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ПРАВАВЫЯ АСНОВЫ ЭКЗАМЕНУ 

Гімназічны экзамен праводзіцца ў апошнім годзе навукі ў гімназіі згодна з арт.9 р.1 п.2 
Закона аб сістэме адукацыі ад 7 верасня 1991 г. (Заканадаўчы веснік 2004 г. нумар 256 
п.2572 з папраўкамі). Дыяпазон ведаў і ўменняў, тэставаных на экзамене, вызначаецца 
асноўнай вучэбнай праграмай агульнай адукацыі, уведзенай пастановай Міністра 
народнай адукацыі ў справе асноўнага навучальнага плана дашкольнай адукацыі, 
агульнай адукацыі і адукацыі у іншых тыпах школ ад 23 снежня 2008г. (Заканадаўчы 
веснік 2009 г. нумар 4 п.17).  
Правядзенне гімназічнага экзамена вызначаецца наступнымі выканаўчымі актамі: 

пастанова Міністра народнай адукацыі ад 30 красавіка 2007 г. у справе ўмоваў 
і спосабаў ацэнкі, класiфікацыі і пераводу вучняў а таксама правядзення залікаў 
і экзаменаў у дзяржаўных школах (Заканадаўчы веснік нумар 83 п.562 
з папраўкамі) 

пастанова Міністра народнай адукацыі ад 8 красавіка 2008 г. у справе ўмоваў 
і спосабаў ацэнкі, класiфікацыі і пераводу вучняў а таксама правядзення залікаў 
і экзаменаў у дзяржаўных школах (Заканадаўчы веснік нумар 65 п.400 
з папраўкамі). 

Падставай для выбару формы і ўмоваў правядзення экзамена з улікам індывідуальных 
патрэб вучняў з абмежаванымі магчымасцямі і сацыяльнай дэзадаптацыяй з’яўляюцца: 

пастанова Міністра народнай адукацыі ад 18 студзеня 2005 у справе ўмоў 
арганізацыі навучання, выхавання і догляду за дзецьмі і моладдзю 
з абмежаванымі магчымасцямі і сацыяльнай дэзадаптацыяй у дзіцячых садках, 
школах і агульнадаступных альбо інтэграцыйных навучальных установах 
(Заканадаўчы веснік нумар 19 п.167) 

пастанова Міністра народнай адукацыі ад 18 студзеня 2005 у справе ўмоў 
арганізацыі навучання, выхавання і догляду за дзецьмі і моладдзю 
з абмежаванымі магчымасцямі і сацыяльнай дэзадаптацыяй у спецыяльных 
дзіцячых садках, школах і іншых інтэграцыйных установах (Заканадаўчы веснік 
нумар 19 п.166). 

Дадзены інфарматар быў распрацаваны на аснове паўнамоцтва з арт. 9а р.2 п.1 літ. 
б гэтага закона.  У інфарматары акрамя прававой асновы экзамену даецца кароткае 
апісанне і прыклады экзаменацыйных заданняў разам з рашэннямі.  У экзаменацыйных 
камплектах могуць таксама змяшчацца іншыя тыпы заданняў, якія звязаны са 
спецыфічнымі адукацыйнымі патрабаваннямі з ліку тых, якія акрэслены 
ў агульнаадукацыйнай праграме. Адзіным эфектыўным спосабам падрыхтоўкі вучняў 
да экзамену з’яўляецца навучэне іх таму, што неабходна для здзяйснення ўсіх 
патрабаванняў асноўнага навучальнага плана.  
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АПІСАННЕ ЭКЗАМЕНА 

Асноўныя змены 
Пачынаючы ад 2011/2012 навучальнага года, гімназічны экзамен будзе праводзіцца па 
новых правілах.  

Экзамен будзе правяраць, у якой ступені вучань валодае ведамі і ўменнямi, якія 
акрэслены ў агульных і канкрэтных патрабаваннях з асноўнай вучэбнай праграмы 
агульнай вучэбнай адукацыі.  

Экзамен будзе складацца з тых жа частах, што і папярэдні, але кожная частка будзе 
мець іншую структуру.  Іначай таксама будзе выглядаць пасведчанне аб 
канкрэтных выніках гімназічнага экзамену.  

Частка экзамена па сучасных замежных мовах будзе мець два ўзроўні - базавы 
і пашыраны.  Да шасці замежных моваў, з якіх можна здаць экзамен, далучыцца 
ўкраінская мова*. 

Агульныя прынцыпы  
Гімназічны экзамен ахоплівае веды і ўменнi, якія змяшчаюцца ў агульнаадукацыйнай 
праграме ў адносiнах да выбраных прадметаў, якія выкладаюцца на трэцім і ранейшых 
этапах навучання. Экзамен праводзіцца ў пісьмовай форме. Здача экзамена з’яўляецца 
неабходнай умовай для заканчэння гімназіі, але мінімальная колькасць балаў, якую 
павінен атрымаць вучань, не вызначаецца, таму падыспытны не можа не здаць экзамен.  

Часткі экзамена 

Гімназічны экзамен складаецца з трох частак: гуманітарныя навукі, матэматыка і 
прыродазнаўчыя навукі, а таксама частка, прысвечаная сучасным замежным мовам.  

Гуманітарная частка складаецца з заданняў па польскай мове і прадмету гісторыя 
і веды аб грамадстве.  Заданнi па польскай мове могуць мець закрытую альбо адкрытую 
форму.  Сярод адкрытых заданняў па польскай мове ёсць пісьмовае выказванне.  
Заданнi па прадмету гісторыя і веды аб грамадстве маюць закрытую форму.  

Частка з матэматыкі і прыродазнаўчых навук складаецца з заданняў у галіне 
матэматыкі і заданняў па біялогіі, хіміі, фізіцы, геаграфіі.  Заданні па матэматыцы 
маюць закрытую альбо адктрытую форму.  Заданні па прыродазнаўчых прадметах 
маюць закрытую форму.  

У частцы сучаснай замежнай мовы вучань гімназіі выбірае адну з сямі наступных 
моў: англійскую, французскую, іспанскую, нямецкую, рускую, украінскую 
і італьянскую, пры ўмове, што вучань гімназіі можа выбраць толькі тую мову, якую ён 
вывучаў у гімназіі ў якасці абавязковага прадмета. Гэтая частка экзамену складаецца 
з двух узроўняў: базавы і пашыраны.  
 

 

                                                
* Экзамен па ўкраінскай мове можна будзе сдаваць з 2013/2014 навучальнага года 
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Ход экзамена 
Для таго, як прыступіць да гімназічнага экзамена, трэба прадставіць пісьмовую заяву аб 
выбары замежнай мовы.  Гэтую заяву трэба скласці на імя дырэктара гімназіі не пазней 
за 20 верасня навучальнага года, у якім гімназіст прыступае да экзамена. Заяву ад імя 
непаўналетняга вучня складаюць яго бацькі альбо законныя апекуны.  Паўналетнія 
асобы складаюць заяву самастойна. 
Экзамен праходзіць у красавіку.  Кожная частка экзамена праводзіцца ў іншы дзень. 
Гуманітрная частка і частка матэматыкі і прыродазнаўчых навук працягваюца 150 
хвілін. Частка з сучаснай замежнай мовы займае 60 хвілін на кожным з узроўняў: 
базавым і пашыраным.  

Вынікі экзамена 
Экзаменацыйныя работы правяраюцца кваліфікаванымі экзаменатарамі ў адпаведнасці 
з адзінымі крытэрыямі. Пасля праверкі работы вынікі экзамена вызначаюцца 
у наступных шасці галінах: 

польская мова 
гісторыя і веды аб грамадстве 
матэматыка 
прыродазнаўчыя прадметы 
сучасная замежная мова на базавым узроўні 
сучасная замежная мова на пашыраным узроўні 

Кожны падыспытны атрымае пасведчанне аб падрабязных выніках яго экзаменаў. Для 
кожнай з гэтых галін будзе дадзена две лічбы: працэнтны вынік і вынік цэнтылёвы. 

Працэнтны вынік – гэта адсотак пунктаў (акругляецца да бліжэйшага цэлага ліку), 
які падыспытны набраў за заданні па ведах і навыках у дадзенай галіне. На 
прыклад, калі за заданне па матэматыцы падыспытны набраў 23 пункты з 30 
магчымых, ён атрымлівае працэнтны вынік 77. 

Цэнтылёвы вынік – гэта адсотак колькасці гімназістаў (акругляецца да бліжэйшага 
цэлага ліку), якія атрымалі такі самы вынік у дадзенай галіне альбо ніжэйшы ад 
падыспытнага. На прыклад, калі падыспытны атрымаў 85 пунктаў, гэта значыць,  
што 85% усіх падыспытных атрымалі такі самы вынік альбо ніжэйшы, а 15% 
падыспытных атрымалі вышэйшыя вынікі. 

Вынікі экзамена з’яўляюцца канчатковымі і не могуць быць аспрэчанымі у судзе. 
 
 



 

 

ГУМАНІТАРНАЯ ЧАСТКА 
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ПОЛЬСКАЯ МОВА 

Польская мова з’яўляецца прадметам экзамена ў пачатковай школе, гімназіі і экзамена 
на атэстат сталасці. У гімназіі правяраецца, у якой ступені вучань адпавядае 
патрабаванням у галіне польскай мовы, акрэсленным ў агульнаадукацыйнай праграме 
для трэцяй ступені адукацыі. Канкрэтныя экзаменацыйныя заданні таксама могуць 
супадаць з патрабаваннямі, звязаннымі з ранейшымі этапамі (I i II), згодна  з 
прынцыпам кумулятыўнасці. 

Асноўны навучальны план складаецца з канкрэтных і агульных патрабаванняў. 
Канкрэтныя патрабаванні ўжо не з’яўляюцца, як гэта было ў мінулым, пытаннямі, якія 
адносяцца да агульных абласцей ведаў, але ставяцца да дакладна акрэсленых ведаў і 
канкрэтных уменняў. Агульныя патрабаванні ў рамках сінтэтычнага падыходу 
галоўных мэтаў адукацыі паведамляюць, як разумець падпарадкаваныя ім канкрэтныя 
патрабаванні. Спосабам здзяйснення спецыфічных патрабаванняў лічыцца дасягненне 
мэтаў, выкладзеных у агульных патрабаваннях.  
Прыкладныя экзаменацыйныя работы разам з адказамі размешчаны ў Інфарматары аб 
гімназічным экзамене, які прызначаны для вучняў без дысфункцый і вучняў, якія 
маюць дыслексію, які публікуецца на сайтах экзаменацыйных камісій - Цэнтральнай1 і 
мясцовай.  
Заданні па польскай мове могуць мець закрытую альбо адкрытую форму. Гэтыя заданні 
могуць адносіцца да літаратурных тэкстаў, таксама як да тэкстаў папулярна-навуковых 
ці публіцыстычных. Будзе правярацца не толькі разуменне тэксту, але і веданне 
літаратурных твораў і дасягненняў аўтараў, якія згодна з асноўнай вучэбнай праграмай, 
не павінны быць праігнараваныя ў працэсе навучання.  Назвы гэтых твораў і імёны 
аўтараў пазначаны ў інфарматары, а таксама ў асноўным навучальным плане зорачкай.  
Сярод адкрытых заданняў па польскай мове знаходзіцца пісьмовае выказванне, 
напісанае ў форме нарыса, апавядання, характарыстыкі, апісання альбо справаздачы. 
Таксама можа спраўджацца, як вучань валодае такімі штодзённымі практычнымі 
формамі, як заява, рэзюмэ, матывацыйны ліст, пасведчанне, афіцыйны ліст, аб’ява і 
запрашэнне. 

