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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: 
Свецкае імя Ефрасінні Полацкай – гэта Прадслава. Яна 
нарадзілася ў сям’і полацкага князя Святаслава Георгія і 
княгіні Сафіі. Калі князёўна навучылася пісаць і чытаць, вельмі 
палюбіла кнігі. Калі Прадславе было дванаццаць гадоў, бацькі 
вырашылі выдаць яе замуж. Яна на гэтае не згадзілася, а 
пайшла ў манастыр і стала манашкаю. Яна пачала жыць у 
келлі ў Сафійскім саборы, дзе перапісвала кнігі, пісала свае 
творы і перакладала з замежных моў. Ефрасінню Полацкую 
называем асветніцай, таму што яна адчыніла школы, каб 
хлопцы і дзяўчынкі ўмелі чытаць і пісаць, заснавала два 
манастыры, а пры іх – кніжныя майстэрні. У канцы жыцця 
Ефрасіння паехала ў Святую Зямлю, дзе памерла. 
 

1 p. za każde poprawne 
zdanie, 0 p. – w przypadku 
wystąpienia dwóch błędów 
ortograficznych lub trzech 
innych (leksykalnych, 
gramatycznych). Razem 8 p. 

2. 

В, А, А, Б, В, А 3 p. za 6 poprawnych 
odpowiedzi,  
2 p. za 4 poprawne lub 5 
poprawnych odpowiedzi,  
1 p. za 2 lub 3 poprawne 
odpowiedzi, 
0 p. za 1 poprawną 
odpowiedź lub brak 
poprawnych odpowiedzi. 
Razem 3 p. 

3. 1) за царом Гарохам – вельмі даўно, калісьці 
2) вадой не разліць – пра неразлучных сяброў 
3) жыць, як кот з сабакам – часта сварыцца, не жыць у згодзе 

1 p. za każdą poprawną 
odpowiedź. Razem 3 p. 

4. 1) Беласточчына 
2) Сябе называе сынам, а сваю радзіму – маці. 
3) Блакітны, сіні, зялёны 
4)На маю думку ў вершы адчуваецца радасны, аптымістычны 
настрой, дзякуючы выкарыстанню светлых колераў, апісанню 
цудоўнай прыроды Беласточчыны, прыгожых вобразаў, напр. 
калі свеціць сонца. 
 

1 p. za poprawną odpowiedź 
w pierwszym i drugim 
zadaniu , 0 p. – w przypadku 
braku odpowiedzi lub w 
przypadku udzielenia 
niepoprawnej odpowiedzi;  
1 p. za podanie 3 kolorów w 
trzecim zadaniu, 0 p. – w 
przypadku braku odpowiedzi 
lub w przypadku udzielenia 
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niepełnej odpowiedzi; 
2 p. za poprawną odpowiedź 
na czwarte pytanie, 1 p. – w 
przypadku udzielenia 
niepełnej odpowiedzi, 0 p. – 
w przypadku braku 
odpowiedzi lub w przypadku 
udzielenia niepoprawnej 
odpowiedzi. Razem 5 p. 

5. 1) Ф, 2) П, 3) Ф, 4) Ф, 5) П 
 

3 p. za 5 poprawnych 
odpowiedzi, 
2 p. za 3 lub 4 poprawne 
odpowiedzi,  
1 p. za 1 poprawną lub 2 
poprawne odpowiedzi, 
0 p. za brak poprawnych 
odpowiedzi. 
Razem 3 p. 

6. 1) «Зорка» 
2) У кожным нумары, кожны тыдзень. 
3) Ганна Кандрацюк 
4) Віктара Шведа, Міры Лукшы 
5) крыжаванка 

Po 1 p. za każdą w pełni 
poprawną odpowiedź. 
Razem 5 p. 

7. 1) сцяг 
2) герб 
3) зубр 
4) бусел 
5) васілёк (валошка) 

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

8. 1) Дабранач (добрай ночы). 
2) Прывітанне (здароў). Мяне завуць... 
3) Адчыні акно, калі ласка. 
4) Да заўтра (да хуткай сустрэчы). 
5) Да пабачэння. 
6) Смачна есці (або хлеб ды соль). 

