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«У БДУ ЗАЦВІТАЕ ПАПАРАЦЬ-КВЕТКА»

«Вучымся вучыцца!»
Памятаем: 137 балаў –  сярэдні IQ 
Нобелеўскіх лаўрэатаў
Вучэбная дысцыпліна «Універсітэтазнаўства» упершыню чытаецца на першых курсах па ініцыятыве рэктара БДУ прафесара Стражава В.І.

У Н І В Е Р С І Т Э Ц К І    А Р Э А П А Г
(арэапаг – з грэч. Арэеў курган. Сход мудрых: 
«Сабраўся цэлы арэапаг прафесараў-экзаменатараў»)
Узыходжанне на гару Арэа – узыходжанне на студэнцкі Алімп

І узровень. “Ваганты” – вандроўныя шкаляры ў пошуках сваіх універсітэтаў.
ІІ узровень. Студэнт – гэта той, хто абпальвае бровы, седзячы пры святле свечкі ў замкавай келлі над кнігай. Тэма: «Гісторыя універсітэтаў Сярэднявечча. Універсітэты свету».
ІІІ узровень. БДУ: экалогія духу. Гісторыя і сучаснасць.
IV узровень. Універсітэцкі гарадок.
V узровень. Аспірант – «студент-свехсрочник». Навучанне – гэта тое, што засталося пасля таго, як ты забыўся ўсё, чаму цябе вучылі.

Тэсты для тых, хто жадае пазмагацца на лепшае веданне гістарыі сваёй Alma Mater. За дакладныя і поўныя адказы 1–3-х ўзроўняў студэнты атэстуюцца адзнакай «залічана». За поўныя і правільныя адказы ўсіх узроўняў – прызы, прэміі, матэрыяныя і маральныя заахвочванні студэнтаў ад рэктара. Да адказаў на пытанні 4–5-х ўзроўняў дапускаюцца толькі тыя студэнты, якія атэставаны адзнакай «залічана» на 1–3-х ўзроўнях.

Прымаюцца заяўкі ад асобных студэнтаў, студэнцкіх акадэмічных груп, маладзёжных суполак, а таксама ад усіх факультэтаў БДУ. Наш адрас: 220030, г. Мінск,  вул. К. Маркса, д. 31, каб. 53, 303; phyl@bsu.by.



Праект тэставых заданняў для студэнтаў па гісторыі сваёй Alma Mater 
«У БДУ ЗАЦВІТАЕ ПАПАРАЦЬ-КВЕТКА» падрыхтаваў 
кандыдат філалачных навук, дацэнт У. А. Навумовіч
Комп'ютарныя верстка, дызайн, кантроль за арганізацыяй 
і правядзеннем тэсціравання – Г. К. Карпава
Вядучы праекта – дацэнт У. А. Навумовіч


ТЭСТЫ
па вучэбнай дысцыпіне «Універсітэтазнаўства» 
«У БДУ зацвітае папараць-кветка»

І узровень
“Ваганты” – вандроўныя шкаляры 
ў пошуках сваіх універсітэтаў

	Дапоўніце радок сваімі словамі:

Ды будзь Ты нават паэт Афанасій Фет
Ты павiнен …...................... універсітэт
а) любiць б) не забываць в) паважаць г) шанаваць

	Як называлі універсітэты ў старыну:

а) Адукацыйныя цэнтры
б) «Школа для самых вышэйшых навук»
в) Бурса
г) «Рэспублікі вучонасці», «гарады ў гарадах»

	Якія словы высечаны на помніку нашаму земляку рэктару універсітэта ў Сант-Яга Ігнату Дамейку ў Чылі?

а) «Няма прарокаў у сваёй Айчыне»
б) «Твая слава ў вучнях!»
в) «Дзякуй за навуку»
г) «Grande аdukator»

	У якой краіне знаходзіцца гара Арарат?

а) Арменія
б) Азербайджан
в) Турцыя
г) Грузія

	Што такое «філармонія»?

а) кветачка
б) рыба
в) дыска-клуб
г) аркестр

	Як перакладаецца слова «баскетбол» – любімы від спорту на філфаку?

а) «кальцо»
б) «карзіна і мяч»
в) «бі-бяжы»
г) «гульня ў мяч»

	Якая птушка жыве ў насценным гадзінніку?

а) верабей
б) певень
в) зязюля
г) салавей

	Якімі шляхамі ствараліся, на Ваш погляд, універсітэты ў свеце (адказаў можа быць некалькі):

а)  Студэнты аб’ядналіся і «запрасілі» выкладчыкаў…
б)  Выкладчыкі аб’ядналіся і «запрасілі» студэнтаў… 

	Што з’яўляецца, па словах Анарэ дэ Бальзака,  «ключом» для ўсякага роду ведаў?

а) пытальнік
б) клічнік
в) слова
г) шматкроп’е

	Які надпіс зроблены на латыні над уваходам у будынак рэктарата? (Выберыце варыянт):

а) «Сіла чалавека ў веданні і ўменні: Мы вучымся не для школы, а для жыцця»
б) «Дабро пажалаваць»
в) «Вітаем студэнтаў і выпускнікоў роднага універсітэта»
г) «Няхай будзе блаславены кожны, хто ўваходзіць у гэтыя дзверы 
і хто выходзіць з гэтых дзвярэй»

	Дзе размяшчаецца стылізаваная «папараць-кветка» у Беларускім дзяржаўным універсітэце? (Адказ асабіста выкладчыку)
а) ведаю
б) не ведаю


	Што сімвалізуе залацістая галінка на васільковым фоне на афіцыйным геральдычным сімвале – эмблеме Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў адпаведнасці з геральдычным рэестрам Рэспублікі Беларусь за № В–489 ад 19.04.2005 г.:

а) папараць-кветку
б) гусінае пяро пушкінскай эпохі
в) пальмавую галінку
г) галінку бярозы
д) лаўровую галінку

	Назавіце кампазітара, які напісаў «Вясельны марш»:

а) Бах
б) Бетховен
в) Моцарт
г) Мендэльсон

	У якім месцы ракі ці возера «чэрці водзяцца»:

а) «у ціхім балоце»
б) «у віры»
в) «над берагавой кручай»
г) «у чаратах»

	Якая рэлігія зарадзілася ў Індыі: 

а) іудаізм
б) хрысціянства
в) уніяцтва
г) будызм

Какую подпись под документами, по обыкновению, любил ставить ректор Казанского университета Лобачевский (в Казанском университете когда-то учился В. И. Ульянов (Ленин)):
а) ректор-профессор
б) ректор-математик
в) ректор-отец-основатель
г) ректор-хозяйственник
д) ректор-исследователь
е) ректор-организатор
ж) ректор-библиотекарь


ІІ узровень
Студэнт – гэта той, хто абпальвае бровы, 
седзячы пры святле свечкі ў замкавай келлі над кнігай 
Тэма: «Гісторыя універсітэтаў Сярэднявечча. Універсітэты свету».

Якая расліна названа ў гонар заснавальніка Гродзенскай каралеўскай медыцынскай акадэміі?
а) «Манбрэцыя»                  
б) «Шалфей»                       
в) «Жыліберцыя»
г) «Herba Violae» («трава фіалкі»)

	Калі была адчынена Гродзенская медыцынская акадэмія (Ecole Royale de Medecine a Grodno) і ў прысутнасці якога караля?