У інфарматары для кожнага задання падаюцца найбольш важныя патрабаванні 
агульнага і канкрэтнага характараў, а таксама даецца рашэнне (для закрытых заданняў) 
альбо прыклады вучнёўскіх работ (для пісьмовых выказванняў).  
Ацэнка пісьмовай работы будзе прадстаўлена на прыкладзе ацэнкі пісьмовага 
выказвання. Пры ацэньванні ўлічваецца шэсць аспектаў: змест, сегментацыя тэксту, 
стыль, мова, арфаграфія і пунктуацыя.  Па ўсім з тых аспектаў узровень выканання 
вызначаецца незалежна ад тэмы выказвання наступным чынам: 
Змест 

Узровень 4: поўнае разуменне (тэза, аргументацыя, падсумаваннне), аргументацыя 
падыходзіць да патрабаванняў тэмы, усе аргументы адпаведныя  
Узровень 3: поўнае разуменне (тэза, аргументацыя, падсумаваннне*), але 
аргументацыя не пасуе да патрабаваняў тэксту, некаторыя аргументы не адпаведныя 
Узровень 2: няпоўнае разуменне (не ясна за што, альбо супраць чаго падыспытны 
аргументуе), большасць аргументаў адпаведныя 

                                                
1 http://cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf 
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Узровень 1: спроба разумення (нельга сказаць, за ці супраць аргументуе 
падыспытны) 
Узровень 0: няма аргументаў альбо работа не па тэме 

Сегментацыя тэксту 
Узровень 1: паслядоўная сегментацыя 
Узровень 0: выпадковая сегментацыя, альбо адсутнасць сегментацыі 

Стыль 
Узровень 1: Стыль паслядоўны і адпавядае прынятай форме выказвання 
Узровень 0: Стыль непаслядоўны і не адпавядае прынятай форме выказвання 

Мова 
Узровень 2: больш за 3 лексічныя, сінтаксічныя, фразеалагічныя альбо флексічныя 

памылкі 
Узровень 1: 4 лексічныя, сінтаксічныя, фразеалагічныя альбо флексічныя памылкі 
Узровень 0: больш за 4 лексічныя, сінтаксічныя, фразеалагічныя альбо флексічныя 

памылкі 

Арфаграфія 
Узровень 1: не больш за 2 памылкі 
Узровень 0: больш за 2 памылкі 

Пунктуацыя 
Узровень 1: не больш за 3 памылкі 
Узровень 0: больш за 3 памылкі 

Заданні ў дадзеным інфарматары не ахопліваюць усе тыпы заданняў, якія могуць 
паўстаць у экзаменацыйным наборы. Таксама яны не адлюстроўваюць усе патрабаванні 
ў закрэсе польскай мовы з навучальнага плана. Такім чынам, інфарматар не можа быць 
адзіным альбо нават асноўным кіраўніцтвам для планавання адукацыйнага працэса ў 
школе. Толькі рэалізацыя ўсіх патрабаванняў з асноўнай праграмы можа забяспечыць 
усебаковую адукацыю вучняў гімназіі ў абшары польскай мовы. 

Згодна з §36 раздз.1а п.2 пастановы Міністра народнай адукацыі 2 гімназічны экзамен 
па польскай мове адбываецца на польскай мове. 

 

                                                
2 Пастанова Міністра народнай адукацыі ад 30 красавіка 2007 г. у справе ўмоваў і спосабаў ацэнкі, 
класыфікацыі і прасоўвання вучняў і правядзення залікаў і экзаменаў у дзяржаўных школах 
(Заканадаўчы веснік нумар 83 п.562 з папраўкамі) 
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ГІСТОРЫЯ І ВЕДЫ АБ ГРАМАДСТВЕ 

У склад гуманітарнай часткі гімназічнага экзамена акрамя заданняў па польскай мове 
далучаны аддзельныя заданні па гісторыі і ведах аб грамадстве. Гэта з'яўляецца 
следствам узмацнення ролі гэтых прадметаў у гімназіі. 

Гімназiчны экзамен правярае, у якой ступені вучань адпавядае патрабаванням у галіне 
гісторыі і ведаў аб грамадстве, акрэсленным у агульнаадукацыйнай праграме для 
трэцяй ступені адукацыі. Некаторыя заданні могуць таксама суадносіца 
з патрабаваннямі, звязанымі з ранейшымі адукацыйнымі этапамі (I і II) згодна 
з прынцыпам кумулятыўнасці. 
 
Асноўны навучальны план складаецца з канкрэтных і агульных патрабаванняў. 
Канкрэтныя патрабаванні ўжо не з’яўляюцца, як гэта было ў мінулым, пытаннямі, якія 
адносяцца да агульных абласцей ведаў, але ставяцца да канкрэтных спецыфічных ведаў 
і канкрэтных спецыфічных навыкаў. Агульныя патрабаванні ў рамках сінтэтычнага 
падыходу галоўных мэтаў адукацыі паведамляюць, як разумець падпарадкаваныя ім 
канкрэтныя патрабаванні. Спосабам здзяйснення спецыфічных патрабаванняў лічыцца 
дасягненне мэтаў, выкладзеных у агульных патрабаваннях.  
 

Заданні па гісторыі і ведах аб грамадстве існуюць толькі ў закрытай форме 
і з’яўляюцца разнастайнымі з пункту гледжання ведаў і ўменняў, якія правяраюцца, 
яны таксама розняцца па ўзроўню складанасці і форме адказу вучня.  Яны могуць 
узнікаць паасобку альбо ў тэматычных спалучэннях.  Заданні ў інфарматары абраны 
такім чынам, каб адносіцца да розных эпох, разнастайнай тэматыкі і розных крынічных 
матэрыялаў. Для кожнага задання падаюцца найважнейшыя агульныя і канкрэтныя 
патрабаванні, да якіх адносіцца дадзенае заданне, разам з адказамі. 
Заданні ў дадзеным інфарматары не ахопліваюць усiх тыпаў заданняў, якія могуць 
паўстаць у экзаменацыйным наборы. Тыя заданні таксама не прадстаўляюць усiх 
патрабаванняў з гісторыі і ведаў аб грамадстве з вучэбнай праграмы. Такім чынам, 
інфарматар не можа быць адзіным альбо нават асноўным кіраўніцтвам для планавання 
адукацыйнага працэса ў школе. Толькі рэалізацыя ўсіх патрабаванняў з асноўнай 
праграмы можа забяспечыць усебаковую адукацыю вучняў гімназіі ў абшары гісторыі 
і ведаў аб грамадстве. 
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Прыкладныя заданні з адказамі 

Заданне 1. (0–3) 
Запоўні наступны тэкст, вылучаючы да кожнага сказа правільны адказ сярод 
пазначаных літарамі А-В. 
 
Лічыцца, што калыска дэмакратыі – гэта 1.1. ____. Розквіту дэмакратыі спрыяў 
выдатны палітык, аратар і ваеначальнік 1.2.  ____. Яго дзейнасць адбывалася 
ў 1.3. ____. 
 
1.1. A. старажытных Афінах         B. старажытнай Спарце    C. старажытным Рыме 

1.2. A. Фідый    B. Перыкл    C. Гамер 

1.3. A. X ст. да н.э. B. V ст. да н.э. C. I ст. да н.э. 
 

Агульныя патрабаванні  
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 
III. Tworzenie narracji historycznej.  
Uczeń tworzy narrację historyczną, integrując informacje pozyskane z różnych źródeł; tworzy 
krótkie wypowiedzi: plan, notatkę, rozprawkę, prezentację; przedstawia argumenty 
uzasadniające własne stanowisko. 

Канкрэтныя патрабаванні  
4. Cywilizacja grecka. Uczeń:  
2) umiejscawia w czasie i porównuje system sprawowania władzy oraz organizację 
społeczeństwa w Sparcie i Atenach peryklejskich. 

Адказы 
1.1. A  
1.2. B  
1.3. B 
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Карта да задання 2. 
 

 
 

 

 
На падставе: Х. Манікоўска, Ю. Тазбірава, Гісторыя. Сярэднявечча, Варшава 1998. 

 
 
 

Gdańsk – Гданьск, Płock – Плоцк, Poznań – Познань, Wisła – Вісла, Kraków – Кракаў,  
Wrocław – Вроцлаў, Milsko – Мільска 
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Заданне 2. (0–1)  
Закончы наступныя сказы – выберы правільны адказ сярод наступных. 
 
 Карта А і карта Б прадстаўляюць Польшчу адпаведна ў канцы праўлення  
A. Мешка I і Уладзіслава Лакетка 
B. Балеслава Храбрага і Уладзіслава Лакетка 
C. Мешка I і Казімера Вялікага 
D. Ўладзіслава Кароткага і Казімера Вялікага 

Агульныя патрабаванні 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Канкрэтныя патрабаванні 
13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń:  
1) sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów.  
14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń:  
1) sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego; 
5) ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system 
obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej;  
6) charakteryzuje zmiany struktury społeczno-wyznaniowej Królestwa Polskiego po 
przyłączeniu ziem ruskich.  

Адказы 
D 
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Малюнак да задання 3. 
 

                    
 

                     
    

Крыніцы: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuncwNSktrdMWqsVfPyqHjFZt3cEcfimmhqaMlY5flN- 
   pQ3828cw 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Reims_Cathedral,_exterior_(7).jpg/450px-
Reims_Cathedral,_exterior_(7).jpg 

     http://www.naszglos.civitaschristiana.pl/obrazki/ng.2007.0005.0049.0001.jpg 
     http://www.historiasztuki.com.pl 
 

Заданне 3. (0–1) 
Закончы наступныя сказы – выберы правільны адказ сярод паданых. 
 
