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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: 
У магазіне Цімка спаткаў незнаёмага старога мужчыну. 
Хлопец яго штурхануў і хутка пайшоў наперад. Дзядуля лёгка 
стукнуў яго па спіне, але Цімка не разумеў, чаму мужчына так 
зрабіў. Маці стала крыўдна з-за паводзін сына. Толькі пасля 
размовы з маці Цімка зразумеў, што трэба было прапусціць 
дзядулю першым, таму што дарослых трэба паважаць.  
 

2 p. za każde poprawne 
zdanie, 1 p. – w przypadku 
wystąpienia jednego błędu 
ortograficznego lub dwóch 
innych (leksykalnych, 
gramatycznych), 0 p. – w 
przypadku wystąpienia 
dwóch błędów 
ortograficznych lub trzech 
innych (leksykalnych, 
gramatycznych), za 
odpowiedź niepoprawną lub 
brak odpowiedzi.  
Razem 10 p. 

2. 

1) Вавёрка, вожык, дзік, мядзведзь, воўк 
 
Напрыклад чатыры з пададзеных: 
2) а) вавёркі – падрыхтавалі многа арэхаў і сушаных грыбоў, 
каб мець, што есці зімой; 
б) вожык – праводзіць зіму закапаны ў лісце; 
в) дзікі – зімой харчуюцца жалудамі; 
г) мішка (мядзведзь) – праспіць усю зіму;  
д) воўк – зімою не спіць; каб мець, што есці, ён палюе на 
іншых звяроў. 
 

1 p. za poprawne podanie 4 
lub 5 nazw zwierząt, 0 p. – za 
podanie 3 i mniej nazw 
zwierząt, za niepoprawną 
odpowiedź lub brak 
odpowiedzi. 
Po 1 p. za poprawną 
odpowiedź w każdym 
podpunkcie w drugim 
zadaniu, 0 p. – w przypadku 
wystąpienia dwóch błędów 
ortograficznych lub trzech 
innych (leksykalnych, 
gramatycznych), za 
odpowiedź niepoprawną lub 
brak odpowiedzi. Razem 5 p. 

3.  

Гасціннасць – адна з галоўных рысаў характару нашага 
народа. У хаце песні спяваюць, муку мелюць, цеста месяць. 
Дык гэта ж каравай збіраюцца пячы! Значыць, хутка вяселле 
будзе. 

2 p. za podkreślenie 7 lub 8 
rzeczowników w liczbie 
pojedynczej, 1 p. za 
podkreślenie 5 lub 6 
rzeczowników w liczbie 
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pojedynczej, 0 p. za 
podkreślenie 4 lub mniej 
rzeczowników w liczbie 
pojedynczej. Za każde dwa 
podkreślone niepoprawne 
wyrazy należy odjąć 1 p. 
maksymalnie do 0 p. (za 
zadanie nie ma punktów 
ujemnych). Razem 2 p. 

4. Б, А, Б, В, В Razem 5 p. 

5. 

Напрыклад чатыры з пададзеных: 
1) родная прырода: рэчка, лес, луг; 
2) месца, дзе праходзяць добрыя і вясёлыя хвіліны; 
3) важныя для чалавека месцы: дом і школа; 
4) песні, музыка; 
5) блізкія людзі: тата, мама і сябры. 

1 p. za każdą poprawną 
odpowiedź, występującą w 
wierszu. Razem 4 p. 

6. 

1) п, 2) п, 3) ф, 4) ф, 5) ф 
 

1 p. za każdą poprawną 
odpowiedź; 0 p. w przypadku 
braku odpowiedzi lub w 
przypadku udzielenia 
niepoprawnej odpowiedzi. 
Razem 5 p. 

7. 

1)З Ефрасінняй Полацкай 
2) Іаан – гэта самы вядомы старажытнабеларускі дойлід або 
інакш архітэктар. 
3) Ён пабудаваў, па просьбе Ефрасінні Полацкай, прыгожую 
царкву, якая завецца Спаса-Ефрасіннеўскай. 
4) Лазар Богша быў славутым полацкім ювелірам. 
5) Быў гэта шасціканцовы крыж, зроблены з кіпарысу, 
абкладзены па баках залатымі і срэбнымі пластачкамі з 
каштоўнымі камянямі і шматколернымі абразкамі з выявамі 
святых. На крыжы быў зроблены надпіс. 
 