а) у 1776 годзе з удзелам караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага
б) 16 карсавіка 1803 года заканадаўчым актам імператара Аляксандра I
в) у 1364 годзе па загаду караля Казіміра Вялікага
г) 12 студзеня 1755 года загадам імператрыцы Елізаветы Пятроўны

	Запішыце, якія універсітэты былі адкрыты ў названыя вышэй даты?

1) Віленскі   
2) Кракаўскі     	
3) Маскоўскі

а) у 1776 годзе з удзелам караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага
б) 16 карсавіка 1803 года заканадаўчым актам імператара Аляксандра I
в) у 1364 годзе па загаду караля Казіміра Вялікага
г) 12 студзеня 1755 года загадам імператрыцы Елізаветы Пятроўны

	У якім універсітэце свету не патрэбны затраты на грамадскі транспарт, не дазволена карыстацца аўтамабілямі і практычна з любога месца можна дабрацца на заняткі пяшком ці на веласіпедзе?

а) Варшава                                           
б) Прага                                                
в) Кембрыдж
г) Гарвард

	Як назвала А.М. Калантай – першы пасол-жанчына СССР – студэнтаў у сваім аднайменным нарысе?

а) «Студэнты лахматыя і чырвоныя»
б) «Студэнты дапытлівыя і гультаяватыя»
в) «Студэнты актыўныя і безініцыятыўныя»
г) «Студэнты па жаданню» і «студэнты па прымусу»

	«Лахматымі» у Сярэднявеччы студэнтаў называлі:

а) у процівагу «белападкладачнікам»
б) за звычай хадзіць «з грывай»
в) на зло «распамажаным» багаценькім
г) з-за адсутнасці грошай на парыкмахерскую

	Выберыце, якімі эпітэтамі, на ваш погляд, надзялялілі універсітэты свету:

а) Універсітэт – крыніца ведаў
б) Заканадаўца навук
в) Настаўнік ісціны
г) Храм, карабель ведаў
д) Заслужана можа называцца «Дзяржава навук» – merito dici possit  civitas literarum»
е) Святы агмень навукі
ж) Цудоўнае святло жыцця 
з) Кузніца кадраў 
і) Майстэрня, дзе рыхтуюць настаўніка на векі вечныя
к) Школа будучыні

	Які самы стары ў Новым свеце універсітэт стаў alma mater для сямі амерыканскіх прэзідэнтаў? 

а) Гарвардскі                                          
б) Вашынгтонскі                                    
в) Чыкагскі
г) Каліфарнійскі

	Абвядзіце кружочкам чатыры факультэты ў класічных універсітэтах Сярэднявякоўя: 

а) права                                                  
б) філасофіі                                           
в) зоркалічэнняя                                    
г) тэалогія
д) медыцыны
е) свободных мастацтваў

	Назавіце два першыя сярэднявяковыя універсітэты, якія склаліся на тэрыторыі Еўропы:

а) Балонскі                                            
б) Парыжскі                                          
в) Рымскі
г) Пражскі

	Адзначце асноўныя шляхі ўтварэння сярэднявяковых універсітэтаў: 

а) спантанна, шляхам міграцыі студэнтаў і магістраў у іншы горад
б) арганізавана (па рашэнню грамадзянскай ці царкоўнай ўлады)
в) «насаджэннем» царкоўных і свецкіх улад
г) пры наяўнасці старых школ

	Прадоўжыце радок студэнцкай песні позняга Сярэднявечча «От зори до зори, Чуть зажгут фонари, Всё студенты по улицам ____________»

а) «шляются»                                 
б) «гуляют»                                     
в) «шпацируют»                             
г) «прогуливаются»
д) «болтаются»
е) «чопорно в мантиях ходят»

	Назавіце асноўныя этапы станаўлення сярэднявяковых універсітэтаў:

а) I этап 1158 – 1378 гг.
б) ІІ этап 1378 – XV ст.
в) ІІІ этап – XVст. – XVIII ст.
г) XVIII ст. – XIX ст.

	Каму належаць наступныя радкі верша і аб чым яны сведчаць:

                                Каждый согласен: по праву
                                Салерно – бессмертная слава!
                                Целого света стеченье
                                Туда, чтоб найти исцеленье.
                                Я полагаю, что верно
                                 Учение школы Салерно
               а) Архіпаэт Сярэднявечча аб папулярнасці медыцынскай школы ў Салерно
               б) Дэвіз палітыкаў
               в) Цытата са Статута Балонскага універсітэта
               г) Радкі з закліка аб наборы ў Балонскі універсітэт

	Каму давалі клятву вернасці сярэдневяковыя універсітэты?

                            а) сваёй «alma mater»
                            б) Папе Рымскаму
                            в) Роднаму гораду
                            г) Высокай навуцы

	  Выніковая праца студэнтаў сярэдневяковага універсітэта насіла назву:

                   а) Курсавая
                   б) Дыпломная
                   г) Магістарская
                   д) «СУМЫ»

	Як называлі сярэднявяковыя універсітэты? (Адказаў можа быць некалькі)

                    а) Цэнтры «інтэлектуальнай энергіі»
                    б) «studia generalia»
                    в) «асяродкі вальнадумства»
                    г) «расаднікі ерасі»

	З якога часу існуюць ва універсітэтах інстытуты рэктара, дэкана?

                  а) з часоў каля 1240 года
                  б) з ХХ стагоддя
                  в) пасля 1921 года
                  г) пасля 1945 года
   
	Даступнасць адукацыі для простага народа звязана з утварэннем універсітэта:

                    а) у Празе у 1347 годзе па рашэнню імператара Карла IV
                    б) у Вене ў 1365 годзе
                    в) у Кракаве ў 1364 годзе
                    г) у Венгрыі ў Печы ў 1367 годзе

	Бурны рост універсітэтаў у Сярэднявеччы выкліканы (адказаў можа быць некалькі):

                    а) «Вялікім расколам» у 1378 годзе ў хрысціянскім свеце
                    б) Узнікненнем сучасных дзяржаў
                    в) Абуджэннем пачуццяў нацыянальнай самасвядомасці
                    г) Ініцыятывай новых гарадоў
                    д) Тым, што прэтэнзіі на ўсеахопнасць навучання ў Балонскім універсітэце выходзілі з моды

	Універсітэцкія каледжы утвараюцца:

1) У Парыжы – Сарбона, Наварры і Магдаліны
2) У Оксфардзе – Мертонекі 
3) У Кембрыджы – Пітэрхаус 
4) У Балонскім універсітэце – іспанскі каледж 

а) 1257 г.
б) 1263 – 1264 гг.
в) 1284 г.
г) 1367 г.

	Як утварыўся універсітэт у Падуі (1222 г.),  у якім пазней вучыўся Ф. Скарына:

                   а) Зыходам студэнтаў з Балонскага універсітэта 
                   б) Па высачайшаму загаду імператара
                   в) «Насаджэннем» свецкай уладай
                   г) Дзякуючы мабільнасці універсітэта
                   д) У выніку канкурэнцыі гарадоў

	Якімі шляхамі былі утвораны універсітэты у Кембрыджы (Англія) і Падуі (Італія)?