Помнікі раманскага мастацтва паказаны на малюнках пад нумарамі  
 
A. 1 i 2. 
B. 3 i 4. 
C. 1 i 3. 
D. 2 i 3. 

 
 
 

1 2 

3 4 
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Агульныя патрабаванні  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Канкрэтныя патрабаванні  
12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń:  
3) rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazując różnice pomiędzy stylem romańskim 
a stylem gotyckim, z uwzględnieniem przykładów z własnego regionu.  
 
Адказы 
B 

Генеалагічнае дрэва да задання 4. 
† – год смерці 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заданне 4. (0–1) 
Ацані, каторы з наступных сказаў, якія датычацца інфармацыі, змешчанай 
у генеалагічным дрэве, з’яўляецца праўдзівым.  Зазнач літарай П праўдзівы сказ. 
 

1. На генеалагічным дрэве паказана ўзаемасувязь паміж дынастыяй Ваза 
з правіцелямі Польшчы ад XV ст. П 

2. На генеалагічным дрэве паказана ўзаемасувязь паміж дынастыяй Ваза 
з равіцелямі Польшчы ад XV ст.  П 

3. На генеалагічным дрэве паказана ўзаемасувязь паміж дынастыяй 
Ягелонаў і элекцыйнымі каралямі.  П 

Жыгімонт I Стары 
† 1548 

 

Жыгімонт II Аўгуст 
† 1572 

 

Кацярына   +    муж   
    † 1583   Юган III  Ваза            
                         † 1592          
 

Ганна     +        муж  
† 1596   Стэфан Баторы 
                       † 1586      
 

Жыгімонт III Ваза 
† 1632 

 

Уладыслаў IV Ваза 
† 1648 

 

Ян Казімер Ваза 
† 1672 

 



Гісторыя і веды аб грамадстве        21 
 

 

Агульныя патрабаванні  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Канкрэтныя патрабаванні  
19. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń:  
1) ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów. 
21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII w. Uczeń:  
1) wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją, Turcją i Rosją. 
 
Адказы 
3П 

Тэкст да задання 5. 
 
Вось правілы і статуты, якіх маюць трымацца вытворцы іголак, дроту, гузікаў, волава 
і пацеркаў. Па-першае, ніхто не можа выконваць сваю работу, калі не атрымаў 
гарадскіх правоў і дазволу на выкананнне сваёй працы. Раз у квартал кожны кампаньён 
гільдыі павінен даць адзін грош у касу гільдыі. Тыя, хто запісваецца да навукі, павінны 
даць гільдыі 6 грошаў.  

 
На падставе: Źródła i materiały do nauczania historii, red. R. Sierpowski, Warszawa 1998. 

Заданне 5. (0–1) 
Ацані, каторы з наступных сказаў, якія датычацца тэксту, з’яўляюцца праўдай, 
а якія – хлуснёй. Выберы П, калі сказ праўдзівы, або Х, калі гэта хлусня. 
 

Для членаў гільдыі фінансавыя абавязкі былі розныя. П Х 

Каб стаць майстрам быў патрэбны спецыяльны дазвол. П Х 

Агульныя патрабаванні  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Канкрэтныя патрабаванні  
Szkoła Podstawowa, 13. Mieszczanie. Uczeń:  
1) opisuje miasto średniowieczne, używając pojęć: kupiec, rzemieślnik, cech, burmistrz,  
samorząd miejski, rynek, mury miejskie. 
Gimnazjum, 11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. Uczeń:  
2) wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały społeczne w średniowieczu. 
12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń:  
2) porównuje główne elementy kultury rycerskiej i kultury miejskiej. 
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Адказы 
ХП 

Карта да задання 6. 

 
 
Zamość – Замасць,  
Prypeć – Прыпяць,  
Beresteczko – Берастэчка,  
Zasław – Ізяслаў,  
Kijów – Кіеў,  
Lwów – Львоў,  
Zbaraż – Збараж,  
Biała Cerkiew – Белая Царква,  
Halicz – Галіч,  
Bar – Бар,  
Korsuń – Корсунь,  
Kamieniec Podolski – Камянец-Падольскі,  
Dniestr – Днестр,  
Czehryn – Чыгірын,  
Dniepr – Дняпро,  

Żółte Wody – Жоўтыя Воды,  
Sicz – Тамакоўская Сеч,  
Państwo Rosyjskie – Расійская дзяржава,  
Chanat Krymski – Крымскае ханства,  
Morze Czarne – Чорнае мора,  
Krym – Крым,  
Ziemie Tureckie – Турэцкія землі 
 
Граніцы Рэчы Паспалітай у 1648 г. 
Граніцы паўстання Хмельніцкага 1648 г. 
Марш казацка-татарскіх войск ў 1648 г.  
Найбуйнейшыя бітвы  
Гарады 

На падставе: Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, Warszawa 2008 
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Заданне 6. (0–1) 
Закончы наступныя сказы – выберы правільны адказ сярод паданых. 
 
Карта ілюструе канфлікт, галоўнай прычынай якога былі 
 
A. сацыяльная і рэлігійная напружанасць у Украіне 
B. умяшальніцтва польскіх магнатаў ва ўнутраныя справы Расійскай дзяржавы 
C. імкненне польскіх правіцелей здабыць Украіну 
D. спрэчкі з Турцыяй за кантроль на Чорным моры 
 
Агульныя патрабаванні 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 

Канкрэтныя патрабаванні 
21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII w. Uczeń: 
2) wyjaśnia przyczyny, cele i następstwa powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie. 
 
Адказы 
A 

Тэкст да задання 7. 
Мы, Рады Кароны, духоўнай і свецкай, і ўсе рыцары, і іншыя саслоўі адзінай 
і непадзельнай Рэчы Паспалітай. Мы абяцаем (за нас і нашых нашчадкаў) на часы 
вечныя пад адказнасцю прысягі, сумленнасцю і гонарам і сумленнем нашым, што хто 
мы ёсць (адрозныя ў хрысціянскай рэлігіі) мір паміж сабой захаваць, і для рознай веры 
і царквы кроў не праліваць і ніякай уладзе  і ніякаму суверэнітэту ў справе гэтай ні 
ў якім разе не дапамагаць.  

 
На падставе: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach – nie tylko pisanych dla liceum ogólnokształcącego, 

liceum profilowanego i technikum. Starożytność i średniowiecze I, Toruń 2004.  

Заданне 7. (0–1) 
Закончы наступныя сказы – выберы правільны адказ сярод паданых. 
 
 Да цытаванага дакумента можа прымяняцца наступная прымаўка 
 
A. "За караля Саса папушчай паса". 
B. "Польша краіна дзе спальваюць на вогнішчы" 
C. "Польша аплот хрысціянства" 
D. "Шляхціч на загродзе роўны ваяводзе" 
Агульныя патрабаванні 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
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Канкрэтныя патрабаванні 
20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń:  
2) wyjaśnia okoliczności uchwalenia oraz główne założenia konfederacji warszawskiej 
i artykułów henrykowskich. 
 
Адказы 
B 

Тэкст да заданняў 8 і 9. 
Пісьмо царыцы Кацярыны II ад 29 ліпеня 1791г. 
 
Пераўтварэнне ўлады ў Польшчы, калі толькі набярэ пастаянную сілу і актыўнасць, не 
можа быць карыснай для яе суседзяў; гэта адназначна. Таму такая змена вымушае нас 
загадзя абмеркаваць спосабы пазбыцця небяспекі, якой пагражае нашай краіне гэта 
дзяржава, настолькі багатая разнастайнымі, магутнымі рэсурсамі.  Мы прызнаем, што 
для лепшага эфекту, трэба скончыць вайну з туркамі, каб мець развязаныя рукі.  Пасля 
чаго вяртанне значнай часткі нашых войскаў праз Польшчу дазволіць нам падтрымаць 
людзей незадаволеных апошней канстытуцыяй.  
 

Заданне 8. (0-1) 
Закончы наступныя сказы – выберы правільны адказ сярод паданых. 
 
Кацярына II абвясціла 
 
A. падтрымку змен, праведзеных у Польшчы. 
B. вывад расейскіх войскаў дыслакаваных у Польшчы. 
C. абарону Польшчы перад турэцкай пагрозай. 
D. блакаду рэформаў, якія правадзіліся ў Польшчы. 

Агульныя патрабаванні  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Канкрэтныя патрабаванні  
27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń:  
3) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej. 

Адказы 
D 
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Храналагічная стужка да задання 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заданне 9. (0-1) 
Закончы наступныя сказы – выберы правільны адказ сярод паданых. 
 
Падзеі, апісаныя ў тэксце, адбыліся ў тэрміне, які паказаны на храналагічнай стужцы 
 
A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Агульныя патрабаванні  
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Канкрэтныя патрабаванні  
27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń:  
3) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej. 

Адказы 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 

Падпісанне Дэкларацыі 
незалежнасці  

Злучаных Штатаў 

Разбурэнне Бастыліі  
ў Францыі   

 

Адкрыццё   
Венскага кангрэса  

             1 2     4 3 
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Карта і храналагічная стужка да задання 10. 
 

 
На падставе: E. Olczak, J. Tazbir, Wielki atlas historyczny, Warszawa 2009. 

 
Morze Bałtyckie – Балтыйскае мора,  
Niemen – Нёман,   
Gdańsk – Гданьск,  
Cesarstwo Rosyjskie – Расійская Імперыя, 
Królestwo Pruskie – Каралеўства Прусія,  
Bydgoszcz – Быдгашч, 
Poznań – Познань, 
Wielkie Księstwo Poznańskie – Вялікае 
княства Пазнаньскае, 
Wisła – Вісла,  
Łomża – Ломжа,  
Białystok – Беласток,  
Płock – Плоцк,  
Warszawa – Варшава,  
Odra – Одра,  

Kalisz – Каліш,  
Bug – Буг,  
Siedlce – Седлец,  
Radom – Радом,  
Wrocław – Вроцлаў,  
Kielce – Кельцэ,  
Lublin – Люблін,  
Zamość – Замосце,  
San – Сан,  
Kraków – Кракаў,  
Cesarstwo Austriackie – Аўстрыйская 
імперыя,  
W.M.K. – Wolne Miasto Kraków – В.Г.К. 
Вольны горад Кракаў

 
 
 
 
        I пал. XVIII ст.    II пал. XVIII ст.    I пал. XIX ст.    II пал. XIX ст. 

 

1 2 3 4 
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Заданне 10. (0-1) 
Закончы наступныя сказы – выберы правільны адказ сярод паданых. 
  
Рашэнне аб тэрытарыяльным падзеле польскіх зямель у форме, паказанай на карце, 
было прынята ў перыяд, які на храналагічнай стужцы пазначаны нумарам 
 

A. 1.     B. 2.      C. 3      D. 4 

Агульныя патрабаванні  
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.  
II. Analiza i interpretacja historyczna.Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane 
z różnych źródeł i formułuje wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę 
informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe 
analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; wyjaśnia znaczenie poznawania 
przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Канкрэтныя патрабаванні  
33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Uczeń:  
1) wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich po 
kongresie wiedeńskim. 

