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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO 

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: 1, 3, 6. 

 
Numer 

zadania 
Poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1. 

У XX частцы паэмы „Новая зямля” Якуб Колас расказвае пра зіму ў піліпаўку. 

Гэта вельмі прыгожы перыяд перад Калядамі. У гэты час вялікія марозы і завірухі. 

Навокал ляжыць снег. Ён прыкрывае занямелыя лясы. Белыя кілімы блішчаць 

быццам крышталь. Раптам падымаецца вецер і ў паветры са свістам ляцяць 

срэбныя сняжынкі. Робіцца страшна, а адначасова і весела, бо гэта перадсвяточны 

час. 

8 

2. 1 – А, 2 – В, 3 – Б, 4 – А, В 5 

3. 

Лірычным „я” ў вершы ёсць беларусы. 

Паводле лірычнага „я” беларусы гэта людзі ахвярныя, сціплыя, гасцінныя, 

шчырыя, надзейныя, не прывязваюць увагі да сваёй нацыянальнасці. 

Беларусы не прывязваюць увагі да сваёй нацыянальнасці. Прыпамінаюць ім пра 

яе толькі мінулыя часы (мінуўшчына, важныя факты з гісторыі народа). 

4 

4. паэтэса, празаік; Жлобаўцы; Янку Геніюша, студэнта медыцыны ў Празе; Празе; 

25 гадоў; Зэльве; „Ад родных ніў”. 

8 

5. Symbolem Białorusi i Polski jest Białowieska Puszcza. 

To największy i najstarszy obszar leśny w Europie centralnej. 

Białowieżę zaczęli nazywać krainą żubrów, bogatą w ptaki i zwierzęta. 

Tu rok rocznie przyjeżdżały koronowane osoby z gośćmi i liczną świtą. 

Bywało – nie tylko z przyczyn przyjemności myśliwskich i turniejów.  

 

 

5 

6. Гуска была маці маленькіх жоўценькіх гусянят. Яна часта выходзіла з імі на 

шпацыр, каб паказаць вялікі свет і навучыць есці траву. Маці цешылася, калі 

бачыла, што дзеці добра сабе раяць у жыцці. Яна не звярнула нават увагі на тое, 

што гусяняты пачынаюць пра яе забываць. Калі пачалася бура, дзеці ўспомнілі 

пра маці, а яна іх з ахвотай прыняла пад свае крылы. У час навальніцы гуска была 

параненая, але адчувала сябе шчаслівай, бо яе дзеці былі здаровыя. Птушка вельмі 

кахала гусянят і аддала б сваё жыццё, каб толькі ім было добра. Паводле мяне, 

гэта было сляпое кaханне маці да дзяцей. 

 

 

 

 

8 

7. бабуля спявала вячэрнюю песню; веснім; летнім; асеннім 8 

8. завіруха; роўна; замуравала; адрэзала; вечар; шалеў; дрэвы; жывыя 8 

9. мама добрая 

дом высокі 

вучні разумныя 

людзі працавітыя 

дзіця хворае 

дзяўчына вясёлая 

 

 

8 
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стол малы 

дрэва старое 

10. мая; яе; з ёй (ёю); у маёй; мне; ёй; пра свaю; з ёй (ёю); яе 9 

11. калючым; неспакойным; няспынным;няроўным; белым; сухім; шорсткім; старыя; 

чорнай 

9 

 

                                                          Razem: 80 punktów 

 


