
 

 

Белорусская литература,   11 “А”, “Б”,  Борисевич Г.А. 

 

Дата 

Тэма ўрока Вучэбныя матэрыялы Заданні для самастойнай 

работы  

Тэматычны 

кантроль 

Тэрмін, форма 

здачы тэматычнага 

кантролю 

20.04.2020-

27.04.2020 

Сучасная 

беларуская 

літаратура. 

Паэзія 

Аглядавая тэма: 

http://www.zhabinka.by/?p=26994 

http://www.websmi.by/2018/07/ka

hannya-vechnyya-agni/ 

Аналіз творчасці аднаго сучаснага 

беларускага паэта па плане, які 

адсылаўся ўсім вучням у сакавіку 

Рэферат  (план 

адсылаўся ў 

сакавіку ў групу) + 

прэзентацыя да 

рэферата 

28.04.2020  дакумент 

Word + прэзентацыя 

на адрас электроннай 

пошты 

borisevich_ga@mail.ru  

28.04.2020-

03.05 

Відэаролік  “Чытаем на памяць 

верш сучаснага беарускага паэта” 

Відэаролік Да 01.05.2020 

04.05.2020-

10.05.2020 

Тэмы для кантрольнага сачынення: 

1) Паэзія – люстэрка душы майго 

сучасніка. 

2) Тэма кахання ў сучаснай 

беларускай паэзіі. 

3) Чалавек – гэта цэлы свет. 

4) Што такое сучасная паэзія? 

Сачыненне   Да 15.05. 2020, 

дакумент Word для 

тых, каго не будзе, 

астатнія пішуць 

кантрольнае сшыткі 

11.05.2020-

17.05.2020 

Сучасная 

беларуская 

літаратура. 

Проза 

Творы сучасных беларускіх 

пісьменнікаў на выбар: 

У. Сцяпан, навела “Адна капейка” 

або 

А. Казлоў, аповесць “Незламаная 

свечка” 

Прачытаць твор Адказы на пытанні  Да 09.05.2020 

http://www.zhabinka.by/?p=26994
http://www.websmi.by/2018/07/kahannya-vechnyya-agni/
http://www.websmi.by/2018/07/kahannya-vechnyya-agni/
mailto:borisevich_ga@mail.ru


 

 

 

 Сучасная 

беларуская 

літаратура. 

Драматургія 

Водгук на прачытаны твор ці 

прагледжаны спектакль: 

С. Кавалёў, п’еса “Стомлены 

д’ябал” або 

А. Петрашкевіч “Меч Рагвалода”, 

Прачытаць твор або паглядзець 

анлайн-спектакль сучаснага 

беларускага драматурга 

Водгук на прачытаны 

твор або 

прагледжаны анлайн-

спектакль 

Да 25.05.2017 

11а: 

21.05.2020, 

11б: 

12.05.2020 

Кантрольнае 

сачыненне 

для прысутных у класе  - - 

21.05.2020-

28.05.2020 

Падагульненне і 

сістэматызацыя 

вывучанага за 

год 

  Па запатрабаванні 

для карэкцыі ведаў 

Індывідуальна 



Белорусский язык,   11 “А”, “Б”,  Борисевич Г.А. 

 

Дата 

Тэма ўрока Вучэбныя матэрыялы Заданні для самастойнай 

работы  

Тэматычны кантроль Тэрмін, форма здачы 

тэматычнага 

кантролю 

20.04.2020-

27.04.2020 

Сінтаксічныя прыметы 

складаназалежных сказаў, 

знакі прыпынку 

Сінтаксічныя прыметы 

бяззлучнікавых сказаў, 

знакі прыпынку 

Сінтаксічныя прыметы 

сказаў з рознымі відамі 

сувязі, знакі прыпынку 

Вучэбны дапаможнік:  

Г.М. Валочка і інш. 

“Беларуская мова,11 

клас”. 

Даведнік “Пунктуацыя ў 

прыкладах” і іншыя. 

 

 

 

 

 

Відэаўрок:  

https://youtu.be/ScXA8rL

Ebb4 , 

✓ & 17, с. 236, 237, 

тэарэтычны матэрыял, 

✓ пр. 165,169, 175, 

пісьмова 

Тэматычны кантроль 

(сказы, схемы, знакі 

прыпынку) будзе 

дасланы 28.04.2020 

10.00 

Да 11.00 28.04.2020 

даслаць  дакумент Word 

на адрас электроннай 

пошты 

borisevich_ga@mail.ru 

28.04.2020-

03.05 

✓ & 18, с. 238-241, 

тэарэтычны матэрыял, 

✓ пр. 183, 184, 188 ці 190, 

пісьмова 

Сачыненне-эсэ, тэма: 

пр. 191 

 Да 04.05.2020  

дакумент Word (можна 

фото) на адрас 

электроннай пошты 

borisevich_ga@mail.ru. 

Можна прынесці работу. 

04.05.2020-

10.05.2020 

✓ & 19, 20,  тэарэтычны 

матэрыял, 

✓ пр. 192, 194, 196, 

пісьмова, 

✓ тэст для самакантролю: 
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfbtkYoqUMgwdK7
WC-iFlfdYKzzNe3VVarrlJ-
Rs8V4a0Tp2Q/viewform 

- - 

11.05.2020-

17.05.2020 

Канструкцыі з чужой 

мовай, ужыванне, знакі 

прыпынку 

Вучэбны дапаможнік:  

Г.М. Валочка і інш. 

“Беларуская мова,11 

клас”. 

Даведнік “Пунктуацыя ў 

прыкладах” і іншыя. 

✓ & 21,  тэарэтычны 

матэрыял, 

✓ пр. 216, пісьмова схемы, 

✓ пр. 219, 220, 222, 

пісьмова 

Тэматычны кантроль 

(тэст) будзе дасланы 

12.05.2020 у 11.00  , 

паўтарыць & 9-21 

12.05.2020  

З 11.00 да 12.00,  

дакумент Word на адрас 

электроннай пошты 

borisevich_ga@mail.ru 

11а: 

27.05.2020,

11б: 

14.05.2020 

Кантрольны тэст Пішуць тыя, хто 

прысутнічае ў класе 

Паўтарыць & 9-21 -- -- 

https://youtu.be/ScXA8rLEbb4
https://youtu.be/ScXA8rLEbb4
mailto:borisevich_ga@mail.ru
mailto:borisevich_ga@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbtkYoqUMgwdK7WC-iFlfdYKzzNe3VVarrlJ-Rs8V4a0Tp2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbtkYoqUMgwdK7WC-iFlfdYKzzNe3VVarrlJ-Rs8V4a0Tp2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbtkYoqUMgwdK7WC-iFlfdYKzzNe3VVarrlJ-Rs8V4a0Tp2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbtkYoqUMgwdK7WC-iFlfdYKzzNe3VVarrlJ-Rs8V4a0Tp2Q/viewform
mailto:borisevich_ga@mail.ru


 

21.05.2020-

28.05.2020 

Падагульненне і 

сістэматызацыя 

вывучанага за год 

Вучэбны дапаможнік:  

Г.М. Валочка і інш. 

“Беларуская мова,11 

клас”. 

С.200-229, трэніровачныя 

тэставыя работы 

Па запатрабаванні для 

карэкцыі ведаў 

Індывідуальна 
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