1 p. za każdą poprawną 
odpowiedź na pytanie 
pierwsze, drugie, trzecie i 
czwarte; 2 p. za 
wyczerpującą i poprawną 
odpowiedź na pytanie piąte, 
1 p. za poprawną, ale 
niepełną odpowiedź na 
pytanie piąte; 0 p.  – w 
przypadku wystąpienia 
dwóch błędów 
ortograficznych lub trzech 
innych (leksykalnych, 
gramatycznych) w 
odpowiedzi na każde 
pytanie, za odpowiedź 
niepoprawną lub brak 
odpowiedzi. Razem 6 p. 

8.  
добры – дрэнны 
малы – вялікі 
нізкі – высокі  

1 p. za poprawnie napisane 
rozwiązanie, 0 p. za 
odpowiedź niepoprawną lub 
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Сказ: Я люблю чытаць. 
 

brak odpowiedzi. 
Razem 1 p. 

9. 
cпортам, летняя, свеце, беразе, руцэ 
 

1 p. za każdą poprawną 
formę. Razem 5 p. 

10. 

1) Дзеці праводзілі час у лесе, на полі. Там гулялі. 
 
 
2) Напрыклад два з пададзеных: 
а) будуць вывучаць родную мову; 
б) будуць знаёміцца з мінулым айчыны; 
в) будуць вывучаць дзівосны свет. 
 
 
3) а) прывабнасць – чароўнасць, 
б) прошласць – мінулае, 
в) упадак сіл, ператамленне – стома, 
г) вучоба, адукацыя – навука. 
 

1 p. za poprawną odpowiedź 
na pytanie pierwsze; po 1 p. 
za poprawną odpowiedź w 
każdym podpunkcie w 
pytaniu drugim; 0 p. w 
przypadku wystąpienia 
dwóch błędów 
ortograficznych lub trzech 
innych (leksykalnych, 
gramatycznych) w 
odpowiedzi na pytanie, za 
odpowiedź niepoprawną lub 
brak odpowiedzi; 
3 p. za poprawnie dobrane 
synonimy w czterech 
podpunktach, 2 p. za 
poprawnie dobrane 
synonimy w trzech 
podpunktach, 1 p. za 
poprawnie dobrane 
synonimy w jednym lub 
dwóch podpunktach, 0 p. za 
odpowiedź niepoprawną lub 
brak odpowiedzi. Razem 6 p. 

11. 

1) Што можна параўнаць з той прыемнасцю, якую адчуваеш, 
калі ў студзеньскі дзень імчышся на лыжах з крутога ўзгорка. 
2) Якуб нарадзіўся ў вёсцы. 
 

5 p. za 9 lub 10 poprawnie 
wstawionych liter, 
4 p. za 7 lub 8 poprawnie 
wstawionych liter, 
3 p. za 5 lub 6 poprawnie 
wstawionych liter, 
2 p. za 3 lub 4 poprawnie 
wstawione litery, 
1 p. za 1 lub 2 poprawnie 
wstawione litery, 
0 p. za brak poprawnie 
wstawionych liter.  
Razem 5 p. 

12. 
родная мова,  
родны дом,  

3 p. za 5 lub 6 poprawnych 
odpowiedzi, 
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родная краіна,  
роднае дзіця,  
родныя вобразы,  
родная сястра. 
 

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. 

13. 

Największym skarbem człowieka jest pamięć. Ona zachowała 
wydarzenia z dawnej przeszłości, imiona sławnych synów 
ojczyzny, pieśni i zwyczaje przodków, nazwy rzeczy, których 
dzisiaj już się nie używa.  

1 p. za pierwsze poprawnie 
przetłumaczone zdanie;  
2 p. za drugie poprawnie 
przetłumaczone zdanie, 1 p. 
za częściowo poprawnie 
przetłumaczone zdanie;  
0 p. za niepoprawnie 
przetłumaczone zdanie lub 
brak odpowiedzi. 
Razem 3 p. 

Razem: 60 punktów 