                    а) Спантанна, зыходам студэнтаў і магістраў з Оксфарда і Балонскага універсітэта
                    б) Каралеўскай уладай
                    в) Уладай каталіцкай царквы
                    г) Па рашэнню грамадзянскіх устаноў

	Старэйшыя ВНУ у Старым і Новым Свеце знаходзіліся ў краінах Старога Свету і Новага Свету: 

1. Балонскі			а. ЗША
2. Кембрыдж 			б. Канада
3. Оксфард 			в. Італія
4. Сарбона 			г. Францыя
5. Ягелонскі			д. Чылі
6. Гарвард			е. Англія
7. Мічыган			ж. Польшча
8. Таронта
9. Кліўленд
10. Сант-Яга

	Прыведзеныя вершаваныя радкі:

От зори до зори, 
Чуть зажгут фонари,
Все студенты
по улицам
шляются.
Они песни поют…

Гэта:
а) Студэнцкая песня XVII – XVIII ст.
б) Эпіграма паэта А.Дзяржавіна на ліцэістаў
в) Верш А.С. Пушкіна ў Царскасельскім ліцэі 
г) Радкі са студэнцкага фальклора

	Згодна з легендай Оксфард заснаваны за сценамі манастыра, у якім схавалася ад каралеўскага жаніха саксонская прынцэса Фрыдэсвіда. У перакладзе «Оксфард» азначае:

а) брод для жывёлы
б) сцяна кахання
в) бераг ведаў
г) мост сяброўства

	Назавіце дакладную дату утварэння адукацыйнай камісіі на землях Беларусі – правобраза сучаснага Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беоарусь

а) 1773
б) 1780
в) 1760
г) 1770

	У які час і дзе быў утвораны першы універсітэт у свеце (напрыклад, 1а2б3в4г):

1) Балонскі універсітэт                                           
б) Парыжскі універсітэт                                                                                     
в) Оксфардскі універсітэт                                           
г) Монпелье
	а) 1158
	б) 1200
	в) 1167
	г) 1137

	У царкве якога універсітэта свету ёсць вітражы, на знешніх вокнах якіх у выглядзе мазаікі прадстаўлены старазапаветныя гісторыі, а на ўнутраных – адпаведныя ім новазапаветныя:

а) Кембрыдж 
б) Оксфард 
в) Гарвард 
г) Карлаў універсітэт у Празу 
д) Ягелонскі універсітэт у Кракаве 
е) Універсітэт у Тэль-Авіве 

	Што ў перакладзе з грэчаскай мовы азначае слова «Біблія»:

а) «дабравесце» 
б) «Стары Запавет»
в) «Новы Запавет»
г) «Святае чытанне»
д) «кнігі»
е) «мудрасць»
ж) «жыціі святых»

ІІІ узровень
БДУ: экалогія духу. Гісторыя і сучаснасць

	Калі быў заснаваны Беларускі дзяржаўны універсітэт?

а) летам 1855 г.
б) 30 кастрычніка 1921 г.
в) у кастрычніку 1943 г.
г) у маі 1945 г.

	Адзначце асноўныя этапы станаўлення Беларускага дзяржаўнага універсітэта:

а) 1921-1925
б) 1925-1943
в) 1943-1960
г) 1960 – сённяшні дзень

	Хто быў першым рэктарам БДУ?

а) А.Н. Сеўчанка
б) У.І. Пічэта
в) П.П. Савіцкі
г) У.М. Сікорскі

	У складзе якіх факультэтаў пачынаў працаваць Беларускі дзяржаўны універсітэт? (Адказаў можа быць некалькі):

а) рабфак
б) медыцынскі 
в) факультэт грамадскіх навук (ФГН)
г) педагагічны

	Калі пачалося будаўніцтва універсітэцкага гарадка?

а) у 20-х гг.
б) у 30-х гг.
в) у 60-х гг.
г) у 50-х гг.	

	Якія ВНУ ў Мінску ўтварыліся на базе БДУ? 

а) Мінскі медыцынскі інстытут
б) Мінскі юрыдычны інстытут
в) Беларускі інстытут народнай гаспадакі
г) Мінскі хіміка-тэхналагічны інстытут, які увайшоў 
у склад Беларускага політэхнічнага інстытута

	Якія культурныя, навуковыя, адукацыйныя ўстановы створаны з удзелам старэйшага універсітэта (адказ можа быць не адзіным):

а) НАН Беларусі 
б) Бібліятэка Беларусі
в) Саюз пісьменнікаў Беларусі
г) Філармонія

	Хто з’яўляецца аўтарам верша «Беларускаму універсітэту» да гадавіны заснавання БДУ?

а) Якуб Колас
б) Паўлюк Трус
в) Алесь Гурло
г) Пятрусь Броўка
д) Пятро Глебка
е) Яўгенія Янішчыц
ж) Алесь Разанаў
з) Янка Купала

	Якая вуліца ў 1922 годзе  была перайменавана ва Універсітэцкую?

а) Магазінная
б) Кашарная
в) Аляксандраўская
г) Міхайлаўская

	У якім будынку пачаліся заняткі ва універсітэце 31 кастрычніка 1921 года:

а) гімназіі Фальковіча
б) духоўнай семінарыі
в) рэальнага вучылішча
г) фабрыкі «Вікторыя» 

	Хто прачытаў першую лекцыю студэнтам?

а) рэктар У.І. Пічэта
б) рэктар П.П. Савіцкі 
в) прафесар-гісторык Дзм.П. Канчалоўскі
г) вядомы вучоны-этнограф, аўтар трохтомнай працы «Беларусы» Я.Ф. Карскі

	На якую тэму была прачытана першая лекцыя ў БДУ?

а) «Пра культуру Міжземнамор’я ў эпоху панавання Рыма»
б) «Юрыдычнае абгрунтаванне пытання аб дэкрэце адкрыцця 
універсітэта ў Мінску»
в) «Этнічная культура беларусаў»
г) «Геапалітычнае становішча Беларусі»

	Рэальная дапамога якіх расійскіх вучоных з сусветным імем была аказана універсітэту?

а) К.А. Ціміразева
б) А.Ф. Фартунатава
в) У.І. Пічэты
г) заолага М.М. Кулагіна
д) этнографа М.А. Янчука
е) медыкаў Л.С. Мінора, М.Б. Кроля
ж) хіміка Б.М. Бенкергейма

	Назавіце першапрычыны заснавання універсітэцкай адукацыі на беларускай зямлі (адказ можа быць не адзін):

а) нацыянальная самабытнасць беларусаў
б) багатая гісторыя этнаса 
в) наяўнасць культуры народа
г) дзяржаўнасць

	 Калі і дзе былі заснаваны першыя навучальныя установы на тагачасных беларускіх землях?

1) Віленскі універсітэт 
2) Горы-горацкі земляробчы інстытут
3) Гродзенская каралеўская медыцынская акадэмія 
4) Палацкі езуіцкі калегіум

а) 16 красавіка 1803 года дэкрэтам Аляксандра І
б) 1840 – 1864 гг.
в) у 1777 годзе
г) у 1580 годзе

	Які першы універсітэт быў заснаваны на літоўска-беларускіх землях?

