя"
Г) "Вясна гола перапала"

6. Мова анашмных творау 1-й пал. XIX ст. -  гэта:
A) жывая гутарковая мова беларускага селянша 
Б) моцна палашзаваная мова
B) старабеларуская л1таратурная мова 
Г) латынь

7. Паэма "Энеща навыварат" упершыню была апубл1кавана:
A) часошсам "Полымя"
Б) часошсам "Маяк"
B ) газетай  "MiHCKi люток"
Г) часошсам "Вожык"

8. Паэма "Тарас на Парнасе" упершыню была апубл!кавана:
A) газетай "Беларусь"
Б) часопюам "Маладосць"
B ) газетай  "MiHCKi люток"
Г) часошсам "Ранща"

9. Пал1тычныя падзе! кан. X V III- 1-й пал. XIX стст. знайшл1 вод- 
гук у анашмным творы:

A) "Песня беларусюх жаунерау"
Б) "Прачыстая сярод ночы"
B) "Тэатр"
Г) "Вясна гола перапала"

10. На беларускай мове у 1-й пал. XIX ст. НЕ дазвалялася друка- 
ваць:

A) аутарсюя мастацк1я творы 
Б) фальклорныя творы
B) г1старычныя дакументы 
Г) noMHixi п1сьменства
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18 блок
АУТАРСК1Я ТВОРЫ НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

1-й ПАЛОВЫ XIX ст.

1. Характэрнай рысай аутарсюх творау пач. XIX ст., нашсаных на 
беларускай мове, была ix вщавочная сувязь з:

A) гаворкай аутара
Б) цэнтральным1 беларусюм1 гаворкам1
B) польскай мовай
Г) мовай украшскай народнасщ

2. Найбольш рэальны уплыу на фарм1раванне нацыянальнай лгга- 
ратурнай мовы аказал1 nicbMOHHiKi:

A) старэйшага пакалення 
Б) выхадцы з сялянства
B) гаворка ;ndx была бл1жэй да моунай CTbixii цэнтральнай Беларуа 
Г) як'ш nicani свае творы лащнскай графшай

3. У 1-й пал. XIX ст. на беларускай мове шсал1 свае творы:
A) Ф. Багушэв1ч 
Б) Я. Брыль
B) Я. Лучына
Г) Я. Баршчэусю

4. У вершы П. Багрыма "Зайграй, зайграй, хлопча малы" з рыс, 
не уласщвых жывой народнай гаворцы, адлюстраваны:

A) захаванне ненащскнога э пасля шыпячых 
Б) яканне
B) дзеканне
Г) канчатак -ы у прыметшках м.р. адз. niicy Н. скл.

5. Для творау Я. Чачота характэрна:
A) поунае недыс1мшятыунае аканне
Б) адлюстраванне акання тольи у пераднац1скных складах
B) адлюстраванне якання 
Г) наяунасць прыстаунога в

6. Наяунасць вузкамясцовых лексем i слоу, агульных з рускай мо
вай, асабл1ва характэрна для творау шсьменшкау 1-й пал. XIX ст.:

А) Я. Баршчэускага i А. Рып1нскага
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Б) В. Дунша-Марцшкев1ча i А. Гурынов1ча
В) Ф. Багушэв1ча i Я. Лучыны 
Г) Я. Купалы i Я. Коласа

7. Пад уплы вам  польскай мовы у беларускамоуных аутарсю х тво- 
рах 1-й пал. XIX ст.:

A) адсутшчаюць прыстауныя галосныя 
Б) непаслядоуна перадаецца аканне
B) ужываецца зваротная часцща -sie (-се)
Г) не ужываюцца прыстауныя зычныя

8. Ю рылщ ай (грамадзянск!м ш ры ф там ) наш саны :
A) верш П. Багрыма "Зайграй, зайграй, хлопча малы"
Б) вершы Я. Чачота
B) паэма "Шчароусгая дажынга" В. Душна-Марщнкев1ча 
Г) паэма "Тарас на Парнасе"

9. Вывучэннем этнаграфн БеларуЫ i беларускай мовы займауся:
А) Я. Баршчэуск1 В) П. Багрым
Б) Я. Чачот Г) A. PbiniHCKi

10. С прабавау ствары ц ь слоун!к беларускай мовы:
А) Я. Чачот В) A. PbiniHCKi
Б) В. Дунш-Марцшкев1ч Г) А. Плуг

19 блок
РОЛЯ В. ДУШНА-МАРЦ1НКЕВ1ЧА У ФАРМ1РАВАНН1 

НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛГГАРАТУРНАЙ МОВЫ

1. П ачауш ы  ш саць па-беларуску, В. Дун1н-Марц1нкев1ч звярнууся 
у пош уках патрэбнага слова у першую чаргу:

