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Klucz odpowiedzi – język białoruski, etap szkolny,  

szkoła podstawowa  

` Ключ адказаў да тэсту для пачатковых школ на  

школьныя  элімінацыі  

2016/2017 
 

За 2 арфаграфічныя памылкі забіраем 1 бал. 

 
1. Разам 10 балаў. За кожны правільна напісаны сказ 2 балы. 

Прыкладная інфармацыя: 

Я вучуся ў шостым класе пачатковай школы. У нас хлопцы і дзяўчаты. Мой клас малы, 

але вельмі вясёлы. Мае сябры любяць ездзіць на экскурсію і чытаць кнігі. Я цешуся, 

што вучуся ў такім класе. 

 

2. Разам 10 балаў. За кожнае правільнае пытанне 2 балы. 

Прыкладныя пытанні: 

1. Калі пайшоў чалавек шукаць здатнае дрэва на прасніцу? 

2. Які быў тады дзень? 

3. Пра што забыўся чалавек? 

4. Што ўбачыў чалавек? 

5. Хто падышоў да вогнішча? 

 

3. Разам 4 балы. За кожны правільны адказ 2 балы. 

Прыкладныя адказы:  

1. Паводле мяне. асноўная думка заключаецца ў тым, што нельга забываць пра свой 

родны край. 

2. Лірычнае „я” звяртае ўвагу на наступныя элементы роднага краю: вербалозы, дарогу 

напрасткі, белыя бярозы, сінюю раку, лугі, пералескі, звон крыніцы, шум лясоў, 

блакітныя пралескі, птушкі перад адлётам у вырай. 

 

4. Разам 5 балаў. 1 бал за кожную правільную склонавую форму. 

Н.  родная мова 

Р.  роднай мовы 

Д.  роднай мове 

В.  родную мову 

Т.  роднай мовай 

М. роднай мове 

 

5. Разам 6 балаў. За кожны правільны адказ 2 балы. 

Прыкладныя адказы:  

1. Беларусь з'яўляецца вялікай краінай. 

2. Беларусь стане дужай, калі будзе незалежнай. 

3. Беларусы займаюць 9 месца паміж еўрапейскімі народамі паводле колькасці 

насельніцтва. 

 

6. Разам 10 балаў. За кожны правільна напісаны сказ 2 балы. 

Прыкладнае апісанне: 

Лес знаходзіўся каля лесніковай пасады. Ён быў стары і высокі. Меў кшталт падковы. 

Паміж дрэвамі паяўляўся зялёны луг. Знізу лес быў так густы, што цяжка там перайсці. 
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У ім раслі дрэвы чаромхі, крушыны, алешыны. З яго выплывала невялікая заросшая 

травой кынічка, якая ўплывала ў Нёман. 

 

 

7. Разам 3 балы. За кожны правільны адказ 1 бал. 

1 – а 

2 – в 

3 – б 

 

8. Разам 10 балаў. За кожную правільную літару 1 бал. 

1. дрэўца ў, пасадзіў 2. Прашумелі, увайшлі 3. гусі, жураўлі 4. вяскоўцаў 5. вучуся ў 

 

9. Разам 5 балаў. За кожны правільны націск 1 бал. 

бяру ўдзел, конкурсе, беларускай мове. 

 

10. Разам 8 балаў. За кожную правільную форму 1 бал. 

ад вёскі, на невялікім, старая, старых, зімовых, высокія, прыгожыя, прыгажосці. 

 

11. Разам 4 балы. За кожны правільна перакладзены сказ 1 бал. 

1. Jestem uczennicą szkoły podstawowej. 

2. Bardzo lubię swoją szkołę. 

3. W tej szkole uczyła się moja mama. 

4. Nigdy nie zapomnę o swoich nauczycielach. 

 

 

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

што абазначае 68 балаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


