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Klucz odpowiedzi – język białoruski, stopień wojewódzki, szkoła 

podstawowa.  

Ключ адказаў да тэсту для пачатковых школ на ваяводскія  

элімінацыі  

2016/2017 
 

За 2 арфаграфічныя памылкі забіраем 1 бал у заданнях 1, 2, 3, 4, 7. 

 

1. Разам 6 балаў. За кожны правільны сказ 2 балы. 

Прыкладныя пажаданні: 

Дарагая Мама. З нагоды Твайго свята – дня нараджэння – жадаю многа здароўя, 

шчасця, усмешкі на твары. Жадае дачка Аня. 

 

2. Разам 10 балаў. За кожны правільны дзеяслоў 1 бал. 

прыехалі, вырашыў, з'явіліся, паклікаў, запытаўся, пайсці, адмовілася, дадала, 

угневаўся, рушыў. 

 

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

Прыкладныя сказы: 

Пагоня гэта герб незалежнай Беларусі. Пад ім беларусы змагаліся за свабоду сваёй 

краіны. На ім знаходзіцца конь, на якім сядзіць рыцар. У яго правай руцэ меч, а ў левай 

шчыт з крыжам. Конь бяжыць за ворагамі народа. 

 

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

Прыкладныя адказы: 

1. Верш выклікае ў мяне настрой захаплення, але і смутку. Усюды прыгожа – бела, але 

прырода акaлелая, у трывозе, чуваць галасы галодных ваўкоў. 

2. белая, шчырая, грозная 

3. дрэвы сумуюць, завіруха дыхнула, лёг абрус, дубы заціснулі снег у далонях 

 

5. Разам 9 балаў. За кожную правільную форму займенніка 1 бал. 

вам, цябе, к табе, іх, цябе, мне, вамі, яго, яе. 

 

6. Разам 12 балаў. За кожную правільную форму 1 бал. 

я        напішу          прыйду         падскочу 

ты     напішаш       прыйдзеш     падскочыш 

ён      напіша          прыйдзе        падскочыць 

мы     напішам        прыйдзем     падскочым 

вы      напішаце      прыйдзеце    падскочыце 

яны    напішуць      прыйдуць     падскочаць 

 

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

уваходжу, не затрымліваецца, ідзе, нерухамею, адчуваю, расхінае, расхінаецца, 

кружыцца, чаруе. 

 

8. Разам 4 балы. За кожную правільную форму 1 бал. 

спортам, музыкай, кампазітара, Францыі. 
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9. Разам 4 балы. За кожны правільны сказ 2 балы. 

Прыкладныя сказы: 

Вы расказалі мне пра цікавыя падарожжы ў Амерыку. 

Маці не магла зразумець, як яно так хутка рашыла гэтую задачу. 

 

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

 Прыкладны пераклад:  

Na stole, na lnianym obrusie leży świeżutki chleb. 

Jego wierzchnia skórka złocista. 

Dolna – biała, widać na niej mąkę. 

Pieką go z mąki żytniej, przesianej przez sito. 

Nigdy w życiu nie jadłem chleba smaczniejszego od tego, który piecze babcia. 

 

 

Разам 75 балаў. Каб стаць лаўрэатам трэба здабыць мінімум 90%, што абазначае 

68 балаў. Каб стаць фіналістам трэба прыступіць да ваяводскага этапа конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