A) да творчасц1 ceaix папярэдш'кау 
Б) да багаццяу роднай гаворк1
B) да моуных здабыткау Ф. Багушэв1ча 
Г) да творчасщ польск1х аутарау

2. У творах В. Дунш а-М арцшкев1ча давол! паслядоуна адлю стра- 
вана т ак ая  ры са беларускай мовы, як:

А) ужыванне ж  на месцы афрыкаты дж
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Б) адсутнасць падваення //'
В) непаслядоунае ужыванне прыстауных галосных 
Г) зацвярдзенне гука р

3. Сучасн1К1 (У. Сыракомля, А. Плуг) крытыкавал1 В. Душна-Мар- 
цшкев1ча за:

A) злоужыванне запазычанням1 
Б) ужыванне вузюх дыялектызмау
B) непаслядоунае адлюстраванне рыс беларускай мовы 
Г) нядбайнае стауленне да беларускай мовы

4. В. Душн-Марцшкев1ч nicay свае творы:
A) на польскай i беларускай мовах 
Б) толыа на беларускай мове
B) тольы на польскай мове
Г) толью грамадзянск1м шрыфтам

5. Першым творам В. Дун1на-Марц1нкев1ча, у яюм ён звярнууся 
да беларускай мовы, быу:

A) "П1нская шляхта"
Б)"Гапон"
B)"Сялянка"
Г) "Шчароусюя дажынк1"

6. В. Дун1н-Марц1нкев1ч пераклау на беларускую мову:
A) апавяданне У. Гаршына "С1гнал"
Б) байку Крылова "Свшня i жалуды"
B) паэму A. MiuKeBina "Пан Тадэвуш"
Г) вершы Някрасава

7. Родным! для В. Дунша-Марцшкев1ча был1:
A) палесюя гаворм
Б) гаворк1 цэнтральнай Беларус1
B) пауночна-усходн1я гаворк1 
Г) пауднёва-заходшя гаворк1

8. Да палан1змау у творах В. Дун1на-Марц1нкев1ча НЕ адносщца 
лексема:

А)бэндзе 
Б) кляштар
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В) нех
Г) прадвяшчаць

9. Да руазмау у творах В. Душна-Марцшкев1ча НЕ адносщца лек
сема:

A) балыиы 
Б)вялець
B) тлусты
Г) абсуждаць

10. Уплывам польскай мовы абумоулена наяунасць у творах 
В. Дунша-Марцшкев1ча:

A) дзекання i цекання 
Б) цвёрдасщ шыпячых
B) гука /' у спалучэннях губных зычных з j  (ётам)
Г) акання

20 блок
БЕЛАРУСКАЯ Л1ТАРАТУРНАЯ МОВА

2-й ПАЛОВЫ XIX ст.

1. Фарм1раванне беларускай мовы у 60-я гг. XIX ст. адбывалася 
пераважна у жанрах:

A) мастацкай л^аратуры 
Б) публщыстыга
B) мастацкай лггаратуры i публ1цыстьш 
Г) навукова-папулярнай лггаратуры

2. Для творау беларускай лггаратуры 2-й пал. XIX ст. НЕ харак
тэрна:

A) моуна-стылктычная аднастайнасць 
Б) абмежаванасць навуковай лекспи
B) абмежаванасць кшжнай абстрактнай лексга 
Г) выкарыстанне адзшай графш

3. Для слоушкавага складу беларускай мовы 2-й пал. XIX ст. 
характэрна:

А) перавага слоу, звязаных з паняццям! штодзённага побыту 
Б) наяунасць значнай колькасщ навуковых тэрмшау
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В) шырокае ужыванне штэрнацыянальнай neKciKi 
Г) значная колькасць абстрактнай лексЫ

4 .На беларускай мове у 2-й пал. XIX ст. забаранялася друкаваць:
A) фальклорна-этнаграф1чныя матэрыялы 
Б) noMHiKi шсьменства
B) пстарычныя дакументы
Г) любыя шшыя выданш "лащна-польсюм1 лпгарамГ'

5. Да публ1кацый афщ ыйнага напрамку 2-й пал. XIX ст. НЕ 
адносщца:

A) "Мужыцкая прауда"
Б) "Бяседа старога вольшка з новым1"
B) "Прамова Старавойта"
Г) "Апавяданш на беларусюм нарэччы"

6. Да беларускай вучэбнай лггаратуры 2-й пал. XIX ст. можна ад- 
несцн

A) "Беларуси лемантар або Першая навука чытання" К. Каганца 
Б) "Лемантар для добрых дзетак католжау"
B) "Першае чытанне для дзетак беларусау" Ц ёти
Г) "Беларускую граматыку для школ" Б. Тарашкев1ча

