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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.

© Nacionalinis egzaminø centras, 2010

Традыцыйная народная культура і індустрыяльны свет
1. Як вы разумееце выраз “традыцыйная народная культура”?
2. На Вашу думку, ці адбываецца зараз канфлікт паміж традыцыйнай народнай культурай
і індустрыяльным светам? Адказ абгрунтуйце.
3. Прывядзіце адзін з прыкладаў традыцыйнай культуры беларускага народа.
4. Назавіце рысы індустрыяльнай культуры і яе ўплыў на сучаснае жыццё чалавека.

Сучасныя камунікацыі ў нашым жыцці
1. Што Вы разумееце пад паняццем “сучасныя камунікацыі ”?
2. Як Вы думаеце, якія камунікатыўныя тэхналогіі будуць найбольш актыўна ўжывацца ў
XXI ст.?
3. Раскажыце пра адну з актуальных тэм сучасных сродкаў масавай інфармацыі.
4. Інтэрнэт як сродак міжкультурнай камунікацыі.

Падарожжа – крыніца пазнання свету
1. Як Вы думаеце, чаму падарожжа дапамагае нам спазнаць свет?
2. У творчасці якіх пісьменнікаў знаходзіць адлюстраванне тэма дарогі і падарожжа?
Раскажыце пра аднаго з іх.
3. Раскрыйце сэнс наступных радкоў: “Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных
краях пабываць...” (А.Ставер)
4. Раскажыце пра найбольш цікавае сваё падарожжа.

Маё радаводнае дрэва
1.
2.
3.
4.

Раскрыйце сэнс такіх паняццяў, як “ род, сям’я.”
Паразважайце, чаму важна ведаць радаводнае дрэва сваёй сям’і.
Раскажыце гісторыю свайго роду.
Назавіце славутыя роды Беларусі. Раскажыце пра прадстаўніка аднаго з іх.
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