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Klucz odpowiedzi – język białoruski, etap szkolny, gimnazjum.  

Ключ адказаў да тэсту для гімназіяў на школьныя  элімінацыі 

2016/2017 
 

За 2 арфаграфічныя памылкі забіраем 1 бал. 

 
1. Разам 8 балаў. За кожны правільна напісаны сказ 1 бал.  

Прыкладная характарыстыка: 

Пятро гэта малады разумны мужчына, які жыў у лясной вёсцы. Ён не згаджаўся з дзікім 

законам, які тады панаваў - не карміць старых бацькоў. Калі герой заўважыў, што яго 

бацька штораз слабейшы, стала яму непамысна, пачаў шкадаваць яго. Згодна са 

звычаем, каб бачылі людзі, завёз яго ў лес. Мужчына падрыхтаваў бацьку многа ежы, 

зрабіў цёплы будан. Ён вельмі кахаў бацьку і аднойчы ноччу прынёс яго ў хату. Пятро 

дзякуючы старому нямогламу бацьку абараніў аднавяскоўцаў ад няшчасцяў. Паводзіны 

героя мне вельмі падабаюцца. 

 

2. За правільны адказ 1 бал. 

в. 

 

3. Разам 7 балаў. За кожны правільна перакладзены сказ 1 бал. 

Прыкладны пераклад: 

А królowa Kinga co noc wychodziła na górę. Czekała, żeby ktoś przyszedł do niej i narwał jej 

bukiet kwiatów. 

Pewnego razu niedaleko góry przejeżdżał na koniu stary rozbójnik ze swoim dobytkiem. 

Raptem zobaczył na górze ogień i pomyślał, że to kawałek złota tak się świeci. Poszedł tam. 

Na samej górze, na kamieniu, siedziała dziewczyna. To była królowa Kinga. 

 

4.  Разам 5 балаў. За кожную правільную рысу 1 бал. 

Прыкладныя рысы; 

- позняе снеданне 

- елі ўсе разам 

- стол быў засланы белым абрусам 

- дарослыя сядзелі на канцы стала 

- снеданне рыхтавала маці 

- усе елі з адной міскі 

- елі моўчкі 

- быў строгі парадак 

- кожны спяшаўся як найбольш з'есці. 

 

5. За правільны адказ 1 бал. 

б. 

 

6. Разам 8 балаў. За кожную правільную інфармацыю 1 бал. 

XIX – XX, Канстанцін Міцкевіч, паэт, празаік, драматург, публіцыст, перакладчык, 

вучоны, педагог, лесніка, „Новая зямля”, „Наша ніва”. 

 

7. Разам 10 балаў. За кожнае правільнае слова 1 бал. 

прыгажосцю, каляровым, палёў, лугоў, валошкі, ружы, мясціне, суседзяў, сценах, свата. 

 

8. Разам 10 балаў. За кожную правільную літару1 бал. 
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ўра, увесь, абмераў, ўпоперак, ўздоўж, паўночна-ўсходняй ускраіне, ў вялізнай 

аўдыторыі, Украіне. 

 

9. Разам 10 балаў. За кожную правільную літару1 бал. 

Цягнулася бясконцая секунда. Зялёны, смяецца. Прыйшлося мне, дзяжурным. 

 

10. Разам 5 балаў. За кожную правільную форму займенніка 1 бал. 

цябе, над ёй (ёю), сабе, з сабой (з сабою), мяне. 

 

11. Разам 10 балаў. За кожную правільную форму 1 бал. 

Прыкладныя словы: 

высокая дзяўчына 

добры чалавек 

вясёлы хлопец 

разумны вучань 

малое дзіця 

новы дом 

вялікая школа 

разумныя людзі 

старая бабуля 

маладыя жанчыны. 

 

 

Разам 75 балаў. Каб перайсці ў раённы этап трэба здабыць мінімум 90% балаў, 

што абазначае 68 балаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