7. Пасля задушэння паустання 1863 г. адбылкя наступныя змены 
у жанравым развщщ беларускай пкьменнасц1:

А) амаль зшкла публ1цыстыка
Б) паэзш перастае быць пануючым жанрам
Г) узгик раман
Д) пануючым жанрам станов!цца апавяданне

8. У 2-й пал. XIX ст. узшкае новы эшчны жанр мастацкай лгтара- 
туры:

A)аповесць 
Б) раман
B) апавяданне 
Г) трагедыя

9. У 2-й пал. XIX ст. на беларускай мове свае творы НЕ nicay:
А) Ф. Багушэв1ч 
Б) А. Гурыновгч
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В) Я. Лучына 
Г) Я. Чачот

10. Л ацш скай гр а ф ^ а й  Н Е nicay свае творы :
A) Я. Лучына 
Б) Ф. Багушэв1ч
B) А. Гурынов1ч 
Г) А. Абухов1ч

21 блок
РОЛЯ Ф. БАГУШЭВ1ЧА У ФАРМ1РАВАНН1 

НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ Л1ТАРАТУРНАЙ МОВЫ

1.TeopaMi Ф. B ary im eina  НЕ з'яуляю цца:
A) апавяданне "Тралялёначка"
Б) зборшк вершау "Вязанка"
B) зборшк вершау "Дудка беларуская"
Г) зборшк вершау "Смык беларусю"

2. Ф. Багушэв1ч адным з першых сярод беларусюх ш сьменш кау
XIX ст. гавары у пра беларускую мову як:

A) найважнейшы элемент нацыянальнай культуры 
Б) дыялектную, што не мае лтаратурнай апрацоую
B) дыялект польскай мовы 
Г) дыялект рускай мовы

3. А крамя наш сання творау мастацкай л1таратуры, Ф. Багуш эв1ч:
A) займауся этнаграф1яй
Б) 36ipay беларуск1 фальклор
B) рыхтавау картатэку слоун1ка беларускай мовы 
Г) займауся перакладчыцкай дзейнасцю

4. Нярэдк1м палан 1змам у творах Ф. Б агуш эв1ча з'яуляецца:
A) ужыванне Н. скл. назоун1кау пры дзеясловах, як!я патрабуюць Р. скл. 

(а грошы ня стала)
Б) ужыванне зваротнай часцщы у кароткай форме (надумаусь)
B) ужыванне гукапераймальных дзеясловау-выюнчшкау (шусцъ, трэсъ) 
Г) ужыванне Р. скл. назоушкау заместВ. скл. {б'ецъ у  звона)
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5. У творах Ф. Багуш эв1ча ам аль НЕ адлю страваны :
A) тэрытарыяльна абмежаваныя словы 
Б) палашзмы
B) запазычанш з рускай мовы 
Г) украпйзмы

6. Д а вузю х д ы ял екты зм ау , п рад стаулен ы х  у л ексщ ы  творау  
Ф. Б агуш эв1ча, НЕ адносяцца:

A) зыдаль 
Б)абяцаць
B) прыварак 
Г) гшёс

7. У творах Ф. Багуш эв1ча часцей сустракаю цца запазы чанш  з:
A) польскай мовы 
Б) рускай мовы
B) украшскай мовы 
Г) шшых моу

8. У грам аты чны х i правапкны х аднос1нах з творам1 Ф. Багушэв^ча 
збл1жаецца:

A) "Мужыцкая прауда"
Б) "Энеща навыварат"
B) "Дзядзька Антон"
Г) "Прамова Старавойта"

9.С учасш кам  i паслядоуписам Ф. Багушэв1ча з'яуляецца:
A) П. Багрым 
Б) А. Гурынов1ч
B) Я. Баршчэусы 
Г) Я. Чачот

10. Да прастамоунай лекаьа, прадстауленай у творах Ф. Багушэв1ча, 
НЕ аднос1цца лексема:

A) морда 
Б) кудлы
B)брахаць 
Г) жывот
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22 блок
ПУБЛ1ЦЫСТЫКА НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

У 2-й ПАЛОВЕ XIX ст.