а) Віленскі універсітэт
б) Варшаўскі універсітэт
в) Смаленскі універсітэт
г) Гора-Горацкая сельгасакадэмія

	 Укажыце дакладныя гады існавання Віленскага універсітэта:

а) 1803-1863 гг.
б) 16 красавіка (17 чэрвеня) 1803 г. – 1 мая 1832 г.
в) 1803-1914 гг.
г) 1803-1917 гг.

	Назавіце найбольш вядомых першых прафесараў Беларускага дзяржаўнага універсітэта:

а) Я.Ф. Карскі
б) У.І. Пічэта
в) А.А. Смоліч
г) М.В. Доўнар-Запольскі
д) У.М. Перцаў
е) М.М. Нікольскі
ж) М.М. Піятуховіч
з) І.І. Замоцін

	 Хто з’яўляўся рэктарам БДУ ў перадваенныя, ваенныя і пасляваенныя гады? 

а) П.П. Савіцкі
б) А.І. Дзякаў
в) Я.П. Каранеўскі
г) І.Ф. Ермакоў
е) У.С. Бабраўніцкі

	Напярэдадні 20-гадовага юбілею ў БДУ працавала 6 факультэтаў. Вам неабходна выбраць правільныя адказы:

а) біялагічны
б) хімічны
в) фізіка-матэматычны
г) гістарычны
д) геаграфічны
е) філалагічны
ж) эканамічны
з) філасофскі
і) ваенны

	За першыя 20 гадоў работы БДУ падрыхтаваў для Беларусі:

а) 5240 высокакваліфікаваных спецыялістаў
б) 20 000 спецыялістаў
в) 16 000 выпускнікоў
г) 25 000 спецялістаў

	Які юбілей БДУ быў «перапынены вайной»? Якія дакументы сведчылі аб яго падрыхтаванасці. Пазначце адказы.

а) запрашальны білет
б) праграма навуковай сесіі
в) фатаграфія ўдзельнікаў
г) зборнік  навуковых прац па выніках выступленняў вучоных

	 Калі і дзе аднавіў работу БДУ ў гады Вялікай Айчыннай вайны:

а) у кастрычніку 1943 г. на станцыі Сходня пад Масквой
б) у верасні 1945 г. у Мінску
в) летам 1946 г. у Маскве 
г) у 1944 г. у Магілёве

	Назавіце імёны Герояў Савецкага Саюза, лёс якіх звязаны з Беларускім дзяржаўным унверсітэтам:

а) Гарошак П.А.
б) Жмуроўскі Д.П.
в) Жолудзеў Н.І.
г) Жукаў Г.К.
д) Зайцаў М.Я.
е) Катлавец М.П.
ж) Кірсанаў А.В.
з) Осіпава М.Б.
і) Парахневіч У.А.
к)  Патрын А.Ф.
л) Смушкевіч Я.У.
м) Філімонаў А.А.

	Развіццё БДУ ў 50-60-х гадах ХХ ст. звязана з імем А.Н. Сеўчанкі, які з’яўляўся заснавальнікам навуковага кірунку:

а) фізікаў-оптыкаў
б) геалогіі
в) гісторыкаў
г) матэматыкаў

	Пашырэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы універсітэта ў 1950-1980-я гг. звязана з (абвесці кружочкам правільныя адказы):

а) будаўніцтвам галоўнага корпуса БДУ
б) зменамі ў структуры універсітэта
в) развіццём навукі ў 1950-1960-я гг.
г) ростам прафесарска-выкладчыцкага саставу
д) будаўніцтвам студэнцкіх інтэрнатаў
е) адкрыццём навукова-даследчых інстытутаў
ж) адкрыццём новых факультэтаў
з) актыўнасцю студэнцкага жыцця

	Хто з народных пісьменнікаў Беларусі вучыўся ў БДУ?

а) Пятрусь Броўка
б) Ніл Гілевіч
в) Іван Навуменка
г) Рыгор Барадулін
д) Іван Чыгрынаў
ж) Іван Мележ
з) Кандрат Крапіва
е) Максім Танк
і) Васіль Быкаў
к) Аркадзь Куляшоў

	Існуе выраз, што «русская літаратура вырасла з гогалеўскага шыняля». Пра каго з вучоных-славістаў філалагічнага факультэта могуць сказаць падобнае яго вучні? (Павел Паўлавіч)


	Хто з дэканаў, вядучых прафесараў філфака кожную сваю лекцыю пачынаў з вершаванай часткі?

а) Ларчанка  М.Р.
б) Воўк А.А,                                          
в) Лойка А.А
г) Слонім І.А.
 
	Хто з прафесараў філалагічнага факультэта з’яўляўся «двойчы доктарам» – доктарам філалагічныых навук і доктарам педагагічных навук?

а) Супрун А.Я.
б) Бурак Л.І.
в) Жыркевіч М.І.
г) Жыдовіч М.А.

	Імёнамі якіх прафесараў, выкладчыкаў і пісьменнікаў названы вучэбныя аўдыторыі на філалагіным факультэце?

а) Ларчанкі М.Р.
б) Быкава В.У.
в) Гюлумянц К.М.

	Хто з выпускнікоў філалагічнага факультэта з’яўляецца аўтарам верша «Жыў закаханы студэнт»:

а) Пятрусь Броўка                             
б) Пятро Глебка                                 
в) Алег Лойка
г) Яўгенія Янішчыц

	Хто з народных беларускіх пісьменнікаў – выхаванцаў філфака з’яўляўся камандзірам эшалона, якім  БДУ у 1944 годзе рэвакуіраваўся са станцыі Сходня пад Масквой у Мінск:

а) І. П. Мележ                                            
б) Кандрат Крапіва                               
в) П. У. Броўка
г) І.Я. Навуменка
 
	Хто з народных пісьменнікаў Беларусі працаваў у БДУ?

                           а) Якуб Колас
                           б) Пятрусь Броўка
                           в) Янка Купала
                           г) Ніл Гілевіч
                           д) Іван Навуменка
                           ж) Іван Чыгрынаў
                           з) Рыгор Барадулін
                           е) Іван Мележ
 
	Знайдзіце адпаведнікі  краін прозвішчам паэтаў, якія сталі мэтрамі свабоднага верша? 

1) Яніс Рыцос 
2) Пабло Неруда 
3) Назым Хікмет 
4) Артур Лундквіст 
5) Поль Элюар 
6) Жак Прэвер 
7) Максім Танк

а) Грэцыя                
б) Чылі          
в) Турцыя
г) Швецыя
д) Францыя                    
е) Беларусь

	Як называецца свабодны верш?

а) сілабічны
б) верш у прозе
в) верлібр
г) ода
д) белы верш
е) санет

	Хмара ў паэме Ул. Маякоўскага «змяшчаецца»:

                    а) «над урадлівым полем»
                    б) «у месяцавым ззянні»
                    в) «у навальнічным небе»
                    г) «у сонечным святле»
                    д) «у портках»

	У склад БДУ уваходзяць:

            а) Ліцэй БДУ
            б) Юрыдычны каледж БДУ
            в) Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій (ГИУСТ)
            г) Інстытут тэалогіі імя святых Мефодзія і Кірыла
            д) Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (РИВШ)

	Адметнасцю студэнцкага жыцця 60 – 70-х гадоў ХХ стагоддзя з’яўляецца:

                  а) СБА (студэнцкія будаўнічыя атрады)
                  б) «бульба»
                  в) мастацкая самадзейнасць
                  г) спорт
 
	Якія прэміі за навуковыя распрацоўкі і педагагічную дзейнасць устаноўлены ў БДУ?

