
 

Дадатак 1  

Ацэначны ліст 

№ 

п/п 
Прозвішча і імя вучня 

Адзнака 

за тэст 

Эрудыт-

лато 

Выкананне 

іншых заданняў 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 
Дадатак 2 

Дыягнастычны тэст 
1. Лірыка, у адрозненне ад эпасу, не малюе канкрэтныя вобразы-персанажы. Яна 

стварае вобраз той асобы, ад імя якой напісаны верш. Гэты вобраз у літаратуры 

называецца : 

а) галоўны герой; 

б) лірычны герой; 

в) асноўны герой; 

2. “Любоў да мудрасці” ў перакладзе на грэчаскую мову абазначае : 

а) інтымнасць; 

б) пейзаж; 

в) філасофія; 

г) патрыятызм.  

3. У вершы У.Караткевіча “Беларуская песня” ўслаўляецца родны край праз апяванне 

Белавежы, Навагрудскіх узвышшаў, рэк Нёмана, Прыпяці, Дзвіны, полацкай Сафіі. Як 

у літаратурнай навуцы называецца такое ўмоўнае абазначэнне з’явы праз прадмет, які 

нечым яе нагадвае, дае намёк на яе: 

а) паралелізм; 

б) сімвал; 

в) паўтор. 

4. Стань філосафам: дапішы радком-падагульненнем верш Максіма Танка: 

 

Я спытаў у чалавека, 

Які прайшоў праз агонь, 

І воды, 

І медныя трубы: 

Што самае цяжкое  

На гэтым свеце? 

І ён адказаў:…                          

(Прайсці праз вернасць) 

 



 

 
Дадатак 3 

Дапішы сказы 

Інтымная лірыка перадае … 

Інтымная лірыка вылучаецца сярод іншых жанраў лірыкі… 

Прыгажосць і вытанчанасць па форме вершам пра каханне надаюць… 

Закон спасціжэння лірыкі кахання наступны: … 

 

 
Дадатак 4 

Паэтычны гараскоп М.Багдановіча 
 

М.Багдановіч нарадзіўся 9 снежня 1891 г. Вядомы і час нараджэння – 9 гадзін вечара. 

У гэты час, калі нарадзіўся Максім, у небе ўжо ззяла "вячэрняя зара"– зорка Венера. 

Яна стала маўклівай спадарожніцай паэта ў сваёй недасягальнай вышыні. Зорка ў 

небе – не толькі прыгажосць неба. Яна – сведка і саўдзельніца яго кахання. Як 

разгараецца на небе зорка, так разгараецца на зямлі каханне. Зорка Венера – на ёй 

скрыжоўваюцца позіркі – успаміны яго і каханай. Вобраз Венеры прыйшоў да нас са 

здабыткаў сусветнай культуры. Зорка Венера носіць імя Афрадыты, грэчаскай багіні 

хараства. Беларусы называюць яе (гэту зорку) яшчэ і Мілавіцай. Найярчэй яна свеціць 

усім закаханым. 

Хто ж натхніў М.Багдановіча да напісання верша "Зорка Венера"? Даследчыкі 

творчасці М.Багдановіча сыходзяцца на думцы, што хутчэй за ўсё верш "Раманс", які 

пазней атрымаў назву "Зорка Венера", прысвечаны Ганне Рафаілаўне Какуевай. Ёй жа 

прысвечаны і цыкл вершаў "Мадонны".  

Успамінаючы каханую, паэт у 1912 годзе напісаў верш "Раманс", эпіграфам да якога 

ўзяў словы французскага паэта Сюлі Прудома (эпіграф зачытваецца з дошкі). 

 

 
Дадатак 5 

СМУТАК     УЗАЕМНАСЦЬ      РАССТАННЕ     АДЧУЖЭННЕ     АДЗІНОТА      

ШЧАСЦЕ       ПАВАГА 

ГОРА      ВЕРНАСЦЬ     ЗДРАДА      РАДАСЦЬ 



 

 

Практыкаванне “Рамонак” 

(абмеркаваць эмблему практыкавання) 

 
 

 

 

 
Дадатак 6 

Пытанні да эўрыстычнай гутаркі 

1. Якім эпітэтам з твора вызначаецца настрой верша?  

Эпітэтам "светлы". Чытаючы верш, уяўляеш водбліск святла далёкай зоркі Венеры, 

якая сімвалізуе далёкае каханне. 

2. Якую ролю ў вершы маюць паўторы?  

Называюць асноўныя думкі, ствараюць адчуванне завершанасці. 

3. Якімі сродкамі ствараецца напеўнае гучанне верша? 

Дакладныя рыфмы, вытрыманы трохразовы памер – дактыль, які надае твору 

разважлівую, спакойную інтанацыю (трохскладовы памер з націскам на апошнім 

складзе. 

 
Дадатак 7 

Эрудыт-лато (за адно пытанне – 2 балы) 

1) Які від лірыкі перадае розныя адценні аднаго з самых прыгожых чалавечых 

пачуццяў – кахання? 

 

 

ВЕР- 

НАСЦЬ 

 

 

 

СМУТАК 

 

 

 

ПАВАГА 

 

РАССТАННЕ 

 

 

 

ШЧАСЦЕ 

 

УЗАЕМНАСЦЬ 

 

КАХАННЕ 



 

а) пейзажная; 

б) філасофская; 

в) інтымная.  

2) Пра які твор ідзе гутарка: “На першым плане – эмоцыі, перажыванні. Твор не мае 

сюжэта, не паказвае чалавечыя характары ў іх развіцці і разнастайных сувязях, 

пішацца ў форме маналогу”? 

а) лірычны; 

б) празаічны. 

3) Дзяўчына, якой, згодна з паданнямі, Максім Багдановіч прысвяціў свой 

“Раманс”, насіла імя 

а) Ганна; 

б) Венера; 

в) Афрадыта. 

4) Якімі мастацка-вобразнымі сродкамі з’яўляюцца наступныя : “светлыя згадкі”, 

“неба начное”, “ціхім каханнем”, “у далёкім краю”: 

а) паралелізм; 

б) эпітэт;   

в) увасабленне. 

 


