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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO 
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

 
Nie przyznaje się połówek punktów. 
Wymagana jest pełna poprawność zapisu pod względem gramatycznym, leksykalnym i ortograficznym.  
 
Numer 
zadania Poprawna odpowiedź 

Liczba 
punktów 

1. 

Напрыклад: Артур Вольскі ў апавяданні «Арабінавыя 
пацеркі» расказвае пра дапамогу птушкам зімой. Героямі 
з’яўляюцца дзяўчынка, хлопчык і яго дзядуля. Падзея 
адбываецца восенню. Дзяўчынка папрасіла ў хлопца, каб 
ён натрос ёй ягад на пацеркі. Тут раптам умяшаўся дзед                         
і запрапанаваў, каб частку ягад прызначыць на корм для 
птушак зімой. Ён расказаў дзецям пра птушкі, якія ў нас 
зімуюць. Хлопчык і дзяўчынка згадзіліся з прапановай 
дзеда. Зімой яны накармілі птушак ягадамі, а тыя ім 
дзякавалі на сваёй птушынай мове. 

1 p. za każde poprawne zdanie 
oraz w przypadku wystąpienia 
jednego błędu ortograficznego 
lub dwóch innych (leksykalnych, 
gramatycznych). Razem 8 p. 
 
 
 
 
 

2. 

Напрыклад: Гусляр быў народным песняром. Яго песня 
была шчырая і праўдзівая. Калі ён пачынаў спяваць, усё 
навокал заціхала. Гэта быў старэйшы чалавек. У яго доўгія 
сівыя валасы і доўгая сівая барада. У вачах відаць агонь. 
Гусляр сціпла апрануты. Заўсёды з неадлучнымі гуслямі. 

1 p. za każde poprawne zdanie 
oraz w przypadku wystąpienia 
jednego błędu ortograficznego 
lub dwóch innych (leksykalnych, 
gramatycznych). Razem 8 p. 
 
 

3. 

1. Допыты, 2. Сватанне. 3. Розгляды. 4. Заручыны.  
5. Паненскі вечар. 6. Шлюб. 
 

1 p. za każdy uporządkowany 
punkt zdarzenia. Razem 6 p. 
 
 

4. Маладая ехала праз вёску стоячы. 
Той, хто вышэй трымае свечку, будзе пераважаць  
і панаваць у сужонстве. 
Дома іх спатыкалі бацькі з хлебам і соллю. 
Кульмінацыяй застолля было перапіванне або дзяльба 
каравая. 
Другі дзень вяселля гасцілі ў маладога. 

1 p. za każde prawidłowe 
zdanie. Razem 5 p. 
 

5. Напрыклад: 
Падзея адбываецца ў мястэчку Фрайбург. 
Военачальнік аказаў павагу старой жанчыне. 
Старая жанчына была чараўніцай. 
Яна паабяцала Давыду адплату. 
Войска Вялікага Княства Літоўскага змагалася з крыжакамі. 
Давыд Гарадзенскі быў забіты мазавецкім рыцарам. 

1 p. za każdą poprawną 
odpowiedź. Razem 6 p.  

6. Б, А, В, В, А 1 p. za każdą poprawną 
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Razem: 80 punktów 

odpowiedź. Razem 5 р. 
7. цярплівая, чулая, спагадлівая, працавітая, шчырая. 

 
1 p. za każdą poprawną 
odpowiedź. 0 p. Razem 5 p.  

8. Заціхлі – змоўклі, велізарны – высачэзны, адчыненай – 
адкрытай, здалося – падалося,  яздок – коннік,  памкнуліся 
– пабеглі,  камандзір – военачальнік   
 

1 p. za każdą właściwą parę 
synonimów. Razem 7 p. 

9. Цябе, мяне, вамі, яе, яго, той, гэтай, табой. 1 p. za każdą poprawną formę 
zaimka. Razem 8 p. 

10. Трыццаць, дваццаць, чатыры, шэсць, сем, пятнаццаць, 
адзінаццаць, шаснаццаць, адна, чатыры. 

1 p. za każdy poprawny  
liczebnik. Razem 10 p. 

11. Вучня, лузе, бабулі, дарогай, вачэй, дошцы, магазіне. 1 p. za każdą poprawną formę 
rzeczownika. 0 p. Razem 7 p. 

12. Простыя сказы:  
Галоўным святам у Польшчы лічацца Каляды. Познім 
вечарам усе збіраюцца каля прыгожай ёлкі.  
Складаныя сказы: 
Калі святочны стол ужо накрылі, усе з нецярплівасцю 
чакаюць з’яўлення першай зоркі на небе. Каб у гэты вечар 
ніхто не адчуваў сябе адзінокім, у кожным доме 
падрыхтавана месца для нечаканага госця. У самым 
пачатку святочнай вячэры дзеляць паміж сабой свяшчэнны 
праснак, жадаюць адзін аднаму здароўя і шчасця.  

1 p. za właściwe określenie 
każdego zdania. Razem 5 p. 