а) Пічэты У.І.
б) Сеўчанкі А.Н.
в) Савіцкага П.П.
г) Лукашова К. І.

	У БДУ на сённяшні дзень навучаецца студэнтаў:

а) звыш 24 тысяч
б) звыш 10 тысяч
в) каля 15 тысяч
г) каля 20 тысяч

	У БДУ:

а) 17 факультэтаў
б) 3 навукова-даследчыя інстытуты
в) 14 унітарных і вытворчых прадпрыемстваў
г) працуе больш за 8,5 тысяч супрацоўнікаў
д) 400 дактароў наук і 1600 кандытаў навук
ж) навучанне вядзецца па 57 спецыяльнасцях і больш 200 спецыялізацыям

	Вучоныя БДУ удзельнічаюць ў навуковых праграмах:

а) «Дызельнае біяпаліва»
б) «Лекавыя сродкі»
в) Распрацоўка дзяржаўных інфармацыйных парталаў
 
	Як называў сябе першы рэктар БДУ прафесар Пічэта У.І.?

                      а) «пралетарыем розуму»
                      б) геніем чалавецтва
                      в) сусветна вядомым вучоным
                      г) вялікім адміністратарам

	Якая дата лічыцца днём нараджэння Беларускага дзяржаўнага універсітэта?

                      а) 30 кастрычніка 1921 года
                      б) 11 ліпеня 1921 года
                      в) 8 ліпеня 1921 года
                      г) 15 мая 1943 года 
   
	Якія два вядомыя вучоныя стаялі ля вытокаў утварэння БДУ?

а) прыват-дацэнт Растаргуеў П. А.
б) прафесар Доўнар-Запольскі М.В.
в) прафесар Яўхім Карскі, аўтар 3-х томнай працы «Беларусы»
г) граф Апалінарый Мікалаевіч Храптовіч-Буценеў
д) З. Жылуновіч (Цішка Гартны)
ж) Аркадзь Смоліч, прафесар геаграфіі
з) Браніслаў Тарашкевіч, мовазнаўца
е) Максім Гарэцкі, літаратуразнаўца

	Пад якой назвай выходзіла насценная газета на рабфаку БДУ?

а) «Голас рабфакаўца»
б) «Пралетарскія кадры»
в) «Голас студэнта»
г) «За выдатную вучобу»

	Як называўся кот, якога падарыў пры ад’ездзе на радзіму рэктару БДУ У.І. Пічэце чэшскі вучоны Здэнэк Няедлы?

а) Кот Баюн
б) Кот Прошка
в) Кот Чыча
г) Кот Ненаяда

	Які прадмет мужчынскага гардэробу больш за ўсё любіў першы рэктар БДУ У.І. Пічэта?

а) элегантныя касцюмы
б) лакіраваныя чаравікі
в) гальштукі
г) прыгожыя акуляры

	З чым у руках часцей за ўсё можна было сустрэць на вуліцы першага рэктара БДУ Пічэту У.І.?

а) з тростачкай
б) з партфелем
в) з кнігай пад пахай
г) з папачкай у руках

	Першы рэктар БДУ прафесар Пічэта У.І. займаўся вывучэннем:

а) рымлян
б) старадаўніх цывілізацый
в) археалагічных сховішчаў
г) гісторыі усходніх славян

	Хто дабіваўся вяртання бібліятэкі Віленскага універсітэта, калісьці перавезенай у Кіеў,  у БДУ?

а) Граф Храптовіч-Буценеў Апалінарый Мікалаевіч
б) Максім Гарэцкі
в) Прыват-дацэнт Чэпуроўскі Я.М.
г) Цішка Гартны (Зм. Жылуновіч) 

	Што азначае старадаўняя студэнцкая назва універсітэта, якая ўжываецца як ласкальнае або жартоўнае «Alma mater»

а) «Маці-карміцелька»
б) «Строгая маці»
в) «Ласкавая маці»
г) «Клапатлівая маці»

	Як называліся паэтычныя зборнікі універсітэцкіх студэнтаў:
	«Універсітэт паэтычны»

«Вёсны»
«Парасткі»
«Вусны»
«Узлёт»
«Першацвет»

	Як называлася літаратурнае аб’яднанне паэтаў, якое праіснавала доўгія гады на філалагічным факультэце:

	 «Узлёт»
	«Першацвет»

«Уздым»
«Пегас» 

56. У якім узросце паступіў вучыцца ў БДУ у 1926 годзе будучы народны пісьменнік Беларусі Кандрат Крапіва (Кандрат Кандратавіч Атраховіч):
а) у 30-ці гадовым узросце
б) у 15-ці гадовым узросце
в) у 18-ці гадовым узросце
г) у 40-гадовым узросце

	Назавіце прозвішча рэктара, які яшчэ да працы ў БДУ ў гады Вялікай Айчыннай вайны ўдзельнічаў у закупачнай камісіі па лініі «Lend-Liess» у ЗША у складзе «Amtorg Trading Corporation»:

а) Сікорскі У. М.
б) Лукашоў К. І.
в) Белы У. А.
г) Пічэта У. І.
д) Сеўчанка А. Н. 

	Пад Статутам ААН пастаўлены таксама подпісы двух прафесароў старэйшага на Беларусі Універсітэта. Назавіце іх прозвішчы.

а) У. М. Перцаў
б) Ф. М. Шмыгаў
в) У. І. Пічэта
г) Я. Ф. Карскі
д) М. В. Доўнар-Запольскі
е) У. М. Ігнатоўскі

	Назавіце прозвішча ўраджэнца Бкларусі, першага пасла Расійскай дзяржавы ў Японіі, прыбыўшага туды на фрэгаце «Палада» ў час кругасветнай вандроўкі:

а) А. А. Грамыка
б) А. Гурыновіч
в) І. А. Гашкевіч
г) Ул. Бонч-Бруевіч
 
	Хто з вучоных-гісторыкаў БДУ прачытаў першы даклад на беларускай мове перад сябрамі таварыства гісторыі і старажытнасцей.

а) Я. Карскі
б) Шлюбскі
в) У. І. Пічэта
г) М. В. Доўнар-Запольскі
 
	Якую нацыянальнасць па лініі бацькі ўказаў аднойчы у анкеце першы рэктар БДУ У. І. Пічэта:

а) серб
б) герцагавінец
в) баснісец
г) харват
д) украінец
е) беларус
ж) рускі
 
	Хто з Нобелеўскіх лаурэатаў выказаў жаданне працаваць у БДУ у спецыяльным пісьме ў Беларусь:

а) Жарэс Алфёраў
б) І.А.Бунін
в) І.Бродскі
г) А.І.Салжаніцын
д) Альберт Эйнштэйн
 



IV узровень.
Універсітэцкі гарадок

	У дворыку універсітэцкага гарадка ўстаноўлены помнікі асветнікам зямлі беларускай:

а) С. Буднаму                       
б) Ф. Скарыне                      
в) У. І. Пічэту                        
г) А. Н. Сеўчанку                 
д) М. Гусоўскаму                
е) А. Міцкевічу                     
ж) І. Дамейку                          
з) Я. Чачоту                           
і) К. Тураўскаму                    
к) Я. Коласу
л) Е. Полацкай  
м) С. Полацкаму
н) М. Багдановічу
о) В. Цяпінскаму

	Суаднесці ўклад у культуру, час, у які яны жылі, з імёнамі вядомых вучоных, асветнікаў зямлі беларускай. Адпаведныя лічбы запісаць з неабходнымі літарамі.    

