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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: 
Я вельмі люблю падарожнічаць. Мару пра далёкае 
замежнае падарожжа, а найлепш, каб аб’ехаць увесь 
зямны шар. Аднак, каб падарожнічаць на самалёце ў 
цёплыя краіны, начаваць у гасцініцах, трэба многа 
грошай. Таму думаю, што падарожжа з рукзаком, ночы 
ў палатках – гэта таксама добрая ідэя. Так можна 
ўбачыць мора і горы, не толькі ў Польшчы, але і ў 
Еўропе. 

1 p. za każde poprawne zdanie,  
0 p. – w przypadku wystąpienia 
dwóch błędów ortograficznych lub 
trzech innych (leksykalnych, 
gramatycznych).  
Razem 5 p. 

2. А, В, Б, А, Б Po 1 p. za każdą poprawną 
odpowiedź.  
Razem 5 p. 

3. 1) чэрвень – чэрвеньскі 
2) ліпень – ліпеньскі 
3) жнівень – жнівеньскі 

Po 1 p. za każdy poprawny miesiąc i 
za każdy bezbłędnie utworzony i 
zapisany przymiotnik.  
Razem 6 p. 

4. 1) Любоў да Малой Айчыны – Беласточчыны. 
2) Ён навучыўся шанаваць працу, родную мову і 
людзей. 
3) Яна для яго «крыніца мар і сноў». 
4) Калі лірычны герой не бачыць Малой Айчыны, калі 
знаходзіцца далёка – ён сумны. Калі вяртаецца – 
становіцца шчаслівым. 
5) Беласточчына – гэта месца, дзе лірычны герой 
нарадзіўся і дзе памрэ. 

Po 1 p. za każdą w pełni poprawną 
odpowiedź,  
0 p. – w przypadku wystąpienia 
dwóch błędów ortograficznych lub 
trzech innych (leksykalnych, 
gramatycznych), w przypadku braku 
odpowiedzi lub w przypadku 
udzielenia niepoprawnej 
odpowiedzi.  
Razem 5 p. 

5. 1) Ф – Мішка вечна хадзіў пануры, толькі ў канцы твора 
павесялеў;  
2) П;  
3) Ф – Шалястунчыкі – гэта былі чалавечкі, якія жылі 
пад лісцем на дрэвах;  
4) П;  
5) П. 
 

Po 1 p. za każdą poprawną 
odpowiedź; po 1 p. za napisanie 
zdania zgodnego z prawdą w 
punkcie 1. I 3;  
0 p. - w przypadku braku 
odpowiedzi lub w przypadku 
udzielenia niepoprawnej 
odpowiedzi.  
Razem 7 p. 
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6. 1) Беларускае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа»; 
2) у 1958 годзе; 
3) у Беластоку; 
4) Георгій Валкавыцкі; 
5) у Польшчы; 
6) на беларускай мове; на польскай мове; на 
дыялекце; 
7) Максім Багдановіч, Якуб Колас, Уладзімір Арлоў. 

Po 1 p. za każdą w pełni poprawną 
odpowiedź.  
Razem 7 p. 

7. дождж – 1     
літаратура – 5    
жыццё – 2  
маленькая – 4 
аўторак – 3 
дзень – 1  
 

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

8. 1) Маміны рукі, калі трэба, дапамогуць дзіцяці, 
прытуляць, усё ўмеюць, цярпліва пакажуць і ўсяму 
навучаць. 
2) Напр. бацька, дзядуля, бабуля, цёця, дзядзька, 
сястра, брат, дачка, сын. 
3) В; 
4) Б. 

1 p. za poprawną odpowiedź w 
punkcie 1; 
2 p. za podanie nazw 4 lub 5 
członków rodziny w punkcie 2.; 1 p. 
za podanie nazw 2 lub 3 członków 
rodziny w punkcie 2.; 0 p. za 
podanie nazwy 1 członka rodziny, za 
błędną odpowiedź lub brak 
odpowiedzi w punkcie 2.; 
po 1 p. za poprawną odpowiedź w 
punkcie 3 i 4. 
Razem 5 p. 

9. 1) Зімою рака замярзае і не чуваць шуму цякучай вады. 
2) Зімою часта становіцца вельмі холадна і людзі 
мерзнуць. 
3) Вясна, лета, восень 

Po 1 p. za każdą w pełni poprawną 
odpowiedź,  
0 p. – w przypadku wystąpienia 
dwóch błędów ortograficznych lub 
trzech innych (leksykalnych, 
gramatycznych), w przypadku braku 
odpowiedzi lub w przypadku 
udzielenia niepoprawnej 
odpowiedzi.  
Razem 3 p. 

10. 1) кроў  5) Вялікім княстве Літоўскім;  
2) мовай                            у ХVI стагоддзі 
3) незалежнай 6) Біблію 
4) мільёнаў              7) родную, сваю 
 

Po 1 p. za każdą poprawną 
odpowiedź.  
Razem 7 p. 
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11. 1) дурны як асёл           5) галодны як воўк 
2) хітрая як лісіца           6) здаровы як конь (карова) 
3) белы як снег           7) спрытны як заяц 
4) працавіты як вол             8) Б 

Po 1 p. za każdy poprawnie dobrany 
wyraz w punktach 1-7; 1 p. za 
poprawną odpowiedź w punkcie 8. 
Razem 8 p. 

12. 1) радасцю                            5) горадзе 
2) настаўнікам                      6) на ўроку 
3) маладыя                            7) сшыткаў 
4) беларускай 

Po 1 p. za każdą poprawną 
odpowiedź.  
Razem 7 p. 

13. 1) блізка 
2) дом  
3) многа, шмат, больш 
4) расказваць, гаварыць 

Po 1 p. za każdy poprawnie dobrany 
synonim.  
Razem 4 p. 

14. 1) Na brzegu maleńkiego leśnego jeziora żaby 
zorganizowały koncert. 
2) Wilki śmielej, niż inne zwierzęta, podchodziły bliżej, 
grzały się na ciepłej od ogniska ziemi, nawet chowały się w 
pieczarze (jaskini, grocie) od deszczu. 

1 p. za poprawnie przetłumaczone 
1. zdanie; 
2 p. za poprawnie przetłumaczone 
2. zdanie,  
1 p. za częściowo poprawnie 
przetłumaczone 2. zdanie,  
0 p. – w przypadku braku 
odpowiedzi lub w przypadku 
udzielenia niepoprawnej 
odpowiedzi. 
Razem 3 p. 

15. Сям’я, інтэрв’ю, мільярд, б’е, лье, сур’ёзны, з’ява, 
каньён, пасьянс, в’етнамскі. 
 

5 p. za 10 poprawnych znaków, 
4 p. za 8 lub 9 poprawnych znaków, 
3 p. za 6 lub 7 poprawnych znaków, 
2 p. za 4 poprawne lub 5 
poprawnych znaków, 
1 p. za 2 lub 3 poprawne znaki, 
0 p. za 1 poprawny znak lub brak 
poprawnych znaków. 
Razem 5 p. 

 
Razem: 80 punktów 