1. Да публщыстычных выданняу 2-й пал. XIX ст. НЕ адносяцца:
A) гутарю
Б) "Мужыцкая прауда"
B) прадмова Ф. Багушэв^ча да зборшка "Дудка беларуская”
Г) апавяданне Ф. Багушэв1ча "Тралялёначка"

2. Лепшым1 узорам! публщыстык! 2-й пал. XIX ст. Л1чацца:
A) "Перадсмяротная гутарка"
Б) "Мужыцкая прауда" i "Шсьмо з-пад шыбенщы" К. Калшоускага
B) "Гутарка старога дзеда"
Г) "Прамова Старавойта"

3. Для лексж 1 публщыстычных выданняу 2-й пал. XIX ст. НЕ 
характэрна:

A) шырокае выкарыстанне штэрнацыянальных слоу 
Б) шырокае выкарыстанне вобразных параунанняу
B) ужыванне вульгарных i прастамоуных слоу 
Г) ужыванне палашзмау

4. 3 рыс, характэрных для жывой беларускай raeopKi, у творах 
К. Калшоускага амаль НЕ перадаецца:

A) аканне 
Б) дзеканне
B) цеканне 
Г)яканне

5. Сёмы нумар "Мужыцкай прауды" адрозшваецца ад папярэдшх 
niacui i "Шсьма з-пад шыбенгцы":

A) наяунасцю якання
Б) амаль поунай адсутнасцю акання
B) адсутнасцю падоужаных зычных 
Г) наяунасцю зацвярдзелых шыпячых

6. 3 вузкамясцовых ры с у творах К. К алш оускага адлю стравана:
А) ужыванне пф ш ты вау  на -ifi 
Б)зацвярдзенне р
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В) аспмшяцыйнае змякчэнне зычных 
г) змяненне л  на у

7. Да гутарак, што узшкл1 у 2-й пал. XIX ст., не адносяцца:
A) "Сход"
Б) "Панская ласка"
B) "Гутарка старога дзеда"
Г) "Ой, вяснща-вясна"

8. Публщыстычнае гучанне у 2-й пал. XIX ст. НЕ набыло словазлу- 
чэнне:

A) здабыць свабоду
Б) выказацца за вольнасць
B) кармщь дзяцей 
Г) мужыцкая прауда

9. 3 украшскай мовы у 2-й пал. XIX ст. была перакладзена гутарка:
A) "Сход"
Б) "Пра багацце i беднасць"
B) "Размова пана з мужыком"
Г) "Панская ласка"

10. НЕ было адметнай асабл1васцю мовы публщыстычных выдан- 
няу 2-й пал. XIX ст.:

A) шырокае выкарыстанне тагачаснай грамадска-пал1тычнай лекс1к1 
Б) выкарыстанне тагачаснай канцылярска-юрыдычнай тэрмшалогн
B) замацаванне пашыраных у народзе слоу з тэрмшалапчным значэн-

нем
Г) выкарыстанне пераважна простых с1нтакс1чных канструкцый

23 блок
БЕЛАРУСКАЯ Л1ТАРАТУРНАЯ МОВА ПАЧАТКУ XX ст.

1. Беларуская мова склалася як лггаратурная:
A) у 1-й пал. XIX ст.
Б) у 2-й пал. XIX ст.
B) у пач. XX ст.
Г) у 2-й пал. XX ст.
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2. Закон аб свабодзе друку быу выдадзены у:
A) 1905 г.
Б) 1917 г.
B) 1918 г.
Г) 1933 г.

3. Закон аб свабодзе друку дазваляу друкаваць:
A) фальклорныя матэрыялы на беларускай мове 
Б) пстарычныя дакументы
B) арыпнальныя творы бел. лтаратуры i пераклады на бел. мову з imii. моу 
Г) этнаграф1чныя матэрыялы

4. Беларуская мова на пач. XX ст. дапускалася у:
A) навуку
Б) творы мастацкай лггаратуры
B) школу
Г) грамадска-кулыурнае i пал!тычнае жыццё

5. Першым легальным выдавецтвам з'яуляецца:
A) "МНнчук"
Б) "Наша шва"
B) "Наша хата"
Г) "Загляне сонца i у наша ваконца"

6. Першыя падручшк1 на роднай мове (т.зв. лемантары, чытанк1) 
выЙ1ши у выдавецтве:

A) "Загляне сонца i у наша ваконца"
Б) "Наша шва"
B) "Палачанш"
Г) "Беларускае выдавецкае таварыства"

7. Аутарам першых падручшкау на роднай мове НЕ з'яуляецца:
A) К. Каганец 
Б) Ядв1пн Ш.
B) Цётка 
Г) Я. Колас

8. На пач. XX ст. (да Кастрычнщкай рэвалюцьп) на беларускай мове 
выйшла:

А) каля 20 выданняу
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Б) каля 50 выданняу
В) звыш 200 выданняу 
Г) каля тысячы выданняу

9. Беларуск1я выданш пач. XX ст. НЕ друкавалкя:
A) юрылщай (грамадзянсим шрыфтам)
Б) лацшкай у яе польсмм варыянце
B) лацшкай у яе чэшсюм варыянце 
Г) арабск1м гасьмом