Адказы 
C 

Тэкст да задання 11. 

Маё пакаленне ўжо не памятала нямецкіх школ і чэшска-нямецкіх шпіёнаў, якія ўсюды 
вынюхівалі здраду і змову, жорсткай турмы ў Шпільберку1.  Я хадзіў ужо ў польскую 
школу. Хаця гісторыя Польшчы была неабавязковым прадметам і выкладаным у 
вольны час у другой палове дня, але выкладалася яна на падставе польскіх крыніц. Мы 
святкавалі ўсе нацыянальныя святы, што ж дзівіцца, што мы, маладыя, пачалі забываць, 
што мы падданыя замежнай дзяржавы.  
1 Шпільберк – крэпасць у Брно, якая выкарыстоўвалася ў якасці турмы.  

На падставе: A. Wysocki, Sprzed pół wieku, Kraków 1958. 
 

Заданне 11. (0-1) 
Выберы сярод наступных назву падзела, да якога падыходзіць апісаная сітуацыя.  
Выберы літару А альбо Б і лічбу 1 альбо 2.  
 

A. 

Аўстрыйскі 
падзел у 
перыяд 
аўтаноміі, аб чым 

сведчыць 

1. пераслед польскай адукацыі. 

2. пашырэнне паліцыйнай сістэмы. 

B. 
Прускі падзел у 
перыяд 
германізацыі, 3. свабоднае праяўленне патрыятызму. 
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Агульныя патрабаванні  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Канкрэтныя патрабаванні  
35. Życie pod zaborami. Uczeń: 
1) wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem  
dawnej Rzeczypospolitej. 
3) porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech zaborach w II połowie XIX w., 
uwzględniając możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju narodowego. 

Адказы 
A3 

Заданне 12. (0-2) 
Сярод наступных падзей, пазначаных літарамі А-Г, выберы першую і апошнюю 
падзею ў храналагічным парадку.  У табліцы зазнач літары, якімі пазначаны 
абраныя падзеі.  
 

12.1.  Першая падзея ў храналагічным парадку  A B C D 

12.2.  Апошня падзея ў храналагічным парадку A B C D 
 
A. Абвяшчэнне 14 пунктаў прэзідэнта ЗША Вільсана.  
B. Стварэнне ваеннага блока, вядомага як Траісты саюз. 
C. Пачатак Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі. 
D. Пакушэнне на эрцгерцага Франца Фердынанда ў Сараеве. 

Агульныя патрабаванні  
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 
 
Канкрэтныя патрабаванні  
37. I wojna światowa i jej skutki. Uczeń: 
1) wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na 
przełomie XIX i XX w. oraz umiejscawia je na politycznej mapie świata i Europy. 
 38. Rewolucje rosyjskie. Uczeń:  
1) wyjaśnia polityczne i społeczno-gospodarcze przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji  
w 1917 r. 
 
Адказы 
12.1. B 
12.2. A 
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Тэкст да задання 13.  
 

Арт.40. 
Ніхто не павінен падвяргацца катаванням альбо жорсткаму, бесчалавечнаму або 
зневажальнаму і прыніжаючаму годнасць звароту або пакаранню. Забараняецца 
выкарыстанне цялесных пакаранняў. 

Арт.62. 
1. Грамадзянін Польшчы мае права на ўдзел у рэферэндуме і права абіраць прэзідэнта 

Рэчы Паспалітай, дэпутатаў, сенатараў і прадстаўнікоў органаў мясцовага 
самакіравання, калі самае позняе ў дзень галасавання яму спаўняецца 18 гадоў.  

Арт.64. 
1. Кожны чалавек мае права валодання на маёмасць, іншыя правы ўласнасці і права 
атрымання ў спадчыну.  

Арт.70. 
1. Кожны чалавек мае права на адукацыю. Навучанне да 18 гадоў з’яўляецца 
абавязковым. 
 

Крыніца: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, www.sejm.gov.pl 

Заданне 13. (0-3)  
Да кожнага тыпу закона, паданага ў табліцы, дапасуй артыкул канстытуцыі Рэчы 
Паспалітай – выберы яго сярод зазначаных літарамі А-Г. У табліцы выберы 
літары, якімі абазначаны абраны артыкул.  
 

13.1. Асабістыя правы і свабоды A B C D 

13.2. Свабода і эканамічныя правы A B C D 

13.3. Свабода і палітычныя правы A B C D 

 
A. Арт.40. 
B.  Арт.62. 
C. Арт.64. 
D. Арт.70. 

Агульныя патрабаванні  
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.  
Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych 
społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich 
konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli. 

Канкрэтныя патрабаванні  
4. Być obywatelem. Uczeń:  
2) podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania polskiego 
obywatelstwa. 
11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń:  
3) korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej omawia podstawowe prawa i wolności 
w niej zawarte. 
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Адказы 
13.1. A 
13.2.C 
13.3 B 

Тэкст да задання 14. (0-1) 
 
З’яўленне і развіццё кіберпрасторы змяняе наш свет і робіць рэвалюцыю 
ў паўсядзённым жыцці.  Інтэрнэт спрыяе іннавацыям і творчасці, а таксама выхоўвае 
цэлыя пакаленні, у тым ліку падаючы імгненны доступ да інфармацыі і ідэй. 
Пошукавая сістэма Google гэта больш, чым мільярд пошукавых запытаў у дзень. Наша 
залежнасць ад кіберпрасторы сцірае геаграфічныя межы, знішчае традыцыйныя, 
культурныя і рэлігійныя разыходжанні, аб’ядноўвае сем’і і сяброў, а таксама дае 
магчымасць кантакта паміж тымі, хто падзяляе агульныя інтарэсы альбо праблемы.  
Кіберпрастора змяніла спосаб нашай камунікацыі.  

 
На падставе: W. Hague, Cyberprzestrzeń: szansa i niebezpieczeństwo, „Rzeczpospolita” 2011, nr 243. 

 

Заданне 14. (0-1)  
Ацані, каторы з наступных сказаў, якія датычацца інфармацыі, якая змяшцаецца 
ў тэксце, з’яўляецца праўдзівай.  Зазнач літарай П праўдзівы сказ. 
 

1. Аўтар мяркуе, што інтэрнэт змяняе спосаб камунікацыі паміж людзьмі.  П 

2. На думку аўтара інтэрнэт стварае перашкоды для працэсу глабалізацыі. П 

3. Аўтар лічыць, што інтэрнэт уяўляе сабой пагрозу для адукацыі.  П 

Агульныя патрабаванні  
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie 
w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy. 
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.  
Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych 
społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich 
konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli.  
 
Канкрэтныя патрабаванні  
3. Współczesne społeczeństwo polskie. Uczeń:  
1) charakteryzuje - odwołując się do przykładów - wybrane warstwy społeczne, grupy 
zawodowe i style życia;  
2) omawia problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków (na podstawie samodzielnie 
zebranych informacji. 

Адказы 
1П 
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Дыяграма да задання 15.  
 

Формы эканоміі 

 
 
Konto osobiste/ROP – Асабісты рахунак/ашчадны рахунак 
Lokata terminowa złotowa – Тэрміновы ўклад у злотых 
Konto oszczędnościowo-lokacyjne – Ашчадны рахунак 
Inwestowanie w nieruchomości/ w ziemię – Інвеставанне ў нерухомасць/ у зямлю 
Trzymanie gotówki w domu – Трыманне наяўных у хаце 
Fundusze inwestycyjne – Інвестыцыйныя фонды 
Lokata inwestycyjna  - Ашчадны інвестыцыйны рахунак 
Obligacje Skarbu Państwa – Аблігацыі дзяржаўнага казначэйства 
Lokata z ubezpieczeniem – Рахунак са страхаваннем 

Крыніца: Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania, 
http://tdo.edu.pl/files/File/broszury/raport2010_FK.pdf 

Заданне 15. (0-1) 
Ацані, каторы з наступных сказаў, якія датычацца дыяграмы, з’яўляецца 
праўдай, а каторы – хлуснёй. Выберы П, калі сказ праўдзівы, або Х, калі гэта 
хлусня.  
 

Кожны другі рэспандэнт робіць рызыкоўныя інвестыцыйныя крокі.  П Х 

Больш за палову рэспандэнтаў выбірае розныя віды інвестыцый. П Х 

 

Агульныя патрабаванні  
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie 
w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy. 

 VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej.  
 Uczeń rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu 
codziennym; analizuje możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej. 
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Канкрэтныя патрабаванні  
6. Środki masowego przekazu. Uczeń:  
4) uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie opinii publicznej we współczesnym 
świecie; odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu opinii publicznej. 
27. Pieniądz i banki. Uczeń:  
3) wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze 
inwestycyjne). 
 
Адказы 
ХХ 
 
 



 

 

 
 ЧАСТКА МАТЭМАТЫКІ І ПРАРОДАЗНАЎЧЫХ НАВУК 
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МАТЭМАТЫКА 

Матэматыка з’яўляецца прадметам экзамену ў пачатковай школе, гімназіі і экзамену на 
атэстат сталасці. У гімназіі правяраецца, у якой ступені вучань адпавядае 
патрабаванням у галіне матэматыкi, акрэсленным у агульнаадукацыйнай праграме для 
трэцяй ступені адукацыі. Канкрэтныя экзаменацыйныя заданні таксама могуць 
супадаць з патрабаваннямі, звязаннымі з ранейшымі этапамі (I i II), згодна 
з прынцыпам кумулятыўнасці. 
Асноўны навучальны план складаецца з канкрэтных і агульных патрабаванняў. 
Канкрэтныя патрабаванні ўжо не з’яўляюцца, як гэта было ў мінулым, пытаннямі, якія 
адносяцца да агульных абшараў ведаў, але ставяцца да канкрэтных спецыфічных ведаў 
і канкрэтных спецыфічных уменняў. Агульныя патрабаванні ў рамках сінтэтычнага 
падыходу галоўных мэтаў адукацыі паведамляюць, навошта нам патрэбна матэматыка 
і як разумець падпарадкаваныя ім канкрэтныя патрабаванні.  За задавальненне 
спецыфічных патрабаванняў лічыцца дасягненне мэтаў, выкладзеных у агульных 
патрабаваннях. 
Заданнi па матэматыцы могуць мець закрытую альбо адкрытую форму. У параўнанні 
з папярэднім экзаменам, у новым экзаменацыйным аркушы будзе менш заданняў, якія 
правяраюць веданне алгарытмаў і магчымасць выкарыстоўваць іх у тыповых 
прымяненнях, больш будзе заданняў, якія правяраюць разуменне матэматычных 
паняццяў і ўменняў і дапасавання ўласных матэматычных стратэгій у нетыповых 
умовах. 
Для кожнага задання падаюцца найважнейшыя агульныя і канкрэтныя патрабаванні, да 
якіх адносіцца дадзенае заданне разам з рашэннямі. Ацэнка рашэння адкрытага задання 
залежыць ад таго, як шмат зрабіў вучань для рашэння ўсяго задання. Ёсць сем узроўняў 
ацэнкі рашэння:  