1) Ф. Скарына
2) К. Тураўскі
3) У.І. Пічэта
4) М.Гусоўскі
5) А. Міцкевіч, Ян Чачот, І. Дамейка
6) Я. Колас
7) С. Будны
8) В. Цяпінскі
9) Г. К. Жукаў
10) П.П. Савіцкі
11) А.Н. Сеўчанка
12) Е. Полацкая

а) Адна з першых жанчын на ўсходнеславянскіх землях, якую царква кананізавала ў святыя (1103 – 1167)
б) У 20-х гадах ХХ ст. выкладаў беларускую мову ў БДУ
в) Паэт-лацініст
г) Сябры-студэнты, «філаматы», «філарэты»  Віленскага універсітэта
д) «Залатавусны»
е) Першадрукар, асветнік, гуманіст эпохі Адраджэння (пасля 1490 – 1551)
ж) Маршал, вядомы ваеннаначальнік, выкладаў у перадваенныя гады ваенную справу ў БДУ
з) Аўтар «Катэхізіса»
і) Перакладчык на беларускую мову «Евангелле»
к) Першы  рэктар БДУ
л) Рэктар БДУ у гады Вялікай Айчыннай вайны
м) Рэктар БДУ у 50-60-я гг. ХХ стагоддзя			

	Першая кніга, якая з’явілася на землях усходніх славян:

а) «Біблія»                           
б) «Псалтыр»                      
в) «Малая падарожная кніжыца»
г) «Катэхізіс»									

	Хто надрукаваў першую кнігу, якая з’явілася на землях усходніх славян:

а) Ф. Скарына                              
б) М. Гусоўскі                              
в) С. Будны
г) К. Тураўскі    									

	Дзе была надрукавана першая кніга, якая з’явілася на землях усходніх славян: 

а) у Вільні                                    
б) у Празе                                     
в) у Нясвіжы
г) у Мінску									

	У якім годзе з’явілася кніга на землях усходніх славян:

а) 6 жніўня 1517 года
б) 1522 год
в) 1562 год
г) з 1517 па 1519 гг.								

	Першая друкарня на тэрыторыі сучаснай Беларусі была заснавана:

а) Ф. Скарынай                                  
б) С. Полацкім                                   
в) Е. Полацкай
г) С. Будным									

	Першая друкарня на Беларусі была адкрыта:

а) у Нясвіжы                                    
б) у Вільні                                        
в) у Мінску
г) у Полацку									

	Першая беларуская кніга, надрукаваная ў першай беларускай друкарні:

а) «Катэхізіс» С. Буднага
б) «Евангелле» В. Цяпінскага
в) «Біблія» Ф. Скарыны
г) «Песня пра зубра» М. Гусоўскага						

	Першая беларуская кніга ў першай беларускай друкарні з’явілася:

а) у 1562 годзе                                         
б) у 1917 годзе                                         
в) 6 жніўня 1517 года
г) у 1522 годзе									

	М. Гусоўскі – аўтар паэмы «Песня пра зубра» (1523), якая напісана:

а) на стараславянскай мове
б) на лацінскай мове
в) на старабеларускай мове
г) на сучаснай беларускай мове						

	«Песня пра зубра» М. Гусоўскага напісана:

а) у Кракаве                             
б) у Падуі                                
в) у Рыме
г) у Полацку									

	Ефрасіння Полацкая — 

а) «Нябесная апякунка зямлі беларускай»
б) Заснавальніца манастыроў (мужчынскага – у Сяльцы, жаночага)
в) Аўтар крыжа Ефрасінні Полацкай
г) Дачка полацкага князя Георгія Усяслававіча
д) Унучка славутага Усяслава Чарадзея
е) Ажыццявіла паломніцтва ў святую зямлю					

	Помнік студэнтам, выкладчыкам і супрацоўнікам універсітэта, загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны сімвалізуе:

а) універсітэцкі значок аб атрыманні вышэйшай адукацыі – ромб, які «рассечаны» вінтоўкай – адзнака распачатай, але не завершанай вучобы
б) аўтамат Калашнікава
в) мармуровую ленту Вялікай Перамогі
г) студэнцкі білет								

	«Светлай памяці тых, што ад роднага універсітэта пайшлі на свяшчэнную бітву з фашызмам і смерцю герояў палеглі ў змаганні, каб вечна свяціла над нашай радзімаю сонца свабоды». Гэта:

а) эпіграф кнігі «Памяць і слава. Беларускі дзяржаўны універсітэт у гады Вялікай Айчыннай вайны 1941 – 1945»
б) надпіс на Мемарыяльным знаку ў дворыку Універсітэцкага гарадка
в) верш універсітэцкага паэта
г) радкі пісьма студэнта БДУ з фронта				

	16. У арсенале творчых набыткаў каго з беларускіх паэтаў, які вучыўся і скончыў БДУ, маецца зборнік вершаў «Універсітэцкі гарадок»:
а) Пятрусь Броўка
б) Пятро Глебка
в) Уладзімір Карызна
г) Анатоль Вярцінскі
д) Мікола Аўрамчык
е) Васіль Зуёнак
ж) Міхась Стральцоў
з) Яўгенія Янішчыц




V узровень.
Аспірант — «студент-сверхсрочник»
«Навучанне – гэта тое, што засталося пасля таго, 
як ты забыўся ўсё, чаму цябе вучылі».

	Да каго звяртаўся А.С. Пушкін у вядомым выслоўі (тэкст прыводзіцца цалкам) «Здравствуй, племя младое, незнакомое! Не я  увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего».

а) Да маладога сасонніка, які вырас на яго вачах
б) Да выпускнікоў ліцэя ў Царскім Сяле
в) Да сяброў-ліцэістаў
г) Да студэнтаў
д) Да дзяцей дамачадцаў

	Радкі з песні: «Чыжык-пыжык! Дзе ты быў?» адносяцца:

а) Да выхаванцаў вучылішча правазнаўства на Мойцы ў Санкт-Пецярбурзе з-за таго, што яны насілі стракатае адзенне
б) Да лайдакаватых студэнтаў
в) Да гарадскіх бамжоў у Старым і Новым Свеце
г) Да «генералаў пясчаных кар’ераў»

	Аб’яднанне студэнтаў-беларусаў ва універсітэце горада Пецярбурга ў XIX стагоддзі называлася:

а) «Крывіцкі вазок»
б) «Палачане»
в) «Дрыгавічы»
г) «Радзімічы»

	Каму належыць выраз: «Паэтам можаш ты не быць, грамадзянінам быць павінен»:

     а) Петрусю Броўку
     б) А.С. Пушкіну
     в) М. Някрасаву
     г) П. Панчанку

	Чаму закіпеўшы шкляны посуд з вадой адразу не абпальвае, калі яго ўзяць знізу ў рукі?

