
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO                       

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

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, 3, 4, 5, 6. 

 
Numer 

zadania 
                                                      Poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1. 

 

Пл. Сказы на падставе легенды Мікалая Гайдука „Мацейкава 

гара”. 

Праўда Няпраўда 

1. Мацей гэта дужы і бязлітасны чалавек.     X  

2. Ён збудаваў на гары прыгожы палац.        X 

3. Мацей жывіўся разбоем.     X  

4. У асеннія і зімовыя ночы герой спраўляў балі.     X  

5. Ён вельмі добра адносіўся да сваіх падданых.        X 

6. Разбойнік закахаўся ў адной са сваіх нявольніц.     X  

7. Загадаў слугам спаўняць усе яе пажаданні.        X 

8. Стоячы перад ёю на каленях разбойнік кляўся ёй у 

верным каханні і прасіў узаемнасці. 

    X  

9. Дзяўчыне падабалася раскошнае жыццё.        X 

10. Яна выйшла за яго замуж.             X 
 

10 

2. 

- трэба захоўвацца ціха 

- не астаўляць па сабе смецця 

- нельга распальваць вогнішча 

- не пакідаць шкла 

- не нішчыць дрэў 

6 

3. 

1. Бацька беларускіх гарадоў. 

2. Знакамітыя палачане. 

3. Полацк – наша гісторыя. 

6 

4. Лірычнае „я” ў вершы Алеся Барскага гэта нараджэнец беластоцкай зямлі. Яно вельмі 

кахае сваю Малую Айчыну, атаесамлівае з „маці”. Захапляецца яе прыгажосцю. 

Вялікую ўвагу звяртае на высокія сосны, сінія рэкі і далікатныя павевы ветру. Прыроду 

параўноўвае да вясёлых сяброў. Лірычнае „я” пакінула Беласточчыну, але вельмі па ёй 

тужыць. 

10 

5. Дарослыя сямейнікі пасля вяртання з царквы віншуюць сваіх блізкіх са святам 

Вялікадня. Усе сядаюць за стол накрыты белым абрусам. Чуваць святочныя пажаданні: 

здароўя, шчасця. Пачынаецца снеданне. На пачатку сабраныя разгаўляюцца яйкамі. 

Потым ядуць стравы, якія бачаць толькі на вялікія святы: шынку, кілбасы, сала, 

усмажанага падсвінка, муштарду, хрэн, пірагі і бабкі. Усе цешацца гэтым днём. 

10 

6. Песня гусляра, героя паэмы Янкі Купалы „Курган” выклікае ў мяне самыя сумныя 

пачуцці. Мне робіцца вельмі цяжка на сэрцы, калі чытаю, што ў лёхах князеўскага 

палаца знаходзіцца многа бедных, нявінных, скрыўджаных людзей. Агіду выклікае 

таксама факт, што на золаце (дукатах) князя ёсць людская кроў, кроў яго падданых. 

10 



Слёзы паяўляюцца ў вачах, калі даведваюся, што вясельная яда гэта косці бедных 

сялян, а чырвонае і белае віно гэта іх слёзы. Пацяшае мяне толькі музыка, якую 

выконвае гусляр, бо яна гэта пратэст і праклён супраць існуючым у гэты час парадкам.          

7. „Раскіданае гняздо”- драма 

„Сон на кургане” - паэма 

„Спадчына”- зборнік або верш 

„Жалейка” - зборнік 

„Паўлінка” - камедыя 

5 

8. Rodzice jego byli zwyczajnymi tutejszymi ludźmi.  

Chłopczyk urodził się latem, kiedy zakwita kwiat paproci.  

Nawet pseudonim wziął od nocy, kiedy kwitnie ten kwiat.  

Potem został sławnym pisarzem. 

Janka Kupała to autor wielu wierszy, poematów, utworów dramatycznych. 

5 

9. 1. пачынаецца, карыстаемся 2. сустракаецца (сустракаюцца), свецяць 3. расце                       

4. зацвітуць, разбягаюцца, п'янеюць 5. жывем, хочаце 

10 

10.  (К, к)аралеўскі (1) (З, з)амак (2); (Б, б)еластоцкі (1) (У, у)ніверсітэт (2);                        

(Б, б)елавежская  (1) (П, п)ушча (2); (Б,б)ельская (2) (Ш,ш)кола (2). 

8 

 

Razem: 80 punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODNOŚĆ ZADAŃ TESTU Z ZAKRESEM WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY – SZKOŁA PODSTAWOWA 
Stopień wojewódzki 

 

Nr zad. Numer wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności 

1.  II.2.3, II.4.1  

2.  IV.3.1 

3.  IV.1.2 

4.  IV.3.1, II.5.1,2 

5.  IV.2.4, II.5.1,2 

6.  IV.2.6, II.5.1,2 

7.  III.1.3 

8.  II.2.2 

9.  II.1.1 

    10. II.5.1 

 

 
 