Узровень 6: поўнае рашэнне 
Узровень 5: асноўныя складанасці задання былі паспяхова пераадолены, але 
ў далейшым рашэнні ёсць памылкі (памылкі ў разліках, няздольнасць выбраць 
правільныя рашэнні і г.д.). 
Узровень 4: складанасці задання былі паспяхова пераадолены, але рашэнне не было 
завершана альбо далейшая частка рашэння мае істотныя фактычныя памылкі 
Узровень 3: асноўныя складанасці задання былі паспяхова пераадолены, але 
ў працэсе пераадолення былі дапушчаны памылкі 
Узровень 2: дасягнуты значны прагрэс, але галоўныя складанасці гэтага задання не 
былі пераможаны 
Узровень 1: вучань зрабіў невялікі, але істотны прагрэс у кірунку дасягнення 
поўнага рашэння  
Узровень 0: рашэнне непаспяховае  

Пры ацэнцы рашэнняў пэўных задач выкарыстоўваюцца ўсе ўзроўні, а пры ацэнцы 
іншых – толькі некаторыя з іх.  

Заданні ў дадзеным інфарматары не ахопліваюць усiх тыпаў заданняў, якія могуць 
выступiць у экзаменацыйным наборы. Таксама яны не адлюстроўваюць усiх 
патрабаванняў у абшары матэматыкi з навучальнага плана. Такім чынам, інфарматар не 
можа быць адзіным альбо нават асноўным указаннем для планавання адукацыйнага 
працэса ў школе. Толькі рэалізацыя ўсіх патрабаванняў з асноўнай праграмы можа 
забяспечыць усебаковую адукацыю вучняў гімназіі ў абшары матэматкi.
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Прыкладныя заданні з адказамі 

Заданне 1. (0-1) 

На дыяграме паказана размеркаванне адзнак па экзаміне ў пэўным класе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На падставе інфармацыі, прадстаўленай на дыяграме, выберы правільны адказ.  
 
A. Кожны чацвёрты вучань атрымаў задавальняючую адзнаку (3). 
B. 31% вучняў атрымалі адзнаку добра (4) 
C. 8% вучняў атрымалі незадавальняючую адзнаку (1). 
D. Сярэдняя адзнака за экзамен – 3,4. 

Агульныя патрабаванні 
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka 
matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. 

Канкрэтныя патрабаванні 
9.1. Uczeń interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych 
i kołowych, wykresów. 
5.1. Uczeń przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości lub 
odwrotnie. 
9.4. Uczeń wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych. 

Адказы 
C  

Заданне 2. (0-1) 

Грузавік выехаў у 12.00 з Ольштына да Сувалак. Праз 15 хвілін па той самай трасе 
адправіўся легкавы аўтамабіль.  
 
Якая была адлегласць паміж аўтамабілямі ў 13.30, калі сярэдняя хуткасць 

грузавіка да гэтага моманту была 60 
h

km , а легкавога аўтамабіля – 80
h

km ? 

Выберы адказ сярод наступных. 
 
A. 5 км     B. 10 км   C. 20 км    D. 30 км 
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Агульныя патрабаванні 
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 
matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 

Канкрэтныя патрабаванні 
12.9. (szkoła podstawowa) Uczeń w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości 
i danym czasie, prędkość przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej 
prędkości; stosuje jednostki prędkości […]. 

Адказы 
B 

Заданне 3. (0-1) 

Закончы сказ так, каб ён быў праўдзівым. 
 

Значэнне дробу 3

6

4
8  раўняецца 

 
A. 22     B. 27      C. 212    D. 218 
 

Агульныя патрабаванні 
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 
matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 

Канкрэтныя патрабаванні 
3.1. Uczeń oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych. 
3.2. Uczeń zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny i ilorazy potęg o takich samych 
podstawach, iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy 
wykładnikach naturalnych). 

Адказы 
C 

Заданне 4. (0-1) 

Каб прыгатовіць сваю любімую гарбату, Магда змешвае ружовую гарбату з чорнай 
гарбатай у прапорцыі 7 :  5.  
 
Колькі яна павінна ўзяць ружовай гарбаты, каб атрымаць 240 г. гэтай сумесі.  
Выберы адказ сярод наступных. 
 
A. 160 г    B. 140 г    C. 105 г    D. 70 г 

Агульныя патрабаванні 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 
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Канкрэтныя патрабаванні 
7.1. Uczeń zapisuje związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia 
z jedną niewiadomą, w tym związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi 
i odwrotnie proporcjonalnymi. 

Адказы 
B 

Заданне 5. (0-1) 

Сонечны калектар уяўляе сабой прыладу, якая дазваляе выкарыстоўваць сонечную 
энергію.  Кошт набору сонечных батарэй раўняецца 6900 злотых, а кошт яго ўстаноўкі 
складае 2500 злотых.  Пры дапамозе датацыі Еўразвязу можна прафінансаваць 40% ад 
кошту набыцця і мантажу набора калектараў.   
 
Ацані праудзівасць наступных сказаў. Выберы П, калі сказ праўдзівы, або Х, калі 
гэта хлусня. 
 

Сума гранта ЕЗ перавысіць 3500 злотых П Х 

Суму гранта ЕЗ можна разлічыць з дапамогай выразу  
9400

5
2  злотых  П Х 

Агульныя патрабаванні 
IV. Użycie i tworzenie strategii. 
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania 
problemu.  

Канкрэтныя патрабаванні 
5.2. Uczeń oblicza procent danej liczby. 

Адказы 
ПП 

Заданне 6. (0-1) 

Сшытак і дзве шарыкавыя ручкі каштуюць 9 злотых, а такія ж самыя два сшыткі і адна 
шарыкавая ручка каштуюць на тры злотых танней.  
 
Закончы сказ так, каб ён быў праўдзівым. 
 
Калі x – гэта кошт сшытка, а  y – гэта кошт шарыкавй ручкі, то паданыя адносіны 
апісвае наступная сістэма ўраўненняў. 
 

A. 







32
92

yx
yx   B. 








62
92
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yx   C. 








122
9
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yx   

     
D.

 






62
92
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yx  

Агульныя патрабаванні 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 
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Канкрэтныя патрабаванні 
7.4. Uczeń zapisuje związki między nieznanymi wielkościami za pomocą układu dwóch 
równań z dwiema niewiadomymi. 

Адказы 
D 

Заданне 7. (0-1) 

 У табліцы падаецца інфармацыя пра некаторыя двухзначныя натуральныя лічбы – a і b. 
 

Лічба a Лічба b 
Лічба дзеліцца на 9.  
Лік адзінак на 5 большы, чам 
лік дзясяткаў.  

Сума лікаў раўняецца 6. 
Лічба больш за 50. 
 

 
Ацані праўдзівасць наступных сказаў. Выберы П, калі сказ праўдзівы, або Х, калі 
гэта хлусня. 
 

Абедзве лічбы дзеляцца на 3. П Х 

Лічба a меншая, чым лічба b. П Х 

Агульныя патрабаванні 
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

Канкрэтныя патрабаванні 
2.3. Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne. 
2.7. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 
100. 

Адказы 
ПП 

Заданне 8. (0-1)  

У кошыку знаходзяцця 15 чырвоных мячыкаў, 25 зялёных і 5 жоўтых.  Мы выпадкова 
выбяраэм адзін мяч.  
 
Ацані праўдзівасць наступных сказаў. Выберы П, калі сказ праўдзівы, або Х, калі 
гэта хлусня.  
 

Гэта хутчэй за ўсё будзе зялёны мяч.  П Х 

Верагоднасць выбару чырвонага мяча раўняецца 5
3 . П Х 
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Агульныя патрабаванні 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 

Канкрэтныя патрабаванні 
9.5. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie 
losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach [...]. 

Адказы 
ПХ 

Заданне 9. (0-1)  

З прастакутніка памерам 3 см і 4 см былі выразаны два паўкола і створана фігура, якая 
нагадвае вазу, як паказана на малюнку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Злічы, на колькі сантыметраў перыметр атрыманай фігуры больш, чым 
перыметр прамавугольніка.  Прымі, што  раўняецца 3,14 і акруглі вынік да 
адной дзесятай.   
Выберы адказ сярод наступных. 
 
A. 1,7 см    B. 2,3 см    C. 4,6 см    D. 4,9 см 

Агульныя патрабаванні 
IV. Użycie i tworzenie strategii. 
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania 
problemu.  

Канкрэтныя патрабаванні 
10.5. Uczeń oblicza długość okręgu i łuku okręgu. 
10.9. Uczeń oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów. 

Адказы 
C 
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· · 57° 

33° 

  

Заданне 10. (0-1)  

Куты  і  сумежныя, а кут  у тры разы большы, чым кут  .  
 
Закончы сказ так, каб ён быў праўдзівым. 
 
Кут  раўняецца 
 
A. 150 
B. 135 
C. 120 
D. 105 

Агульныя патрабаванні 
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 
matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 

Канкрэтныя патрабаванні 
8.6. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta 
z ich własności.  

Адказы 
B 

Заданне 11. (0-1) 

На малюнку паказаны два прастакутныя трохкутнікі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ці з’яўляюцца гэтыя трохкутнікі падобнымі?  Выберы адказ Т (так) альбо Н (не) 
і яго вытлумачэнне сярод сказаў, пазначаных літарамі A–C.  
 

Т 

таму што 

A. кожныя два прастакутныя трохкутнікі падобныя. 

B. 
мера вострых кутоў аднаго трохкутніка 
адрозніваецца ад меры вострых кутоў другога 
трохкутніка . 

Н 
C. меры вострых кутоў аднаго трохкутніка такія ж, як 

меры вострых кутоў другога трохкутніка. 
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Агульныя патрабаванні 
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

Канкрэтныя патрабаванні 
9.3. (szkoła podstawowa) Uczeń stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta.  
10.15. Uczeń korzysta z własności trójkątów prostokątnych podobnych. 

Адказы 
TC  

Заданне 12. (0-1) 

Картонная ўпакоўка мае форму прастакутнага паралелепіпеда з вышынёй 2 дм 
і аб’ёмам 144 дм3.  
 
