
 LIETUVOS RESPUBLIKOS  ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA 
 NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS   

 

© Nacionalinis egzaminų centras, 2009  

 

 

 

 

Праверачныя  заданні  2009 г .  за  курс  асноўнай  школы  
 

2009 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis  

 

 
                

( B A L T A R U S IŲ  G I M T O J I  K A L B A )  
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4 чэрвеня 2009 г.                                                                                            Час – 2 гадзіны 
 
 
ТЛУМАЧЭННІ: 
 

• Для чарнавiка і чыставіка выкарыстайце пазначаныя школьнай пячаткай аркушы. Не 
забудзьце запісаць сваё прозвішча і назву сачынення на першай старонцы. Ваша 
сачыненне павінна змясціцца на 1,5 старонкі фармата А4. 

• Пішыцe выразна, разборліва, ручкай сіняга колеру. Ужываць карэктар забараняецца. 

• Пасля заканчэння працы аддайце настаўнiку і чыставік, і чарнавік. Чарнавік не 
правяраецца. 
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Выбярыце адно з трох прапанаваных заданняў і выканайце яго: 

А 

 Сёлета Вільнюс – сталіца еўрапейскай культуры. Наша краіна многа зрабіла для таго, 
каб як мага лепш, паўней пазнаёміць жыхароў Еўропы са сваёй багатай гісторыяй, 
культурай, прыродай, цікавымі і таленавітымі людзьмі. 
 Твой равеснік з-за мяжы думае, дзе б яму правесці летнія канікулы. Паспрабуй 
пераканаць яго ў тым, што ён абавязкова павінен прыехаць у Вільнюс. Напішы ліст і 
раскажы пра самыя цікавыя, на твой погляд, куточкі горада альбо яго наваколіц, помнікі 
архітэктуры, культуры, разнастайныя мерапрыемствы, якія плануюцца ў горадзе. Твае 
парады павінны дапамагчы маладому чалавеку спланаваць свой адпачынак. 

Жанр – ліст.  
Адрасат – равеснік з-за мяжы. 

Б 
 Існуе думка, што для таго, каб зацікавіць вучняў мастацкай літаратурай, у школе 
трэба вывучаць толькі творы, якія расказваюць пра праблемы і інтарэсы сучаснай 
моладзі. Класічная літаратура быццам бы толькі адштурхоўвае школьнікаў ад кнігі. 
Выкажы свае адносіны да ўзнятай праблемы, магчыма, свой варыянт яе вырашэння. 

Жанр – сачыненне-разважанне.  
Адрасат – сённяшнія школьнікі і іх настаўнікі. 

В 

 Мы баімся, каб не зніклі асобныя віды раслін, птушак, жывёл, усяляк аберагаем іх, 
захоўваем, бо з іх знікненнем бяднеем мы самі, бяднее наша зямля... І разам з тым марым 
пра агульную, зразумелую для ўсіх людзей адзіную мову. Як добра было б замест 3–4 
вучыць ў школе толькі адну! Аднак далёка не ўсе згодныя з тым, што “зліццё” розных 
моў у адну – на карысць чалавецтву. Як ты думаеш, ці страціць што-небудзь чалавецтва 
ў выпадку знікнення нацыянальных моў? А можа, гэта і сапраўды было б нядрэнна? 
Напішы артыкул у газету, у якім выкажы сваё меркаванне. 

Жанр – газетны артыкул.  
Адрасат – шырокая грамадскасць. 


