
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

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, 4, 11. 

 
Numer 

zadania 
                                                      Poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1. 

У вершы Ларысы Геніюш „Маці мая” лірычнае „я” вельмі станоўча выказваецца 

на тэму сваёй айчыны – Беларусі. Называе яе „маці”, „мой алтар” – нешта дарагое 

і святое. Спалучае яе з сялянамі, з цяжкай плённай працай у розныя гістарычныя 

перыяды. Яна славянская, таму што належыць да гэтай групы народаў. Жыхары 

Беларусі надзеленыя самымі добрымі рысамі характару. Яны ветлівыя, гасцінныя, 

працавітыя, але і бунтарскія, таму што часта змагаліся за сваю незалежнасць.                   

У гісторыі Беларусі было многа крутых, балючых дарог, якія вяліся ў імя яе 

свабоды. Лірычнае „я” не хоча, нягледзячы на розныя нягоды, мець іншай 

радзімы. Яно адчувае сябе тут добра, бо бачыць вакол сябе блізкіх людзей, чуе 

родную мову. Яно вельмі кахае свой родны край. 

8 

2. 

- Да лета 1915 года ......3.......... 

- З сакавіка 1917 года ...5......... 

- 25 сакавіка 1918 года .2......... 

- 1 студзеня 1919 года ...4........ 

- 18 сакавіка 1921 года ..1........   

5 

3. 

У мініяцюры лірычнае „я” параўноўвае жыццё да гасцінца (дарогі). Гаворыць, 

што на сваім шляху сустракаем асобу, якая нам падабаецца і з якой маглі б 

спалучыць свой лёс. Мы маладыя і нам здаецца, што сустрэнем яшчэ кагосьці 

больш займальнага, вартаснага. Жыццё не стаіць у месцы, мы старэем, робімся 

бяссільнымі. Часта ўспамінаем мінулае, спатканую калісьці асобу, якая для нас 

ёсць ужо недасяжнай. Мы засталіся самі, бо ўсіх людзей параўноўваем да даўно 

пабачанага чалавека, які на працягу нашага жыцця стаўся нам важным. Хаця мы 

ўжо немаладыя, вопытныя, але не можам зразумець, чаму наш лёс склаўся так, а 

не інакш. Можам дайсці да вываду, што ў жыцці трэба паступаць так, каб потым 

нічога не шкадаваць.  

8 

4. Тэзіс: 

Чалавек не дацаняе свайго роднага. Нашае – горшае. Падляшская вёска памірае. 

Аргументы: 

- маладыя людзі выязджаюць у гарады 

- у вёсцы астаюцца толькі старыя людзі 

- хаця матэрыяльна паводзіцца добра, аднак яны тужаць, але не вяртаюцца дадому 

- забываюць пра свой родны кут 

- маладое пакаленне не дацаняе вартасці вёскі 

- вёска для іх гэта месца цяжкай працы, сварак, зайздрасці, няпраўды... 

5 

5. 1. Вобраз зімы. 

2. Падрыхтоўка да Каляд. 

3. Заняткі членаў сям'і перад Куццёю. 

5 

 

 



4. Калядная вячэра. 

5. Абрады і вераванні ў першы дзень Каляд. 

6. - Парсюк не любіў праўды на сваю тэму 

- лічыў сябе вельмі важным 

- праз захаванне Падсвінка Парсюк пачаў саромецца, устыдацца 

3 

7. - назоўнікі: калаўротак, песню, дзён, пальцамі, прасніцы, лён, нітка, шпулю, рук, 

кашулі, ручнік 

- прыметнікі: далёкіх, залацісты, белыя, тонкі, узорны 

- дзеясловы: бурчыць, песціць, наліваецца, уцякаючы, будуць, будзе 

- займеннікі: сваю, нам, ён, яе 

8 

8. 1. тысяча дзевяцьсот шостага 2. мільён 3. дваццаць пятага, тысяча дзевяцьсот 

васемнаццатага 4. сотую 

8 

 

9. - Перастаць гаварыць, змоўкнуць – прышчаміць язык 

- Дурэць, рабіць што захочацца, сваволіць – хадзіць на галаве 

- Далікатна абыходзіцца з кім-небудзь – хадзіць на пальчыках 

- Уводзіць у зман, ашукваць – вадзіць за нос 

- Многа гаварыць непатрэбнага – званіць языком 

5 

10. 1. расступіўся 2. бяссільнай 3. адкрытым 4. узняліся 5. разлілася 6. зжатых                 

7. падказвай 8. абшывае 

8 

 

 

11. Добры дзень – прывітаўся настаўнік са сваімі выхаванцамі. 

Сёння паразмаўляем (пагаворым) на тэму ветлівых слоў. 

Калі ласка, назавіце іх. 

Калі ласка, выбачайце (прабачце) – сказала з апошняй парты вучаніца. 

Дзякую – усе пачулі тоненькі голас вельмі нясмелага хлопца. 

Вельмі добра, памятайце, гэта магічныя словы. 

Без іх ведання не можам (нельга) назваць сябе вартаснымі людзьмі. . 

Да пабачэння (да пабачання), да панядзелка, жадаю вам прыемнага адпачынку. 

8. 

12. 1. мне 2. ёй 3. табой (табою) 4. іх 5. мяне 6. вам 7. майму 8. цябе 9. яму 9 

 

Razem: 80 punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODNOŚĆ ZADAŃ TESTU Z ZAKRESEM WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 



WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY - GIMNAZJUM 

Stopień wojewódzki 

 

Nr zad. Numer wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności 

1.  4.7,8, 

2.  2.8 

3.  3.1,5,7 

4.  4.14 

5.  2.9 

6.  3.12 

7.  3.19 

8.  3.19 

9.  3.12 

10.  3.9 

11.  3.1 

12.  3.19 

 

 