Якія памеры можа мець аснова гэтага паралелепіпеда.  Выберы адказ сярод 
наступных. 
 
A. 12 дм і 12 дм 
B. 6 дм і 18 дм 
C. 4 дм і 16 дм 
D. 8 дм  і 9 дм 

Агульныя патрабаванні 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 

Канкрэтныя патрабаванні 
11.2. Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, 
stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym). 

Адказы 
D 
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Заданне 13. (0-4) 

У шафе з канцылярскімі таварамі знаходзіцца 42 кардонныя папкі. Кожная з іх 
з’яўляецца белай альбо чорнай альбо аранжавай. Белых папак у два разы больш, 
чым чорных, а чорных – у два разы больш, чым аранжавых.  Злічы верагоднасць 
таго, што выпадкова вынятая папка будзе белай. Запішы разлікі. 

Агульныя патрабаванні 
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji.  

Канкрэтныя патрабаванні 
7.7. Uczeń za pomocą równań lub układów równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone 
w kontekście praktycznym. 
9.5. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie 
losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach [...]. 

Прыкладнае рашэнне 

I варыянт 
x – колькасць аранжавых папак 
2x – колькасць чорных папак 
4x – колькасць белых папак 
x + 2x + 4x = 42 
7x = 42 

x = 6 
6– колькасць аранжавых папак 
12– колькасць чорных папак 
24– колькасць белых папак 
 

7
4

42
24 P  

Адказ  

Верагоднасць таго, што будзе вынята белая папка, раўняецца 
7
4 . 

 Узровень выканання 
У гэтым варыянце рашэння галоўная цяжкасць лічыцца пераадоленай, калі вучань 
склаў ураўненне з адной зменнай, якое апісвае агульную колькасць папак у залежнасці 
ад колькасці аранжавых папак і злічыў колькасць белых папак. 
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II  варыянт  
x – колькасць чорных папак 
y = 2x – колькасць белых папак 

z =
2
1 x – колькасць аранжавых папак 

x + 2x + 
2
1 x = 42 

2
7 x = 42 

7x = 84 
x = 12  
2x = 24 – колькасць белых папак 
 

P = 
7
4

42
24

  

Адказ  

Верагоднасць таго, што будзе вынята белая папка раўняецца
7
4 . 

Узровень выканання 
У гэтым варыянце рашэння галоўная цяжкасць лічыцці пераадоленай, калі вучань склаў 
ураўненне з адной зменнай, якое апісвае агульную колькасць папак у залежнасці ад 
колькасці чорных папак і злічыў колькасць белых папак.  

III  варыянт  
x – колькасць белых папак 

y =
2
1 x – колькасць чорных папак 

z =
2
1 y = 

2
1 ∙

2
1 x =

4
1 x – колькасць аранжавых папак 

 

x + 
2
1 x + 

4
1 x = 42 

4
7 x = 42 

 7x = 168 
x = 24 

 

P = 
7
4

42
24

  

Адказ  

Верагоднасць таго, што будзе вынята белая папка, раўняецца
7
4 . 

Узровень выканання 
У гэтым варыянце рашэння галоўная цяжкасць лічыцца пераадоленай, калі вучань 
склаў ураўненне з адной зменнай, якое апісвае агульную колькасць папак у залежнасці 
ад колькасці белых папак, і злічыў іх колькасць. 
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IV  варыянт 
x – колькасць аранжавых папак 
2x – колькасць чорных папак 
4x – колькасць белых папак 
x + 2x + 4x = 7x, 
значыць, што ў шафе 
аранжавыя папкі складаюць 1 частку з 7   
чорныя папкі складаюць 2 часткі з 7    
белыя папкі складаюць 4 часткі з 7   
Адказ  

Верагоднасць таго, што будзе вынята белая папка, раўняецца 
7
4 . 

Узровень выканання 
У гэтым варыянце рашэння галоўная цяжкасць лічыцца пераадоленай, калі вучань 
заўважыў, што белыя папкі складаюць 4 з 7 частах ўсіх папак. 
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A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

α 
α 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

Заданне 14. (0-2) 
У трапецыі ABCD дыяганаль BD супадае з бісектрысай кута ABC. Дакажы, што 
карацейшая аснова CD раўняецца бакавой BC. 
 
 
 
 
 

 

 

Агульныя патрабаванні 
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

Канкрэтныя патрабаванні 
10.1. Uczeń korzysta ze związków między kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie 
proste równoległe. 
9.1. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne 
i rozwartokątne, równoboczne i równoramienne. 

Прыкладнае рашэнне 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дыяганаль BD з’яўляецца бісектрысай кута ABC, таму куты ABD і CBD роўныя.  
Адрэзкі AB і CD раўналежныя, таму куты ABD і  BDC роўныя (α = β). 
Такім чынам, BDC - гэта роўнабаковы трохкутнік, таму яго бакі BC і  CD маюць 
роўную даўжыню.  

Узровень выканання 
Асноўная складанасць гэтай задачы лічыцца пераадоленай, калі вучань, 
выкарыстоўваючы ўласцівасці супрацьлеглых кутоў, паказаў, што куты ABD  і BDC 
роўныя.  
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Заданне 15. (0-3) 
У токара быў кавалак сталі ў форме куба з даўжынёй бакоў 10 см.  Ён быў 
зроблены са сталёвай часткі ў форме цыліндру дыяметрам 10 см. І вышынёй 10 
см. Злічы аб’ём адходаў. Прымі, што   раўняецца 3,14. Запішы разлікі. 

Агульныя патрабаванні 
IV. Użycie i tworzenie strategii. 
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania 
problemu.  

Канкрэтныя патрабаванні 
11.2. Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, 
stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym). 

Прыкладнае рашэнне 

I варыянт 
V1 – аб’ём кавалка сталі ў форме куба 
V1 = a3 

V1 = 103 = 1000 (см3) 
V2 – аб’ём часткі ў форме цыліндру 
V2 = π ∙ r2 ∙ h 
V2 = 3,14 ∙ 52 ∙ 10 = 785 (см3) 
V – аб’ём адходаў 
V = V1 – V2 
V = 1000 – 785  
V = 215 (см3) 
Адказ  

Адходы маюць маюць аб’ём 214 см3. 

Узровень выканання 
Асноўная складанасць гэтай задачы лічыцца пераадоленай, калі вучань падлічыў 
аб’ёмы двух цел – куба і цыліндру. 

II  варыянт 
P1 – плошча грані куба  
P1 = a2 

P1 = (10 см)2 = 100 см2 

P2 – плошча асновы цыліндра  
P2 = π ∙ r2 
P2 = 3,14 ∙ (5 см)2 = 78,5 см2 

P – плошча паверхні асновы цела, якое з’яўляецца адходамі 
P = 100 см2 – 78,5 см2 = 21,5 см2 
V – аб’ём адходаў 
V = P ∙ h 
V = 21,5 см2 ∙ 10 см = 215 см3 

Адказ  
Аб’ём адходаў раўняецца 215см3. 
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Узровень выканання 
У гэтым варыянце рашэння задачы асноўная складанасць лічыцца пераадоленай, калі 
вучань падлічыў аб’ём паверхні асновы цела, якое з’яўляецца адходамі. 
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ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКІ 

У склад з часткі з матэматыкі і прыродазнаўства на гімназічным экзамене, акрамя 
заданняў па матэматыэцы, таксама ўключаны заданні па біялогіі, хіміі, фізіцы 
і геаграфіі, якія ацэньваюцца асобна.  У гімназіі правяраецца, у якой ступені вучань 
адпавядае патрабаванням па гэтых прадметах, акрэсленным у агульнаадукацыйнай 
праграме для трэцяй ступені адукацыі. Канкрэтныя экзаменацыйныя заданні таксама 
могуць супадаць з патрабаваннямі, звязаннымі з ранейшымі этапамі (I i II), згодна  
з прынцыпам кумулятыўнасці. 
Асноўны навучальны план складаецца з канкрэтных і агульных патрабаванняў. 
Канкрэтныя патрабаванні ўжо не з’яўляюцца, як гэта было ў мінулым, пытаннямі, якія 
адносяцца да агульных абласцей ведаў, але ставяцца да канкрэтных спецыфічных ведаў 
і канкрэтных спецыфічных навыкаў. Агульныя патрабаванні ў рамках сінтэтычнага 
падыходу галоўных мэтаў адукацыі паведамляюць, як разумець падпарадкаваныя ім 
канкрэтныя патрабаванні. За задавальненне спецыфічных патрабаванняў лічыцца 
дасягненне мэтаў, выкладзеных у агульных патрабаваннях. 

Як і ў папярэднім гімназічным экзамене, заданні могуць правяраць веды, на прыклад 
веданне фактаў, сімвалаў, тэрмінаў, формул, і засваенне простых умеласцяў, такіх як 
пошук інфармацыі, вылучэнне тыпаў аб’ектаў, з’яў і працэсаў.  Больш, чым раней, 
будзе заданняў, якія правяраюць засваенне складаных, часта выходзячых за межы 
праграмы, уменняў, такіх як здольнасць да крытычнага мыслення (г.зн. на падставе 
ведання метадалогіі навукі), вызначэнне суадносін паміж элементамі альбо працэсамі 
і прычынна-выніковых сувязей і выкарыстанне комплексных ведаў ва ўласных 
стратэгіях вырашэння праблем.  

Заданні па прыродазнаўчых навуках  існуюць толькі ў закрытай форме і з’яўляюцца 
разнастайнымі з пункту гледжання ведаў і навыкаў, якія правяраюцца, яны таксама 
адрозніваюцца па ўзроўню складанасці і форме адказа вучня. Яны могуць узнікаць 
паасобку альбо ў тэматычных спалучэннях. Для кожнага задання падаюцца 
найважнейшыя агульныя і канкрэтныя патрабаванні, да якіх адносіцца дадзенае заданне 
разам з адказамі. Некаторыя складаныя ўменнi, такія як метадалогія прыродазнаўчых 
даследванняў, запісаны толькі ў агульных патрабаваннях.  Заданні, якія правяраюць 
гэтыя навыкі, могуць таксама ставіцца да шэрагу канкрэтных патрабаванняў.  

