LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA
NACIONALINIS EG Z AM INŲ C ENTRAS

Праверачныя заданні 2009 г. за курс асноўнай школы
2009 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis

(BALTARUSIŲ GIMTOJI KALBA)

Тэмы і пытанні
(Kalbėjimo temos ir klausimai)
5 чэрвеня 2009 г.

ТЛУМАЧЭННІ:



• Вучань павінен выбраць адно пытанне з некалькіх па загадзя абранай ім тэме.
• Вучань рыхтуецца 20 хвілін, адказвае па выбранаму пытанню 3–5 хвілін і да 5 хвілін
гутарыць з экзаменатарам.
• Экзаменатар ацэньвае адказ вучня, кіруючыся крытэрыямі і нормамі ацэнкі, якія дадзены ў
табліцы ацэнкі, а балы ўпісваюцца ў пратакол ацэнкі вуснага выказвання.
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Двор. Сяброўства. Дзяцінства
1. Як Вы думаеце, чаму законы двара ці вуліцы так моцна ўплываюць на фарміраванне
характару чалавека?
2. Сябар Вашага дзяцінства? Які ён?
3. Якія гульні Вашага двара Вы можаце ўзгадаць?
4. Раскажыце пра цікавую падзею з Вашага дзяцінства.

Гістарычная памяць і народ
1. Калі народ страчвае сваю гістарычную памяць, то знікае. Як Вы думаеце, чаму?
2. Герб і сцяг – атрыбуты гістарычнай памяці народа. Ці згодны Вы з такім тэзісам? Адказ
абгрунтуйце.
3. Раскажыце пра адзін з твораў мастацкай літаратуры на гістарычную тэматыку.
4. З якімі гістарычнымі падзеямі звязаны Ваш горад? Прывядзіце прыклад.

Чалавек і прырода
1. Як Вы думаеце, чаму праблема экалогіі – адна з самых актуальных?
2. Распавядзіце, як адлюстравана тэма аховы прыроды ў розных відах мастацтва
(літаратура, фота- і кінамастацтва, жывапіс і г. д.). Прывядзіце прыклад (на выбар).
3. Чалавек і прырода ў ХХІ стагоддзі: гармонія ці барацьба? Паразважайце над дылемай.
4. Раскажыце пра экалагічныя праекты, у якіх удзельнічала Ваша школа.

Паэзія застылага каменя
1.
2.
3.
4.

Паэзія застылага каменя. Як Вы разумееце гэты выраз?
Якія архітэктурныя стылі Вы ведаеце? Ахарактарызуйце адзін з іх.
Раскажыце пра асноўныя рысы сучаснага горадабудаўніцтва.
Раскажыце пра адзін з архітэктурных помнікаў Вашага горада.
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