а) У ім двайное дно
б) Са спецыяльнага шкла
в) Кіпенне адбываеца толькі зверху
г) падмешаны спецыяльны раствор

	Назавіце імя па бацьку Таццяны Ларынай з рамана А.С. Пушкіна «Яўгеній Анегін»:

    а) Дзмітрыеўна
    б) Георгіеўна
    в) Геранімаўна
    г) Апалінар’еўна
    д) Ферапонтаўна
    е) Пафнуцьеўна

	Завяршыце фразу: «Спытаць напалавіну  _____________» (выберыце варыянт)

а) Здаць іспыт
б) Даведацца
в) Завяршыць навучанне
г) Угадаць 

	Суаднясіце паасобныя жартоўныя «знакавыя» сюжэты, крылатыя выслоўі з адпаведнымі факультэтамі:

1. «Той не матэматык, хто лічыць, што 2 х 2 = 4» 
2. «Калі людзі выстраіліся ланцужком – гэта экспедыцыя»
3. «Няма прыгажосці ў пустыні, яна ў душы араба»
4. «пи΄щи – пищи΄»
«фторнек – вторник»
«за΄мок - замок΄»
5. «Філалагіні – усе багіні»
6. «Факультэт Паўла Мандрыка, Іванова»
7. «Шушынскае», «Роща», «Гай», «Шчомысліца»
8. «Если я мыслю, значит существую»
9. «Ветру и солнцу брат»
10. «Трое суток не спать, трое суток шагать, ради нескольких…»
11. «С милым  рай и в шалаше, если милый атташе»
12. «Закон, что столб, перепрыгнуть нельзя, но обойти можно, если хорошо учиться…» (из студенческого фольклора)
13. «Мы умных делаем богатыми, а богатых — умными»
14. «Раствори»… мне окошко

а. Філфак
б. Мехмат
в. Геафак
г. Біяфак
д. Хімфак
е. Фізічны факультэт
ж. Журфак
з. Гістарычны факультэт
і. Юрыдычны факультэт
к.ФМО
л. ФПМІ (факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі)
м. Эканамічны факультэт
н.ФФСН
о. Ф-т радыёфізікі і электронікі


	Пералічыце пісьменнікаў, якія займаліся на літаратурна-лінгвістычным аддзяленні педагагічнага факультэта БДУ:

        1. М. Зарэцкі                                    9. С. Дарожны
        2. А. Дудар                                      10. Т. Кляшторны
        3. А. Александровіч                        11. М. Хведаровіч
        4. К. Крапіва                                    12. В. Казлоўскі
        5. М. Чарнушэвіч                            13. А. Фамін
        6. П. Глебка                                     14. П. Броўка
        7. М. Лужанін                                  15. А. Звонак
        8. П. Трус	

	Каму з маладых пісьменнікаў дапамог абраць жыццёвую дарогу, звязаную з універсітэтам, Якуб Колас:

а) Паўлюку Трусу
б) Петрусю Броўку
в) Міхасю Чароту
г) Пятру Глебку

	Якая думка, на ваш погляд, закладзена ў выказванні паэта Я. Баратынскага, які сцвярджаў: «Талент – гэта даручэнне ад Бога»:

	Адказнасць перад народам

Адказнасць перад самім сабой
Уменне рэлізаваць свой талент
Жаданне не расстраціць талент на дробязі
Магчымасць быць не падобным да іншых
Магчымасць ганарыцца
Усведамленне таго, што Табе дадзены вялікія задаткі, 
каб паслужыць свайму народу і краіне

	Міжнародная дзейнасць універсітэта ў 60 – 80-ыя гады. Падпісаны пагадненні аб супрацоўніцтве з:

      а) 70-цю ВНУ свету
      б) 20-цю ВНУ свету
      в) 30-цю ВНУ свету
      г) 50-цю ВНУ свету 

	Спартыўныя дасягненні БДУзвязаны з развіццём наступных відаў спорту (абвесці кружочкам правільныя адказы)

а) хакея                                               е) лёгкай атлетыкі
б) футбола                                          ж) цяжкай атлетыкі
в) дзю-до	                                      з) зімніх відаў спорту (лыжы)
г) плавання                                          і) грэка-рымская барацьба
д) валейбола                                        к) шахмат

	Пазначце правільныя адказы.

      Ва універсітэце ўстаноўлены ганаровыя званні
         а) «Ганаровы прафесар БДУ»
         б) «Вечны студэнт»
	в) «Выдатнік БДУ»
	г) «Актывіст БДУ»
	д) «Студэнцкі лідэр»

	Вучоныя БДУ удзельнічалі ў ажыццяўленні запуску касмічных караблёў

а) «Саюз» (СССР) – «Апалон» (ЗША) – 70-ыя гады ХХ ст.
б) «Луна-9», «Луна-10» – 60 – 70-ыя гг. ХХ ст.
в) З касманаўтам Уладзімірам Кавалёнкам
г) З касманаўтам Пятром Клімуком
д) «Міжнароднай касмічнай станцыі «Усход»

	Вучоныя БДУ удзельнічалі у ажыццяўленні лазернай лакацыі:

а) Месяца
б)Венеры
в) Марса
г) Юпітэра

	З якога часу дзейнічае новая рэдакцыя «Статута Беларускага дзяржаўнага універсітэта», які зацвердзіў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнка:

а) з 2005 года
б) з 2006 года
в) з 2007 года
		
	Якія спецыялізаваныя цэнтры, установы, прадпрыемствы маюцца ва універсітэце:

а) Вучэбна-вытворчае унітарнае прадпрыемства «Шчомысліца»
б) Спартыўна-аздараўленчы комплекс «Брыганціна»
в) Вучэбна-вытворчае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Унітэхпрам БДУ»
г) Вытворчае унітарнае прадпрыемства «Канструктарскае бюро спецыяльнай тэхнікі» 
д) Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемтсва «Актыў БДУ»
е) Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Унідрагмет БДУ»

	Абвесці кружочкам правільныя адказы.

Навукова-даследчыя цэнтры БДУ. Гэта:
а) Навукова-даследчая установа «Нацыянальны навукова-вучэбны цэнтр фізікі часціц і высокіх энергій» БДУ
б) Установа «Нацыянальны навукова-даследчы цэнтр маніторынга азонасферы»
в) Навуковая установа «Рэспубліканскі цэнтр праблем чалавека»
г) Цэнтр сацыялагічных і палітычных даследаванняў
д) Псіхалагічная служба БДУ

	У апошнія гады адкрыты ў БДУ

       а) Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ
       б) Інстытут сістэмных даследаванняў праблем моладзі і адукацыі БДУ
       в) Дзяржаўная установа адукацыі «Інстытут бізнеса і менеджмента тэхналогій» БДУ

	У 1773 г. Ватыканам быў скасаваны ордэн езуітаў, неўзабаве на беларускіх землях утварылася Адукацыйная камісія, якая стала: 

а) зародкам першай ВНУ на Беларусі
б) асновай для стварэння НАН Беларусі
в) правобразам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
г) падмуркам для ўтварэння Віленскага універсітэта

	У 1922 годзе з удзелам вучоных БДУ у Мінску адкрыты Інбелкульт (Інстытут беларускай культуры). На базе Інбелкульта ў 1929 годзе ўтварылася:

а) Мінітэрства культуры Рэспублікі Беларусь
б) Дзяржаўная публічная бібліятэка
в) Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацства
г) БДТ–1, БДТ–2
д) Акадэмія навук Беларусі

	Калі ўзніклі першыя студэнцкія будаўнічыя атрады (СБА) у БДУ.