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

9. 1) Мне падабаецца сур’ёзная му-зы-ка. 
Podoba mi się muzyka poważna. 
2) Дзядзька па-даў кнігу сябру. 
Wujek podał książkę koledze. 
3) Мой дзед – дасканалы му-зы-ка. 
Mój dziadek jest doskonałym muzykantem (grajkiem). 
4) Скры-пач-ка хлопчыка – цудоўная. 
Skrzypce chłopca są wspaniałe.  
5) Вядомая скры-пач-ка будзе выступаць у Варшаве. 
Znana skrzypaczka będzie występować w Warszawie. 

5 p. za poprawną odpowiedź 
(zaznaczone akcenty i/lub 
przetłumaczone zdania) w 9 
lub 10 podpunktach, 
4 p. za poprawną odpowiedź 
(zaznaczone akcenty i/lub 
przetłumaczone zdania) w 7 
lub 8 podpunktach, 
3 p. za poprawną odpowiedź 
(zaznaczone akcenty i/lub 
przetłumaczone zdania) w 5 
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lub 6 podpunktach, 
2 p. za poprawną odpowiedź 
(zaznaczone akcenty i/lub 
przetłumaczone zdania) w 3 
lub 4 podpunktach, 
1 p. za poprawną odpowiedź 
(zaznaczone akcenty i/lub 
przetłumaczone zdania) w 1 
lub 2 podpunktach, 
0 p. za brak poprawnych 
odpowiedzi. 
Razem 5 p. 

10. 1) чырвоная куртка,  
2) летняе сонца,   
3) беларускія  балоты,   
4) сонечная пятніца,   
5) высокае крэсла,           
6) зімовы холад,            
7) прыгожая кветка, 
8) сучасны будынак, 
9) вясёлыя людзі, 
10) малое дзіця, 
11) культурны мужчына, 
12) зялёны колер. 
 

6 p. za 12 form z 
poprawnymi końcówkami 
przymiotników, 
5 p. za 10 lub 11 form z 
poprawnymi końcówkami 
przymiotników, 
4 p. za 8 lub 9 form z 
poprawnymi końcówkami 
przymiotników, 
3 p. za 6 lub 7 form z 
poprawnymi końcówkami 
przymiotników, 
2 p. za 4 formy z 
poprawnymi końcówkami 
przymiotników lub 5 form z 
poprawnymi końcówkami 
przymiotników, 
1 p. za 2 lub 3 formy z 
poprawnymi końcówkami 
przymiotników, 
0 p. za 1 formę z poprawną 
końcówką przymiotnika lub 
brak poprawnych 
odpowiedzi. 
Razem 6 p. 

11. 1) чытае   
2) піша   
3) кажа   
4) гаворыць   
5) шукае 
6) крычыць 
7) едзе 
8) спявае 

4 p. za 8 poprawnych 
odpowiedzi, 
3 p. za 6 lub 7 poprawnych 
odpowiedzi, 
2 p. za 4 poprawne lub 5 
poprawnych odpowiedzi, 
1 p. za 2 lub 3 poprawne 
odpowiedzi, 
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0 p. za 1 lub brak 
poprawnych odpowiedzi. 
Razem 4 p. 

12. 1) цудоўны – чароўны 
2) багаты – заможны  
3) таленавіты – здольны 
4) мілы – ветлівы 
5) адзенне – вопратка  
6) гаварыць – размаўляць 
7) дужы – моцны 
8) мінута – хвіліна 
9) многа – шмат  
10) радзіма – бацькаўшчына 

5 p. za 10 poprawnie 
dobranych synonimów, 
4 p. za 8 lub 9 poprawnie 
dobranych synonimów, 
3 p. za 6 lub 7 poprawnie 
dobranych synonimów, 
2 p. za 4 poprawnie dobrane 
lub 5 poprawnie dobranych 
synonimów, 
1 p. za 2 lub 3 poprawnie 
dobrane synonimy, 
0 p. za 1 lub brak poprawnie 
dobranych synonimów. 
Razem 5 p. 

13. Мільён, льецца, п’еса, з’яўляцца, медальён 2 p. za 4 poprawne znaki lub 
5 poprawnych znaków, 
1 p. za 2 lub 3 poprawne 
znaki, 
0 p. za 1 lub brak 
poprawnych znaków. 
Razem 2 p. 

 
Razem: 60 punktów 