Заданні ў дадзеным інфарматары не ахопліваюць усiх тыпаў заданняў, якія могуць 
выступiць у экзаменацыйным наборы. Таксама яны не адлюстроўваюць усiх 
патрабаванняў у абшары прыродазнаўчых навук з навучальнага плана. Такім чынам, 
інфарматар не можа быць адзіным альбо нават асноўным указаннем для планавання 
адукацыйнага працэса ў школе. Толькі рэалізацыя ўсіх патрабаванняў з асноўнай 
праграмы можа забяспечыць усебаковую адукацыю вучняў гімназіі ў абшары 
прыродазнаўчых навук. 
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Прыкладныя заданні з адказамі 

Прыкладныя заданні з адказамі 

Заданне 1. (02) 
На малюнках I i II прадстаўлены ход вопыта 
 

 
                   I                                                                           II 
 
Да шклянкі з кіпячонай астуджанай вадой усыпалі чайную лыжку цукру і дадалі 
дрожджы.  Інгрыдыенты змяшалі, і затым паверхня была пакрыта тонкім слоем 
расліннага алею. Шклянку накрылі пакрыўкай (малюнак I). Праз суткі сталі 
заўважнымі пузыркі газу. Пасля гэтага пакрыўку прыўзнялі і над вадкасцю ў шклянцы 
ўставілі запаленую запалку.  Запалка згасла (малюнак II). 
 
Закончы сказы так, каб яны былі праўдзівымі. 
 
1.1. Газ, які выклікаў згасанне запалкі, гэта 
 
A. азот.  
B. кісларод. 
C. вадарод. 
D. вокіс вугляроду (IV). 
 
1.2. Газ, які выклікаў згасанне запалкі, утварыўся ў выніку 
 
A. узаемадзеяння вады з цукрам. 
B. кіслароднага дыхання дрожжаў. 
C. ферментацыей, ажыццяўленнай дражджамі. 
A. фотасінтэзу, ажыццяўленнай дражджамі. 

Агульныя патрабаванні 
I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.  
III. Poszukiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji. 

Канкрэтныя патрабаванні 
I.4. Uczeń przedstawia [...] fermentację [...] alkoholową jako procesy dostarczające energii; 
wymienia substraty i produkty tych procesów oraz określa warunki ich przebiegu. 

пузырок газу 

накрыўка 

дрожджы дрожджы 

вада з цукрам вада з цукрам 

слой алею 
слой алею 
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Адказы 
1.1. D 
1.2. C 

Заданне 2. (01) 
На схеме паказаны абраныя органы стрававальнай сістэмы чалавека. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закончы сказ. Выберы назву органа A альбо B і яго галоўную функцыю 1., 2.  
альбо 3. 
 
Орган, пазначаны літарай X, гэта  
 

A.  страўнік, і асноўнай 
функцыяй гэтага 
органа 
з'яўляецца 

1. усмоктванне пажыўных рэчываў. 

2. частковае пераварванне ежы. 

B.  печань, 3. вытворчасць жоўці і эмульгацыя тлушчу. 

Агульныя патрабаванні 
I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. 

Канкрэтныя патрабаванні 
VI.3.1. Uczeń podaje funkcje poszczególnych części układu pokarmowego, rozpoznaje te 
części oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją. 

Адказы 
A2 

X 
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Заданне 3. (01) 
Аня захварэла на ангіну (запаленне міндалін). Лекар рэкамендаваў прымяненне 
антыбіётыкаў на працягу 7 дзён. Сімптомы хваробы зніклі праз 5 дзён. Аня перастала 
прымаць рэкамендаваны прэпарат. 
 
Ацані дзеянні Ані, выберы вытлумачэнне сярод наступных. 
 
Аня паступіла 
 
A. правільна, таму што сімптомы зніклі, а антыбіётык выклікае пабочныя эфекты. 
B. няправільна, таму што патагенныя бактэрыі могуць яшчэ застацца ў арганізме. 
C. няправільна, таму што яна павінна была толькі паменшыць дозу антыбіётыкаў. 
D. правільна, таму што рэкамендаваны час лячэння антыбіётыкам быў занадта доўгім. 

Агульныя патрабаванні 
V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. 
IV. Rozumowanie i argumentacja. 

Канкрэтныя патрабаванні 
VII.7. Uczeń wyjaśnia […] dlaczego antybiotyki […] należy stosować zgodnie z zaleceniami 
lekarza […]. 

Адказы 
B 

Заданне 4. (01) 
Бацькі Адама маюць карыя вочы, а абедзьве бабулі - блакітныя. Мяркуецца, што 
блакітны колер вачэй чалавека абумоўлены рэцэсіўным алелем (a), а карычневы колер - 
дамінантным алелем (A). 
 
Ці можа Адам мець блакітныя вочы? Выберы Т (так) альбо Н (не) і яго 
вытлумачэнне A альбо B. 
 

Т 
таму што 

A.  бацькі з'яўляюцца гомазіготнымі па гэтай 
прыкмеце. 

Н B.  бацькі з'яўляюцца гетеразіготнымі па гэтай 
прыкмеце. 

 

Агульныя патрабаванні 
IV. Rozumowanie i argumentacja. 

Канкрэтныя патрабаванні 
VIII.5. Uczeń przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych posługując się podstawowymi 
pojęciami genetyki ([...] homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność). 

Адказы 
ТB 
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12Mg 
Магній 

24 

сімвал элемента 

назва элемента 

атамная маса, u 
 

атамная лічба  

Інфармацыя да заданняў 5 і 6. 
На малюнку паказана частка перыядычнай табліцы элементаў. 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 

18 

1 
1H 

Вадарод 
1 

2He 
Гелій 

4 2  13 14 15 16 17 

2 
3Li 

Літый 
7 

4Be 
Берыл 

9  

5B 
Бор 
11 

6C 
Вуглярод 

12 

7N 
Азот 

14 

8O 
Кісларод 

16 

9F 
Фтор 

19 

10Ne 
Неон 

20 

3 
11Na 

Натрый 
23 

12Mg 
Магній 

24 

13Al 
Алюміній 

27 

14Si 
Крэмній 

28 

15P 
Фосфар 

31 

16S 
Сера 

32 

17Cl 
Хлор 
35,5 

18Ar 
Аргон 

40 
 

На падставе: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004. 

Заданне 5. (01) 
Якая малекулярная маса аксіду Na2O? Выберы адказ сярод наступных.  

A. 30 u     B. 39 u        C. 55 u      D. 62 u 

Агульныя патрабаванні 
I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Канкрэтныя патрабаванні 
2.1. Uczeń odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach [...] 
symbol, masę atomową [...]. 
3.4. Uczeń oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych [...]. 

Адказы 
D 

Заданне 6. (01) 
Ацані, якая інфармацыя аб стварэнні іёнаў серы з'яўляецца праўдзівай. Выберы 
П, калі інфармацыя праўдзівая, або Х, калі гэта хлусня. 
 

Іён 2S  мае такую ж самую лічбу электронаў, як і атам аргону. П Х 
Атам серы стварае адмоўны іён (аніён) шляхам аддавання двух 
электронаў. П Х 
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Агульныя патрабаванні 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Канкрэтныя патрабаванні 
2.3. Uczeń ustala liczbę [...] elektronów [...] w atomie danego pierwiastka, gdy dana jest 
liczba atomowa i masowa. 
2.10. Uczeń definiuje pojęcie jonów i opisuje, jak powstają. 
 
Адказы 
ПХ 
 
 

Заданне 7. (01) 
У двух прабірках знаходзіліся газападобныя вуглявадароды: у першай - этан, а ў другой 
- этын (ацэтылен). Затым да іх дадалі бромавую ваду. 
 
У якой з прабірак бромавая вада будзе пазбаўлена колеру? Выберы адказ A альбо 
B  і яго вытлумачэнне 1 альбо 2. 

 

A. Ў першай 
прабірцы, таму што 

1.  ў ёй знаходзіўся насычаны вуглявадарод. 

B. Ў другой 
прабірцы, 2. ў ёй знаходзіўся ненасычаны вуглявадарод. 

Агульныя патрабаванні 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Канкрэтныя патрабаванні 
8.2. Uczeń definiuje pojęcia: węglowodory nasycone i nienasycone.  
8.8. Uczeń projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od 
nienasyconych. 

Адказы 
B2 
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Заданне 8. (02) 
Вучні даследавалі хімічныя ўласцівасці этанавай кіслаты (воцатнай кіслаты). Каб гэта 
зрабіць, яны выканалі вопыты 1 і 2, якія паказаны на схематычных малюнках. Побач 
з малюнкамі яны запісалі адпаведныя заўвагі. 
 

Вопыт 1.  Назіранне: 
выдзеляецца газ пазбаўлены колеру.  

Вопыт 2.  Назіранне: 
пры даданні кіслаты малінавая 
афарбоўка вадкасці бляднее, аж да яе 
поўнага абясколервання.  
 

 
8.1. Пры збліжэнні падпаленай лучыны да верхней часткі прабіркі з вопыта 1 можна 

пачуць характэрыстычны гук.  
 
Закончы сказ так, каб ён быў праўдзівым. 
 
Газавым прадуктам, атрыманым у вопыце 1, з'яўляецца 
 
A. кісларод. 
B. вадарод. 
C. вокіс вугляроду (II). 
D. вокіс вугляроду (IV). 
 
8.2. Пасля выпарвання вады з раствора, атрыманага ў прабірцы з вопыта 2, у чашцы 

для выпарвання застаўся белы асадак.   
 
Якая выснова з вопыта 2 з'яўляецца правільнай?  Выберы адказ сярод 
наступных. 
 
A. Фенолфталеін у растворы этанавай кіслаты (воцатнай кіслаты) афарбаваўся ў 

малінавы колер. 
B. У выніку рэакцыі этанавай кіслаты (воцатнай кіслаты) з гідраксідам натрыя 

з'яўляюцца аксід натрыя і вада.  
C. Галоўным прадуктам, атрыманым пасля выпарвання вады, з'яўляецца этаніан 

(ацэтат) натрыя. 
D. Пад уздзеяннем этанавай кіслаты (воцатнай кіслаты) канцэнтрацыя раствора 

памяншаецца, таму знікае колер.  

Агульныя патрабаванні 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.  
III. Opanowanie czynności praktycznych. 

Mg 

CH3COOH 

CH3COOH 

NaOH 
+ фенолафталіен 
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Канкрэтныя патрабаванні 
4.2. Uczeń opisuje właściwości fizyczne i chemiczne [...] wodoru [...], planuje i wykonuje 
doświadczenia dotyczące badania właściwości [...] gazów (wodoru). 
7.1. Uczeń [...] wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania. 
9.5. Uczeń bada i opisuje właściwości kwasu octowego ([...] reakcja z zasadami, metalami 
[…]). 
Адказы 
8.1. B 
8.2. C 
 
 

Заданне 9. (01) 
Графік паказвае залежнасць шляху s, які праехаў веласіпедыст, ад часу t 
 

 
Выберы П, калі сказ праўдзівы, або Х, калі гэта хлусня.  
 

У першай і апошняй гадзіне руху веласіпедыст праехаў аднолькавы шлях. П Х 

Сярэдняя хуткасць веласіпедыста на працягу пяці гадзін язды раўнялася 12 

h
km . П Х 

Агульныя патрабаванні  
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 

zadań obliczeniowych. 

