
23. ……身体健康，就不要吃快餐。 

А) 要想 Б) 要是 В) 如果 

Г) 想起 Д) 想想 
 

24. 农村的交通……城市的便利。 

А) 比 Б) 比不 В) 和 Г) 有 Д) 不比 
 

25. 上个…… 70……, «三大件» 是指手表，缝纫机，自行

车。 

А) 世纪，年代 Б) 年代，世纪 В) 时代，年纪 

Г) 世纪，年纪 Д) 时代，年代 
 

26. 父 母 和 孩子一 起做 家务 , 

也……家庭带来一种非常好的气氛。 

А) 会 Б) 会跟 В) 让 

Г) 会给 Д) 从 
 

27. 她一定比我……累。 

А) 太 Б) 很 В) 给 Г) 跟 Д) 还 
 

28. 妈妈打扫了……房间。 

А) 一下 Б) 一点儿 В) 有点儿 Г) 一些 Д) 的 
 

29. 这……房间又大又亮, 布置……也很漂亮。 

А) 张，得 Б) 部，的 В) 套，地 

Г) 个，得 Д) 所，---- 
 

30. 书桌……有一台电脑。 

А) —— Б) 上 В) 中 Г) 在 Д) 面 
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 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут; 

 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 

 на старте участник получает авансом 30 баллов; 

 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; 

сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 
10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных – по 5 баллов, остальные 

10 вопросов – по 4 балла; 

 за неправильный ответ из набранных баллов вычитается четверть баллов, предусмотренных за 
данный вопрос; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 

 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются 
вопросы, не входящие в программу обучения; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными 
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами 

связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, задавать вопросы по 

условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 

конкурса; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и сохраняет их до 

подведения окончательных итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 
проведения конкурса. 

 

Задание по китайскому языку  
для учащихся 5-6 классов 

填空 

1. 爸爸……点去上班? 

А) 多少 Б) 怎么 В) 什么 Г) 几  Д) 什么时候 
 

2. ……，银行怎么走? 

А) 请问 Б) 请回答 В) 请 

Г) 让我说 Д) 请告诉 
 

3. 在那儿……地铁到天安门。 

А) —— Б) 换  В) 欢 

Г) 还 Д) 在 
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4. 我记……奶奶常常唱这首歌。 

А) 第 Б) 地 В) 得 Г) 的 Д) —— 

 

5. 学校……很近。 

А) 离我家 Б) 离家我 В) 家离我 

Г) 离我 Д) 离 

 

6. 过马路要走……。 

А) 人行道 Б) 马路 В) 行人 Г) 信号灯 Д) 人行横道 

 

7. 从学校往前走, 到第二个路口右拐, 小马

家……在那儿。 

А) 也 Б) 就 В) 也不 Г) 才 Д) 都 

 

8. 这是……的熊。 

А) 褐色 Б) 紫色  В) 棕色 Г) 橙色 Д) 蓝色 

 

9. 住城市好……住农村好? 

А) 什么 Б) 还 В) 或者 Г) 还是 Д) 为什么 

 

10. 吃快餐吃……会发胖。 

А) 得多 Б) 多 В) 多了 Г) 了 Д) 呢 

 

11. 家里……起得早? 

А) 没有 Б) 起 В) 每天 Г) 谁比谁 Д) 怎么样 

 

12. 妈妈让我……写做作文，……看电视。 

А) 后，先 Б) 先，再 В) 又，又 

Г) 或者，也 Д) 也，还 

13. 他不好意思……说：“我们……帮助

她”。 

А) ——, 要 Б) 得,可以 В) 地,应该 

Г) 的,可能 Д) ——, 能 
 

14. 夏天白俄罗斯中小学生放……。 

А) 三个月 Б) 两个月的假 В) 没有 

Г) 一个月 Д) 三个月的假 
 

15. 他的学习成绩……。 

А) 优秀 Б) 出色 В) 著名 Г) 伟大 Д) 了不起 
 

16. ……是化学教室吗? 

А) 右 Б) 山右 В) 往右 

Г) 右边 Д) 左右 
 

17. 医务室工作时间：周一……周六。 

А) 和 Б) 至 В) 从 Г) 不 Д) 等 
 

18. 如果有不明白的地方……问老师。 

А) 用 Б) 要不 В) 想 Г) 可能 Д) 可以 
 

19. 可以……垃圾扔在垃圾筐里。 

А) 把 Б) 吧 В) 爸 Г) 巴 Д) 钯 
 

20. 老师不……学生成绩。 

А) 对 Б) 向 В) 给 Г) 跟 Д) 从 
 

21. 你的老习……你的学习成绩很满意。 

А) 对 Б) 向 В) 给 Г) 跟 Д) 从 
 

22. 别忘了……体育课要带运动服。 

А) 在 Б) 的时候 В) 上 Г) 的 Д) 呢 


