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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 
 

Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte 

 

Nie przyznaje się połówek punktów. 

Wymagana jest pełna poprawność zapisu pod względem gramatycznym, leksykalnym  

i ortograficznym.  

Odejmujemy jeden punkt za dwa błędy ortograficzne w zadaniach: 2, 4, 5, 6, 8. 

 
Numer 

zadania 
                                                      Poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1. 1. А  2. Б  3. В  4. А  5. Б 5 

2. 

- ветлівасць 

- гасціннасць 

- шчырасць 

- працавітасць 

- адказнасць 

- упартасць 

- зычлівасць 

- сардэчнасць 

5 

3. 

Белавежа; Крынках; празаік, перакладчык, журналіст, грамадскі і палітычны 

дзеяч, заснавальнік Асацыяцыі Villa Sokrates; член Саюза саюза польскіх 

пісьменнікаў і беларускага ПЭН-цэнтра; „Нівы”; „Загоны”, „Сярэбраны яздок”, 

„Самасей”, „Доўгая смерць Крынак”, „Лістоўе”, „Дзённік. 1987 – 1995”, 

„Беларусь, Беларусь”, „Даліна поўна лёсу”, „Сцяна”, „Мініяцюры” і іншыя. 

8 

4. - вершаваны твор 

- байка 

- алегорыя 

- назвы звяроў пішуцца вялікай літарай 

- выступаюць фразеалагізмы 

- персаніфікацыя 

- мараль 

Парсюк не любіў праўды на сваю тэму. Не патрапіў глядзець на сябе крытычна. 

 

 

5 

5. Аўтар памятае пра беларускае слова таксама як пра дзяцінства. 

Яно памагае ў жыцці (дзякуючы яму можна дагаварыцца з іншымі людзьмі). 

 

2 

 

6. Для лірычнага „я” Бацькаўшчына з'яўляецца дарагой зямлёй. Тут яно нарадзілася                 

і вырасла. Аўтар параўноўвае яе да маці, дарагога нам чалавека. 

- зямля дарагая, вернага сына, родных братоў, сэрцы людскія 

- ускалыхала прасторай зямлі, карэннем ... у яе мы ўраслі, трымае зямлі пупавіна 

сэрцы людскія і кліча дамоў 

- Бацькаўшчына як маці 

6 

7. - гутарковы 

- мастацкі 

- публіцыстычны 

 

3 

8. Усебеларускі з'езд 1917 года адбываўся ў Мінскім тэатры. У апошнюю ноч 

панавалі розныя настроі: і радасць і сум. Усе вельмі перажывалі, бо мелі выбіраць 

 

 



улады незалежнай дзяржавы – Беларускай Народнай Рэспублікі. Раптам паявіліся 

бальшавікі і пачалі разганяць сабраных - мужыкоў, салдатаў. Яны білі маладую 

дзяўчыну, якая вельмі цікава і адважна выступaла на з'ездзе. Дэлегаты ратаваліся 

ўцёкамі. Арыштавалі многа людзей, сярод іх Кузьму, які вёз апавядальніка 

(аўтара) са Смаленска на летні адпачынак дамоў, і памесцілі ў нейкім склепе. У 

гэты час арыштаваныя не верылі, што паўстане незалежная Беларусь, а цяпер, 

вясною 1918 года, іх погляд змяніўся. 

8 

9. 1. бяжыць 2. бягу 3. бяжыць 4. бяжым 5. бягуць 6. бяжыш 7. бяжыш 8. бяжыць 8 

10. першы 

пяць 

дзесяты 

дванаццаць 

трыццаты 

пяцьдзесят 

соты 

дваццаць шэсць 

 

 

8 

11. 1. раз'юшаныя 2. льецца 3. разгульваў 4. сям'я 5. з'ем 6. вандроўе 7. аб'ява                     

8. павільён  

8 

12. 1. збіралася 2. раскацістыя 3. бясшумна 4. бязмежны 5. разгалістыя 6. адшумелі, 

адгулі 7. абшары 

8 

13. Białoruś bardzo długo walczyła za swoją niezależność. 

Była to ciężka i złożona droga. 

W tym czasie zginęło dużo niewinnych ludzi. 

Na dużą uwagę zasługują białoruscy pisarze i działacze polityczni. 

To dzięki nim Białorusini nie stracili nadziei na lepsze jutro. 

25 marca 2018 roku będziemy czcić setną rocznicę powstania Białoruskiej Republiki 

Ludowej. 

6 

 

 

Razem: 80 punktów 

 

 
 

 