10. Для беларускай мовы пач. XX ст. НЕ характэрна:
A) ушфжацыя правашсу
Б) перавага фанетычнага прынцыпу правашсу
B) складванне афщыйна-канцылярскай разнавщнасщ дзелавога стылю 
Г) зшжэнне сацыяльнай значнасщ публпхыстыю

24 блок
ВЫВУЧЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

У ДАРЭВАЛЮЦЫЙНЫ ЧАС

1. Належныя умовы для сштэматызаванага вывучэння беларускай 
мовы склал1ся:

A) у канцы XVIII ст.
Б) у пач. XIX ст.
B) у 2-й пал. XIX ст.
Г) пасля 1917 г.

2. Беларуская мова у дакастрычнщю час НЕ разглядалася як:
A) самастойная лггаратурная мова 
Б) дыялект рускай мовы
B) народная гаворка
Г) дыялект польскай мовы

3. 3 paniiix прац па беларуск1м мовазнаустве у друк трашла:
A) граматыка К. Нядзвецкага
Б) г1старычны слоу1пк I. Насов1ча
B) праца К. Калайдов1ча "О белорусском наречии"
Г) граматыка П. Шпшеускага
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4. Беларуская мова НЕ ставклася поруч з шшым1 славянск1м! мо- 
вам! у працах:

A) П. Бяссонава 
Б) Я. Чачота
B) М. МакЫмов1ча 
Г) М. Надзеждзша

5. Найбольш каштоуная для беларускага мовюазнауства лекс1каг- 
раф1чная праца кан. XIX ст. -  гэта:

A) "Словарь западнорусского наречия" I. Грыгаров1ча 
Б) "Словарь белорусского наречия" I. Насов1ча
B) "Собрание слов литовско-русского наречия" Ф. Шымкев1ча 
Г) "Корнеслов русского языка" Ф. Шымкев1ча

6. О стэм аты заванае вывучэнне беларускай мовы пачалося з 
працы:

A) Я. Карскага "Беларусы"
Б) I. Нядзёшава "Исторический обзор важнейших ... особенностей бе

лорусской речи"
B) К. Апеля "О белорусском наречии"
Г) К. Калайдов1ча "О белорусском наречии"

7. На працягу 1890-1893 гг. Я. K apcKi апубл!кавау сваё даследаванне:
A) "К r ic T o p b ii гукау i форм беларускай ra eo p K i"

Б) "Беларусы"
B) "Беларусюя necH i сяла Бярозауца"
Г) "Заходняруск1я пераклады Псалтыра у XV-XVII стст."

8. Найбольшы уклад у распрацоуку пытанняу ricTopbii беларус
кай мовы 3pa6iy :

A) А. Сабалеусм 
Б) К. Калайдов1'ч
B) Я. KapcKi 
Г) К. Апель

9. Каму з вучоных-фиюлагау удалося, абашраючыся на навуковыя 
факты, даказаць, што беларуская мова -  раунапрауная сярод шшых 
славянск1х моу:

А) Я. Карскаму 
Б) I. Насов1чу
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В) А. Шахматаву 
Г) В. Вшаградаву

10. "Этнагф1чная карта беларускага племеш" змешчана:
A) у "Смаленсюм абласным слоушку" У. Дабравольскага 
Б) у першым томе "Беларусау" Я. Карскага
B) у друпм томе "Беларусау" Я. Карскага 
Г) у трэщм томе "Беларусау" Я. Карскага

25 блок
РОЛЯ Я. КУПАЛЫ I Я. КОЛАСА У РАЗВ1ЦЦ1 

БЕЛАРУСКАЙ Л1ТАРАТУРНАЙ МОВЫ

1. Я. Купала ycryniy у лггаратурнае жыццё у адзш час з:
A) Ф. Багушэв1чам 
Б) Цёткай
B) А. Гурынов1чам 
Г) А. Абухов1чам

2. Сваю канцэпцыю развщця лггаратурнай мовы Я. Колас сфар- 
мулявау у артыкуле:

A) "Разв1ваць i узбагачаць л^аратурную мову"
Б) "Мова шсьменшка -  мова народа"
B) "Жывая спадчына"
Г) "Роднае слова"

3. Згодна коласавай канцэпцьп разв1цця л1таратурнай мовы, 
тварэц мовы — гэга:

A) тсьм енш к 
Б) навукоуцы
B) штэлкенцыя 
Г) народ

4. Задача шсьменнжау у працэсе разв1цця i узбагачэння мовы, 
паводле меркаванняу Я. Коласа, заключаецца у:

A) адборы лепшага з народнай мовы, фарм1раванш л1таратурнай мовы 
Б) навуковай апрацоуцы народнай мовы
B) штодзённым карыстанш мовай 
Г) тварэнн1 мовы
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5. Галоунай рысай, што вызначае мову творау Я. Купалы, з'яуля
ецца:

A) вузкадыялектны характар 
Б) сувязь з польскай мовай
B) сувязь з народнай мовай 
Г) сувязь з рускай мовай

6. Я. Колас устушу у л1таратурнае жыццё:
A) у пач. XIX ст.
Б) у апошшя дзесящгоддз1 XIX ст.
B) у першым дзесящгоддз! XX ст.
Г) у 30-я гг. XX ст.