а) 60-ыя гады
б) 30-я гады
в) 90-я гады
г) пачатак 2000 года

	Назавіце калектывы мастацкай самадзейнасці БДУ, якія носяць званне «народны»:

а) Студэнцкая харавая капэла
б) Ансамбль танца «Крыжачок»
в) Хор выкладчыкаў і супрацоўнікаў «Родніца»
г) Фальклорны ансамбль «Тутэйшая шляхта»
д) Фальклорна-этнаграфічны ансамбль «Неруш»
е) Аркестр народных інструментаў
ж) Дзіцячы ансамбль танца «Літарынка»
з) Тэатр-студыя «На філфаку»
і) Студэнцкі тэатр «На балконе»

	У якой мясцовасці размешчаны спартыўна-аздараўленчы комплекс (СОК) «Брыганціна» БДУ: 

        а) На возеры Нарач
        б) У лясным масіве бліз пасёлка Радашковічы
        в) У Шчомысліцы
        г) На Мінскім моры 

	Прадпрыемствы, створаныя з удзелам БДУ:

    а) «Радыё БДУ»
    б) «Альфарадыё»
    в) «Мінская хваля»
    г) «Студэнці мерыдыян»
	д) «На студэнцкай хвалі»

	Колькі разоў, дзякуючы студэнтам-спартсменам БДУ, уздымаўся дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь за ўсю суверэнную гісторыю на чампіянатах Еўропы і свету, на Алімпійскіх гульнях:

а) адзін раз
б) звыш 20
в) звыш 100
г) два разы
д) тры разы

	Хто з аспірантаў БДУ заваяваў першы медаль на Алімпійскіх гульнях:

а) Уладзімір Гараеў
б) Сяргей Ліштван
в) Аляксандр Мядзведзь
г) Марыя Іткіна
д) Камандор Маджыдаў

	Які факультэт закончыў першы прызёр Алімпійскіх гульняў

а) хімічны
б) фізічны
в) філалагічны
г) механіка-матэматычны

	Хто са студэнтаў БДУ упершыню заваяваў шостае месца на конкурсе песні «Еўрабачанне»

а) Паліна Смолава
б) Анжаліка Агурбаш
в) Дзмітрый Калдун
г) Пётр Ялфімаў
д) Карыяна

31. Чым праславіліся ў свеце нашы землякі, вядомыя вучоныя? Суаднясіце прозвішчы і адказы.
			1. Мікалай Судзілоўскі
			2. Восіп Кавалеўскі
			3. Сімяон Полацкі
			4. Казімір Семяновіч
			5. Якуб Наркевіч-Йодка
			6. Зігмунд Монстка
			7. Барыс Кот
			8. Павел Сухі
а) Прэзідэнт Гавайскіх астравоў
б) Аўтар «Краткой грамматики монгольского книжного языка» «Монгольской хрестоматии»
в) Настаўнік дзяцей расійскага цара Аляксея Міхайлавіча
г) вынаходнік шматступенчатай ракеты
д) вынаходнік электраграфіі і бязпровалачнай перадачы
е) нацыянальны герой Грэцыі, будаўнік алімпійскай арэны для Першай Алімпіяды 1896 года ў Афінах. 
ж) адзін з заснавальнікаў амерыканскай астранаўтыкі
з) славуты авіяканструктар

32. Назавіце імёны сусветнавядомых вучоных, ураджэнцаў Беларусі, чые навуковыя даследаванні адзначаны самай высокай узнагародай — Нобелеўскай прэміяй:
		а) Шэлдан Глешаў (Глухоўскі) — вядомы амерыканскі фізік-тэарэтык, правадзейны член Нацыянальнай акадэміі навук ЗША
		б) Ілья Прыгожын — правадзейны член Бельгійскай Акадэміі навук, дырэктар Міжнароднага інстытута фізікі і хіміі, замежны член НАН Беларусі
		в) Жарэс Алфёраў — віцэ-прэзідэнт Расейскай акадэміі навук, замежны член НАН Беларусі
		г) Якаў Громер — фізік, ядзершчык, вучань Альберта Эйнштэйна, прафесар БДУ з 1931 года

33. У якім горадзе на Беларусі служыў у войску і камандаваў гусарскім палком легендарны Карл Фрыдрых Іеранім барон Мюнхаўзен ауф Бодэнвердэр?
		а) у Мінску
		б) у Віцебску
		в) у Магілёве
		г) у Гродна

34. Хто з пісьменнікаў Беларусі з'яўляецца аўтарам вядомай песні, якая ў перакладзе рускага паэта Л. Трэфалева, стала народнай «Ямщик» («Когда я на почте служил ямщиком…»):
		а) Ян Чачот
		б) Уладзіслаў Сыракомля
		в) Вінцэсь Каратынскі
		г) Ян Баршчэўскі

35. Дзе нарадзіўся самы высокі чалавек на нашай планеце, Фёдар Махноў (1878 г. нар.) рост якога быў каля трох метраў (285 сантыметраў), які гнуў падковы, закручваў металічныя пруты, а ў ботах якога маленькія дзеці хаваліся з галавой
		а) вёска Глыбокае ў Глыбоцкім раёне на Віцебшчыне
		б) вёска Старое Сяло пад Віцебскам
		в) мястэчка Любань на Міншчыне
		г) вёска Шапялевічы Круглянскага р-на на Магілёўшчыне

	Геніяльны Ф.М. Дастаеўскі, родавае гняздо якога знаходзілася тут, на Беларусі, вызначаючы асноўную мэту і змест мастацтва слова, гаварыў: «Калі б закончылася зямля, і спыталіся там, дзе-небудзь, людзей: «Што вы, ці зразумелі ваша жыццё на зямлі і што вы аб ім заключылі?» – дык чалавек мог бы моўчкі падаць кнігу:

«Вось маё заключэнне аб жыцці, ці можаце вы за яго судзіць мяне?»
(адказ уключае 9 літар, запішыце назву кнігі)

	Якія тры дары маладосці адзначаў першы народны пісьменнік Беларусі Якуб Колас на сустрэчы са студэнтамі ў пасланні «Сябрам-студэнтам», надрукаваным у газеце «Беларускі універсітэт» 15 лістапада 1952 года: 

а) «Ваша маладосць»
б) «Прасторныя, шырокія дарогі ў жыццё»
в) «Ваш уклад у навуку, у паэзію, у мастацтва, у справу будаўніцтва...»
г) «Залаты дар мірнага пасляваеннага жыцця»
д) «Зорны час выбару самастойнага шляху»
е) «Каханне, вучоба, грамадская дзейнасць»	




ДЗЯКУЙ   ЗА  АДКАЗЫ!
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