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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: 1, 4, 5, 6, 8. 

 
Numer 

zadania 
                                                      Poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1. 

На прыгожай, калісьці, паляне сабраліся дзеці і звяры – жыхары лесу. Меў 

адбыцца суд над тымі, якія змянілі гэтае месца ў смятніцу. Спачатку выступіў 

суддзя-пугач, які абвінаваціў маладых людзей у іх дрэнным захаванні. З гэтым не 

згадзілася сарока-адвакат, якая дзякуючы маладым людзям магла мець новыя 

ўпрыгожванні. Супраць яе выступілі заяц і варона, якія лічылі, што школьнікі 

перашкодзілі ў іх планах. Суд прааналізаваўшы ўсё за і супраць прысудзіў вучням 

зрабіць парадак на паляне.  

10 

2. 1. А   2. Б  3. В  4. Б  4 

3. А. 2  Б. 3  В. 4  Г. 1  4 

4. Што (я) зраблю на Вербніцу? Што (ты) зробіш на Вербніцу? 

Што робіць мая (твая) сям'я на першы дзень Вялікадня? 

Што робяць дзеці і моладзь? 

Што рабілі калісьці валачобнікі? 

Што (мы) робім ў святочныя дні? Што (вы) робіце Ў святочныя дні? 

 

 

10 

5. Стромкая Мацейкава гара знаходзіцца ў маляўнічай мясціне з самай плыні Нарвы.  

З яе вяршыні відаць маляўнічыя краявіды акружаючых пушчаў і рачных далін. На 

поўдні знаходзіцца Лядская пушча, а ўдалечы відаць Белавежскую, пад гарою 

плыве струмень Руднік, які ўплывае ў раку Нарву. З правай стараны бачым 

Нараўку. Мясцовыя людзі гэты куток называюць Воўчым Горлам. Назва гары 

паходзіць ад гвалтаўніка Мацея. Гэта было добрае месца на сярэднявяковую 

крэпасць. 

 

 

10 

6. Для аўтара Малой Айчынай з'яўляецца беластоцкі край (Беласточчына). 

- тут прайшло яго маленства 

- тут навучыўся працаваць 

- тут пазнаёміўся з роднай мовай 

- тут пазнаёміўся з вартаснымі людзьмі 

- тут марыў пра лепшую сваю будучыню 

Аўтар тут нарадзіўся і тут хоча памерці. 

8 

7. - маленькая айчына 

- беластоцкі край 

- родны край 

- гамонку шчырую 

- адданы сын 

- верны сын 

 

5 

8. - каханне (любоў) 

- туга 

- прывязанасць 

 

 

6 



- адданасць 

Мы ніколі не забываем пра сваю родную зямлю. Мы яе кахаем, тужым за ёй і 

часта сюды прыязджаем (вяртаемся, наведваем яе).  

9. Bardzo kocham (lubię) swoją Małą Ojczyznę. 

To (jest) ładna część Polski. 

Tu (jest) dużo lasów, łąk i rzek. 

Na dużą uwagę zasługuje Puszcza Białowieska. 

Myślę, że nigdy jej nie zostawię. 

5 

10. У горад мы едзем па гасцінцы. Брат прывёз мне з экскурсіі дарагі гасцінец. 

- дарога 

- падарак 

У маёй сястры доўгія косы. У полі зазвінелі косы, пачалося жніво. 

- доўгія заплеценыя разам валасы 

- ручная сельскагаспадарчая прылада 

Перад дажджом на раслінах не бывае рос. Каля самай хаты рос дуб. 

- атмасферная  вільгаць 

- ад дзеяслова „расці” – рабіцца большым 

Гэта колас жыта. Аўтарам гэтага твора з'яўляецца Колас. 

- каласы – у іх знаходзяцца зярняты 

- прозвішча беларускага пісьменніка  

 

 

8 

11. захавала, не карыстаюцца, памятаюць, зваліся, скажуць, быў, вадзілася, 

раскажуць, быць, перадавацца 

 

10 

 

Razem: 80 punktów 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