7. Што НЕ характэрна для грамадскай i лггаратурнай дзейнасщ  
Я. Купалы:

A) удзел у выпрацоуцы правашсу 1933 г.
Б) заклш да шш. шсьменшкау змагацца за чысщню лггаратурнай мовы
B) няспынная праца над мовай cea ix  творау 
Г) поунае адмауленне ад запазычанняу

8. К часу выступления Я. Купалы i Я. Коласа у л1таратуры, 
беларуская мова:

A) мела строга рэгламентаваныя нормы
Б) набыла усе свае рысы у структурных адносшах
B) не функцыянавала у сферы публщыстыю i навукова-папулярнай л1та- 

ратуры
Г) не функцыянавала у сферы мастацкай л1таратуры

9. Для словатворчасщ Я. Купалы i Я. Коласа НЕ характэрна:
A) жывая пераемнасць з шсьменшкам1 папярэдняга пакалення 
Б) арыентацыя на тэмы, щкавыя для народа
B) арган1чнае валоданне народнай мовай
Г) арыентацыя на узоры лтаратурных папярэдн^кау

10. Праз творы Я. Купалы у беларускую Л1таратурную мову 
ул1лася лексема:

A )ясн авот  
Б) мшагучны
B)агняпасак 
Г) пустазелле
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26 блок
БЕЛАРУСКАЯ Л1ТАРАТУРНАЯ МОВА 
ПЕРШЫХ ПАСЛЯКАСТРЫЧН1ЦК1Х 

ДЗЕСЯЦ1ГОДДЗЯУ

1. У 20-я гг. XX ст. у БССР дзяржаунылп был! абвешчаны:
A) беларуская i польская мовы 
Б) беларуская i руская мовы
B) беларуская, польская i руская мовы
Г) беларуская, польская, руская i яурэйская мовы

2. Працэс беларуызацьп НЕ прадугледжвау:
A) выцясненне рускай мовы з ycix афщыйных сфер
Б) навукова-даследчую прапу па усебаковым вывучэнш Беларуси
B) аргашзацыю навучальных устаноу на роднай мове 
Г) развщцё нацыянальнай л!таратуры

3. К канцу 20-х гг. XX ст. беларуская мова была распаусюджана:
A) толью у справаводстве
Б) толью у школьным выкладанш
B) тольк1 у мастацкай лггаратуры 
Г) ва ycix вышэйназваных сферах

4. Лекс1ка беларускай мовы у паслякастрычнщк1 час НЕ папауня- 
лася за кошт:

A) стварэння новых слоу на уласнай моунай базе 
Б) стараславянскай лексш
B) запазычанняу з inmbix моу
Г) пераасэнсавання значэння ужо вядомых слоу

5. Арган!зацы1 навучання у школах на беларускай мове у 20-я гг.
XX ст. перашкаджала:

A) забарона царск1м урадам беларускай мовы
Б) нежаданне настаун1кау выкладаць на беларускай мове
B) адсутнасць школьных падручнжау на беларускай мове
Г) адсутнасць у вучняу жадання атрымл1ваць веды на беларускай мове

6. Навукова-тэрмшалапчная K aM icin  была створана пры Народ
ным камкарыяце асветы БССР у:
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А) 1917 г. 
Б) 1918 г.

В) 1919 г. 
Г) 1921 г.

7. У падрыхтоуцы выпускау "Беларускай навуковай тэрмшалогп" 
НЕ прымау удзел:

А) Я. Карск! В) Я. JleciK
Б) М. Байкоу Г) М. Гуткоусю

8. Супрацоун1К1 Навукова-тэрмшалапчнай icaMicii НЕ займалкя:
A) распрацоукай падручшкау для пачатковай школы 
Б) вызначэннем кола новых навуковых папяццяу
B) пошукам крынщ навуковай тэрмшалогп
Г) распрацоукай прынцыпау тэрм1натворчай працы

9. Пры стварэнн! тэрм1налоп1 Навукова-тэрм!налаг1чная камк1Я 
арыентавалася у першую чаргу на:

A) штэрнацыянальную лекс1ку
Б) лекаку, уласщвую народнай гаворцы
B) неалаг1змы на матэрыяле роднай мовы 
Г) запазычаную лекс1ку

10. "Пераважнай для зносш" у 20-я гг. XIX ст. была абвешчана:
A) руская мова 
Б) польская мова
B) беларуская мова 
Г) яурэйская мова

27 блок
ГРАМАТЫЧНАЯ РАСПРАЦОУКА НОВАЙ 
БЕЛАРУСКАЙ Л1ТАРАТУРНАЙ МОВЫ 

У 20-30-я гг. XX ст.

