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Klucz odpowiedzi – język białoruski, stopień rejonowy, szkoła 

podstawowa.  

Ключ адказаў да тэсту для пачатковых школ на раённыя  

элімінацыі 

2016/2017 
 

За 2 арфаграфічныя памылкі забіраем 1 бал. 

1. Разам 4 балы. За кожны правільны сказ 2 балы. 

Прыкладныя адказы: 

Аўтару не падабаецца тое, што людзі не шануюць хлеба. Ён ведае, якую цяжкую працу 

трэба выканаць, каб паўстаў хлеб. 

 

2. Разам 5 балаў. За кожны правільна перакладзены сказ 1 бал. 

 Прыкладны пераклад:  

 „Język białoruski 

Dlaczego rozmawiamy (mówimy) w języku białoruskim? 

Bo jest on naszym ojczystym, a każdy człowiek lubi swój ojczysty język. 

Jaki jest nasz język? 

Nasz język jest jednym z najczyściejszych w słowiańskiej rodzinie języków”. 

 

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

Прыкладныя адказы:  

1. Лірычнае „я” ўдзячнае маці за яе першае слова, песню-калыханку, добрае сэрца, 

пяшчоту, спрацаваныя рукі, навуку. 

2. Яно абяцае маці, што ніколі яе не пакрыўдзіць, не забудзе яе навукі, абароніць перад 

нягодамі, зробіць яе шчаслівай. 

3. Асноўная думка верша заключаецца ў тым, што маці адыгрывае найважнейшую 

ролю ў жыцці кожнага чалавека. 

 

4. Разам 10 балаў. За кожны правільны сказ 2 балы. 

Прыкладныя сказы: 

Ігра Васількі на жалейцы мела вялікі ўплыў на навакольны свет. Калі пастушок іграў 

вясёлую песню, цэлая прырода весялілася. Звяры і птушкі хацелі слухаць гэтую 

мелодыю. Яны весяліліся і добра сябе адчувалі. Сумная ігра таксама была для прыроды 

прыемная. 

 

5. Разам 10 балаў. За кожны правільны сказ 2 балы. 

Прыкладныя сказы: 

Прыбліжаюцца каляды. Усе члены сям'і Міхала чакаюць і рыхтуюцца да гэтага свята. 

Перад каляднай вячэрай кожны мае свае заняткі. У святочны вечар на стале 

паяўляюцца: смажаная рыба, верашчака з грыбамі і селядцамі, квас, аладкі, кісель, 

пірог або клёцкі, куцця. Пасля вячэры пачынаюцца варожбы пра будучы ўраджай. 

 

6. Разам 5 балаў. За кожны правільны адказ 1 бал. 

1 – б 

2 – в 

3 – а 

4 – а 

5 – б 
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7. Разам 10 балаў. За кожную правільную літару 1 бал. 

1. цудоўны 2. культуры, архітэктуры 3. жораў азваўся 4. змалку зведаў 5. ведаў, Украіне 

 

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

ідзе, падымаецца, падае, бяжыць, выбіраецца, адкрываюцца, набліжаецца, спыняецца. 

 

9. Разам 6 балаў. За кожную правільную форму 1 бал. 

ідзе – ішоў 

працуе – працаваў 

чытае – чытаў 

гаворыць – гаварыў 

піша – пісаў 

думае – думаў 

 

10. Разам 3 балы. За кожны правільны від казкі 1 бал. 

1. Гэта казка бытавая. 

2. Гэта казка чарадзейная. 

3. Гэта казка пра жывёл. 

 

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

Халодная, асенняя, чорныя, мокрыя, марозны, цёплую, сумнай, прыгожая. 

 

 

Разам 75 балаў. Каб перайсці ў ваяводскі этап трэба здабыць мінімум 85%, што 

абазначае 64 балы. 

 

 

 

 


