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РЭФЕРАТ 

Звесткі аб аб’ёме дыпломнай работы: работа складаецца з уводзін, трох 

глаў, заключэння, бібліяграфічнага спіса, у якім 26 найменняў. Поўны аб’ём 

работы – 58 с. 

Ключавыя словы: ЦЭНТРАЛІЗАВАНАЕ ТЭСЦІРАВАННЕ, ТЭСТ, 

ТЭСТАВАЕ ЗАДАННЕ, ЗАДАННІ ЗАКРЫТАЙ ФОРМЫ, ЗАДАННІ 

АДКРЫТАЙ ФОРМЫ, ЗАДАННІ НА ЎСТАНАЎЛЕННЕ АДПАВЕДНАСЦІ, 

ЗАДАННІ НА ЎСТАНАЎЛЕННЕ ПРАВІЛЬНАЙ ПАСЛЯДОЎНАСЦІ, 

ДЫЯГНАСТЫЧНАЯ ФУНКЦЫЯ, НАВУЧАЛЬНАЯ ФУНКЦЫЯ, 

ВЫХАВАЎЧАЯ ФУНКЦЫЯ. 

Аб’ект даследавання: працэс навучання беларускай мове з 

выкарыстаннем тэставых заданняў. 

Мэта дыпломнай работы – распрацоўка тэставых заданняў для праверкi 

ведаў вучняў у 5 класе.  

У дыпломнай рабоце ажыццяўляецца адбор звестак па практыцы 

правядзення цэнтралізаванага тэсціравання ў Рэспубліцы Беларусь. У першай 

главе вызначаны змест і асаблiвасцi формаў тэставых заданняў, якія 

выкарыстоўваюцца ў школах і на ЦТ у Рэспубліцы Беларусь, разгледжаны 

асноўныя паняццi (цэнтралізаванае тэсціраванне, тэст, тэставае заданне). 

У другой главе вылучаны і прааналізаваны найбольш частотныя памылкі, 

якiя сустракаюцца як у аўтарскiх зборнiках тэставых заданняў, так i ў 

зборнiках, падрыхтаваных да ЦТ. У апошняй главе прадстаўлены самастойна 

распрацаваныя  тэставыя заданнi для 5 класа па тэмах “Словазлучэнне”, 

“Сказы апавядальныя, пытальныя, пабуджальныя”, “Клічныя сказы”, “Будова 

сказа. Галоўныя члены сказа. Неразвітыя сказы”, “Даданыя члены сказа. 

Развітыя сказы”, “Сказ з аднароднымі членамі”, “Зваротак”, “Складаны сказ”, 

“Простая мова”, “Дыялог”. 

Вынікі праведзенага даследавання могуць быць выкарыстаны ў час 

распрацоўкi тэставых заданняў, а прапанаваныя ў апошняй главе заданнi – 

для праверкi таго, наколькi вучнi засвоiлi матэрыял раздзелаў, 

прадугледжаных праграмай для вывучэння ў 5 класе.  

 

 

 



 

DAS REFERAT 

Diplomarbeit– 58 Seiten, 26 Quellen.  

Schlüsselwörter: DIE ZENTRALISIERTE PRÜFUNG, DER TEST, DIE 

TESTAUFGABE, DIE GESCHLOSSENE AUFGABE, DIE OFFENE 

AUFGABE, FESTSTELLUG DERENTSPRECHUNG, DIEAUFGABE AUF DIE 

FESTSTELLUNGDER RICHTIGEN  REIHENFOLGE, DIE DIAGNOSTISCHE  

FUNKTION, LEHR-, ERZIEHUNGSFUNKTION. 

Das Objekt derUntersuchung: das Unterrichtender weißrussischen  Sprache 

mit Hilfe der Testaufgaben. 

Das Ziel der Diplomarbeit – die Entwicklung der Testaufgaben  für die 

Kenntniskontrolle der Schüler in der 5. Klasse. 

In der Diplomarbeit  sind die Angaben  aus  der Praxis der zentralisierten 

Prüfung in der Republik Belarus gesammelt und analysiert  worden. Im ersten 

Kapitel sind der Inhalt und die Formbesonderheiten der Testaufgaben bestimmt, 

die in den Schulen und in  der zentralisierten Prüfung in der Republik 

Belarusverwendet werden, es sind die Hauptbegriffe (die zentralisierte Prüfung, 

der Test, die Testaufgabe) betrachtet. Im zweiten Kapitel sind die häufigsten Fehler 

gewählt und analysiert worden, die in den Sammelwerkender Testaufgaben, sowie 

in den zur zentralisierten  Prüfung  vorbereiteten Ausgaben vorkommen. Im letzten 

Kapitel sind die selbständig entwickelten Testaufgaben für die 5. Klassen nach den 

folgenden Themen vorgelegt: «Wortverbindung», «Aussage-, Frage- und 

Aufforderungssätze», «Ausrufesätze», «Satzbau. Die Hauptsatzglieder. Die 

unerweiterten Sätze», «Die Nebensatzglieder. Die erweiterten Sätze», «Die Sätze 

mit  gleichartigen Satzgliedern», «Die Anrede», «Zusammengesetzte Sätze », «Die 

direkteRede», «Der Dialog». 

Praktische Wichtigkeit dieser Untersuchung besteht in der Möglichkeit, ihre  

Ergebnisse beider Vorbereitung der Prüfungsaufgaben, und die im letzten Kapitel 

angebotenen Aufgaben  – für die Kontrolle , inwiefern die Schüler der  5. Klasse  

den vom  Lehrhrogramm  vorgesehenen Lehrstoff behalten haben,  zu benutzen. 

 