1. Беларуская мова сфарм!равалася як унармаваная сктэма:
A) у 1-й пал. XIX ст.
Б) у 2-й пал. XIX ст.
B) у пач. XX ст.
Г) у XXI ст.

47

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



2. Спецыфйчнай рысай беларускай г р а ф т , што склалася на асно
ве грамадзянскага шрыфта, НЕ з'яуляецца:

A) наяунасць л!тары у  
Б) наяунасць лггары ъ
B) адсутнасць л1тары и 
Г) адсутнасць лггары щ

3. Асноуным прынцыпам беларускага правашсу у паслякастрычшцк! 
перыяд быу:

A) фанетычны 
Б) марфалапчны
B) этымалапчны
Г) фанетычны для перадачы галосных, марфалапчны з адхшенням1 у 

бок фанетычнага -  для перадачы зычных

4. У паслякастрычнщкм час НЕ напкана граматыка:
A) П. Шпшеускага 
Б) Б. Пачобм
B) P. A6ixTa
Г) братоу JleciKay

5. Самай аутарытэтнай граматыкай 20-х гг. XX ст. стала граматыка:
A) Б. Тарашкев1ча 
Б) Я.  Станкыича
B) А. Смол1ч 
Г) А. Луцкев1ча

6. Дзвюма граф1ка\и -  лац1нкай i юрылщай -  пэуны час друкавалася:
A) "Лучынка"
Б) "Наша шва"
B) "Полымя"
Г) "Маладосць"

7. "Беларуская граматыка для школ" Б. Тарашкев1ча НЕ была па- 
будавана на фактычным матэрыяле:

A) жывой народнай гаворы
Б) беларуск1х дарэвалюцыйных выданняу
B) старабеларуск!х помн1кау
Г) навуковых прац на роднай мове

48

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



8. П р а в а тс  якога запазы чанага слова у сучаснай мове НЕ супадае
з праваш сам , прапанаваны м  Б. Т араш кев1чам:

А) Лондан В) аратар
Б) л1тара Г) вакзал

9. Пастанова "Аб зменах i спраш чэнш  беларускага праваш су" была 
пры нята у:

А) 1917 г. В) 1933 г.
Б) 1924 г. Г) 1941 г.

10. П астанова "Аб зменах i спраш чэнш  беларускага праваш су" 
бы ла успры нята як  цяжю удар па яе сам абы тнасш :

A) Я. Коласам 
Б) Я. Купалам
B) 3. Бядулем
Г) беларусюм) эм1гранцк!м1 коламi

28 блок
РАЗВ1ЦЦЁ БЕЛАРУСКАЙ Л1ТАРАТУРНАЙ МОВЫ 

У 30-50-я гг. XX ст.

1. Асновай для стварэння новых падручш кау па беларускай мове 
у 30-я гг. XX ст. стау праваш с, прапанаваны :

A) Б. Тарашкев1чам 
Б) Я. Коласам
B) пастановай "Аб зменах i спрашчэнш беларускага правагнсу"
Г) пастановай "Аб планавым ажыццяуленш беларуазацьп"

2. Н арматы унай у 30-я гг. XX ст., у адрозненне ад 20-х гг., НЕ была 
форма:

А) палём В) ядз]м
Б) палям Г) Kaciue

3. У ходзе f lb icK ycii 1938-1939 гг. па пы таннях беларускага правашсу 
удзелыпк1 НЕ адзначал1:

A) заблытанасщ npaBanicy уласных iMeH i прозв1шчау 
Б) суб'ектыунасщ npaeanicy складаных слоу
B ) н еа б х о д н а с1Н л]'кв|'дацьн' дублетн ы х ф орм
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Г) неправамернасщ вылучэння рэвалюцыйна-штэрнацыянальных слоу 
у асобную групу адносна адлюстравання акання на п1сьме

4. Н екаторы я удзельшк1 дыскусп 1938-1939 гг. па пы таннях бела- 
рускага праваш су (К. Гурскц П. Д зж ) прапаноувал! адмовщ ца ад:

A) перадачы на шсьме дзекання
Б) перадачы на nicbMe акання i якання
B) перадачы на шсьме цекання
Г) перадачы на шсьме зацвярдзення шыпячых

5. П адручш ш  беларускай мовы у  40-я гг. XX ст.:
A) поунасцю размяжоуваюць паняцщ "лггаратурная мова" i "мова мас

тацкай Л1таратуры"
Б) не дапускаюць дублетнасщ граматычных форм тыпу бурау -  бур
B) не дапускаюць дублетнасщ граматычных форм тыпу слязам1 -  слязьмх
Г) недастаткова размяжоуваюць паняцщ "лггаратурная мова" i "мова

мастацкай л1таратуры"

6. Н айбольш  актуальн ы м  пы таннем  развщ ця беларускай л!тара- 
турнай мовы у 40-я гг. XX ст. бы ла праблема:

A)словазмянення
Б) лшвщацьи 1ншамоуных уплывау
B) правашсу
Г) распрацоуш тэрм1налаг!чных cлoyнiкay

7. П ачатак  AbicKycii па праблемах арф аграф п у 40-я гг. XX ст. быу 
пакладзены  арты кулам  "Да пы танняу аб беларуск1м п равап к е":

А) М. Судшка В) Б. Тарашкев1ча
Б) Я. Коласа Г) М. Абабурм

8. Хто ю равау працай Арфаграф1чнай кам ки , якая  у 1951 г. апубль 
кавала "П раект змен i удакладненняу беларускага npaeanicy":

А) Я. Купала В) М. Судшк
Б) Я. Колас Г) В. Красней

9. П астанова "Аб удакладненш  i частковы х зменах кную чага бе
ларускага праваш су" бы ла пры н ята у:

А) 1953 г. В) 1956 г.
Б) 1955 г. Г) 1957 г.
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10. Да увядзення у практыку "Правьт беларускай арфаграфн i 
пунктуацьп", зацверджаных у 2008 г., выкарыстоувалкя "П равды  
беларускай арфаграфн i пунктуацьп", выдадзеныя у:

А) 1958 г. В) 1960 г.
Б) 1959 г. Г) 1961 г.

29 блок
БЕЛАРУСКАЯ Л1ТАРАТУРНАЯ МОВА 

КАНЦА XX -  ПАЧАТКУ XXI стст.

1.Кал1 быу пры няты  закон "Аб мовах у БС С Р":
А) 1989 г. Б) 1990 г. В) 1991 г.

2. Паводле закона " Аб мовах у БССР" статус дзяржаунай надавауся:
A) беларускай мове 
Б) рускай мове
B) беларускай i рускай мовам

3.Н Е  уваходз1у у склад кам к и  па распрацоруцы  праекта закона 
"Аб мовах у Б С С Р":

A) Н. TuieBiH 
Б) М. Яунев1ч
B) Б. Тарашкев1ч

4.П раект закона "Аб мовах у БС С Р " ш ы рока НЕ абмяркоувауся:
A) у расшсюм перыядычным друку
Б) у беларуск!х сродках масавай шфармацьп
B) у рэспубл1канск!х 1рамадск1х арган1зацыях i установах

5.П аводле закона "Аб мовах у БС С Р " беларуская мова павш на 
бы ла стаць мовай судовага справаводства на працягу:

A) 1 года 
Б) 5 гадоу
B) 10 гадоу

6 .У Р эсп ублщ ы  Б еларусь дзярж ауны м ! п р ы зн ан ы  дзве мовы 
пасля майскага рэферэндуму:

А) 1993 г. Б) 1994 г. В) 1995 г.
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7. Найбольшы тэрмш (10 гадоу) паводле закона "Аб мовах у БССР" 
адводз1уся на замацаванне беларускай мове у сферы:

A) судовага справаводства, атрымання адукацьи на роднай мове 
Б) навуш, культуры, масавай шфармацьи
B)абслугоування

8. Па даных апошняга nepanicy насельнщтва беларускую мову 
прызнаюць роднай:

A) палова насельнщтва Bejiapyci
Б) больш за палову насельнщтва Беларуй
B) менш за палову насельнщтва Беларуа

9. Паводле закона "Аб мовах у БССР" руская мова квал1фжавалася як:
A) адна з дзяржауных 
Б) адзшая дзяржауная
B) мова м1жнацьгянальных 3H ociH

10. Па даных ЮНЭСКА беларуская мова на сучасны момант:
A) знаходзщца пад пагрозай зн1кнення
Б) шырока выкарыстоуваецца ва ycix сферах грамадскага i культурнага 

жыцдя
B) з'яуляецца мовай м!жнацыянальных 3HociH
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