Канкрэтныя патрабаванні 
1.1. Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu […]. 
1.2. Uczeń odczytuje przebytą odległość [...] z wykresu zależności drogi [...] od czasu [...]. 

Адказы 
ПП 
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Заданне 10. (01) 
Ціск у вадзе выклікан цяжарам вады.  
 
Закончы сказ так, каб ён быў праўдзівым. 
 
Ціск вады павялічваецца разам з узростам глыбіні апускання, таму што 
 
A. павялічваецца шчыльнасць вады. 
B. памяншаецца сіла цяжару (гравітацыя). 
C. памяншаецца атмасферны ціск.  
D. павялічваецца маса вады над узроўнем апускання. 

Агульныя патрабаванні 
III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą 
poznanych praw i zależności fizycznych. 

Канкрэтныя патрабаванні 
3.6. Uczeń posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego 
i atmosferycznego). 
3.3. Uczeń posługuje się pojęciem gęstości. 
1.9. Uczeń posługuje się pojęciem siły ciężkości. 

Адказы 
D 
 

Заданне 11. (01) 
На малюнку паказана залежнасць выкананай працы W ад часу t для двух рухавікоў (I i 
II).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На падставе графіку ацані, ці наступныя сказы правільныя.  Выберы П, калі сказ 
праўдзівы, або Х, калі гэта хлусня. 
 

Праца, выкананая на працягу першых 30 с. рухавіком I, большая за 
працу, выкананую рухавіком II. 

П Х 

Магутнасць рухавіка I у чатыры разы больш, чым магутнасць рухавіка 
II. П Х 

 

10 t 
(с) 

W (Дж) 

30 50 60 20 40 

100 

200 

300 

400 

500 I 

II 
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Агульныя патрабаванні 
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 
zadań obliczeniowych. 

Канкрэтныя патрабаванні 
2.2. Uczeń posługuje się pojęciem pracy i mocy. 
8.8. Uczeń […] odczytuje dane z wykresu. 

Адказы 
ПХ 
 
 

Заданне 12. (01) 
Прадмет змешчаны перад фокусам лінзы (як на малюнку). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F1 i F2 – фокусы лінзы 
f – фокусная адлегласць 
 
Закончы сказ так, каб ён быў праўдзівым. 
 
Атрыманая выява предмета з'яўляецца 
 
A. нерэальнай, прамой, павялічанай. 
B. рэальнай, перавёрнутай, павялічанай.  
C. нерэальнай, прамой, паменшанай. 
D. рэальнай, перавернутай, роўнай прадмету. 

Агульныя патрабаванні 
II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. 

Канкрэтныя патрабаванні 
7.7. Uczeń [...] rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, 
pomniejszone. 
9.14. Uczeń wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, 
odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu. 

Адказы 
D 

F1 F2 
2 f 

прадмет 
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Заданне 13. (01) 
У якім парадку можна ўбачыць наступныя падзеі, рухаючыся па вылучаным 
мерыдыяне ад паўночнага полюса ў кірунку экватара? 
 
1. Сонца знаходзіцца ў зеніце толькі адзін раз у год, розніца паміж даўжынёй дня і ночы 

невялікая. 
2. Сонца ніколі не знаходзіцца ў зеніце, працягласць дня і ночы залежыць ад пары года. 
3. Сонца знаходзіцца ў зеніце два разы ў год, працягласць дня і ночы аднолькавая. 
 
A.  1., 3., 2.    B. 3., 2., 1.     C. 2., 3., 1.      D. 2., 1., 3. 

Агульныя патрабаванні 
II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. 

Канкрэтныя патрабаванні 
2.3. Uczeń podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi, przedstawia (wykorzystując również 
własne obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz długości trwania dnia i nocy w różnych 
szerokościach geograficznych i porach roku. 

Адказы 
D 
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Заданне 14. (01) 
На карце Польшчы, паданай ніжэй, паказана размеркаванне сярэдняй тэмпературы 
паветра ў студзені. 
 
 

 
 
Ацані праўдзівасць інфармацыі. Выберы П, калі інфармацыя праўдзівая, або Х, 
калі гэта хлусня. 
 

На тэрыторыі Сувальскага азёрнага краю і ў Свентакшыскіх гарах 
сярэдняя тэмпература ў студзені ніжэй, чым 5 C. П Х 

Самая нізкая сярэдняя тэмпература ў студзені была адзначана ў Польшчы 
ў раёне Шчэцінскай нізіны і Любускай зямлі.  П Х 

Агульныя патрабаванні 
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. 

Канкрэтныя патрабаванні 
7.1. Uczeń wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski. 

Адказы 
ПХ 
 
 
 
 
 



Прыродазнаўчыя навукі 

 

61

Заданне 15. (02) 
У табліцы паказана інфармацыя аб Польшчы і некаторых суседніх краінах. 
 

Краіна 

Плошча 
у тыс. км2 

(2008 г.) 

Колькасць 
насельніцтва ў 

млн. 
(2008 г.) 

Жыванароджаных  
на 1000 

насельніцтва 
(2009 г.) 

Усяго 
смяротнасць на 

1000 насельніцтва 
(2009 г.) 

Літва 65,3 3,4 10,4 13,1 
Германія 357,0 82,1 8,3 10,2 
Польшча 312,7 38,1 10,9 10,0 
Украіна 603,6 46,2 11,1 16,4 

      На падставе: Świat w liczbach 2010, Warszawa 2010. 
 
Закончы сказы. Выберы правільныя адказы сярод наступных. 
 
15.1. У 2008г. шчыльнасць насельніцтва Германіі была A / B чым у Польшчы і склала 

C / D чалавек на 1  km2. 
 
A. меншая    C. 230 
B. большая   D. 122 
 
15.2. У 2009г. самы нізкі паказацель натуральнага прыросту быў у A / B і склаў C / D. 
 
A. у Літве   C. -5,3% 
B. у Украіне  D. 5,3% 

Агульныя патрабаванні 
III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. 

Канкрэтныя патрабаванні 
8.1. Uczeń charakteryzuje i porównuje [...] środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących 
z Polską, wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze.  

Адказы 
15.1 BC 
15.2. BC 
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Заданне 16. (01) 
На графіку паказана доля насельніцтва і тэрыторыя Кітая ў залежнасці ад вышыні над 
узроўнем мора. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

На падставе: R. Uliszak, Puls Ziemi 2, Straszyn 2005. 
 
На падставе аналіза графіка ацані, ці наступныя сказы правільныя. Выберы П, 
калі сказ праўдзівы, або Х, калі гэта хлусня. 
 

У раёнах, якія размешчаны да 499 м.н.узр.м. збіраецца больш за 
70% ад агульнай колькасці насельніцтва. П Х 

Найбольшую тэрыторію Кітая займаюць раёны, якія размешчаны 
на вышыні менш за 100 м.н.узр.м. П Х 

Агульныя патрабаванні 
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. 

Канкрэтныя патрабаванні 
10.3. Uczeń […] wyjaśnia [...] zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na obszarze Chin [...]. 

Адказы 
ПХ

Тэрыторыя Насельнітва (м.н.узр.м.) 



 

 

ЧАСТКА ЭКЗАМЕНУ ПА СУЧАСНАЙ ЗАМЕЖНАЙ МОВЕ 
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СУЧАСНЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ МОВЫ 

Трэцяя частка гімназічнага экзамена правярае, у якой ступені вучань гімназіі адказвае 
патрабаванням па сучаснай замежнай мове, акрэсленых у агульнаадукацыйнай 
праграме для трэцяй ступені адукацыі. Канкрэтныя экзаменацыйныя заданні таксама 
могуць супадаць з патрабаваннямі, звязаннымі з ранейшымі этапамі (I i II), згодна 
з прынцыпам кумулятыўнасці. 

Асноўны навучальны план складаецца з канкрэтных і агульных патрабаванняў. 
Агульныя патрабаванні ставяцца да моўных дзеянняў, з якіх складаецца моўная 
камунікатыўная кампетенцыя, апісаная ў Еўрапейскім Сістэме Апісання Моўнай 
Адукацыі, і акрэсліваюць галоўныя мэты моўнай адукацыі.  Канкрэтныя патрабаванні 
распрацоўваюць і удакладняюць агульныя мэты, у тым ліку вызначаюць маштаб 
развіваемых уменняў, тэматыку заданняў і магчымыя тэмы тэкстаў, якія 
выкарыстоўваюцца ў працсе вывучэння мовы. 
Вучань гімназіі падыходзіць да трэцяй часткі экзамена ў адной з шасці моваў: 
англійскай, французскай, іспанскай, нямецкай, расейскай і італьянскай. З 2013/2014 
навучальнага года можна таксама выбраць украінскую мову. Вучань гімназіі можа 
выбраць толькі тую мову, якую ён вывучаў у гімназіі ў якасці абавязковага прадмета.  
Частка гімназічнага экзамена па сучасных замежных мовах мае два узроўні - базавы 
і пашыраны.  Набор заданняў на базавым узроўні праверае, ці былі дасягнуты 
патрабаванні, акрэсленыя у вучэбнай праграме для ўзроўня III.0, які з'яўляецца 
абавязковым для тых, хто пачаў вывучаць замежную мову ў першым класе гімназіі. 
Набор заданняў на пашыраным ўзроўні правярае, ці былі дасягнуты патрабаванні, 
акрэсленыя ў вучэбнай праграме для ўзроўня III.1, які з'яўляецца абавязковым для тых, 
хто працягваў вывучаць у гімназіі замежную мову, якую ён пачаў вывучаць 
у пачатковай школе.  
Трэцяя частка экзамена на базавым узроўні з'яўляецца абавязковай для кожнага вучня 
гімназіі. Трэцяя частка экзамена на пашыраным узроўні абвязковая толькі для тых 
вучняў, якія ў гімназіі працягвалі вывучаць тую замежную мову, якую пачалі 
ў пачатковай школе.  Да яе таксама могуць далучыцца іншыя вучні гімназіі, калі яны 
жадаюць праверыць узровень сваіх моўных навыкаў.  Вучні гімназіі, якія прыступаюць 
да трэцяй часткі экзамена на абодвух узроўнях, робяць заданні па той самай мове.  
Інфарматар прадстаўляе ўвесь дыяпазон уменняў, якія правяраюцца ў трэцяй частцы 
экзамена, тыпы заданняў і крытэрыі ацэнкі пісьмовых работ на пашыраным узроўні.  
Аб'ём граматычных сродкаў і прыклады экзаменацыйных работ па розных мовах разам 
з адказамі размешчаны ў Інфарматары аб гімназічным экзамене, які прызначаны для 
вучняў без дысфункцый і вучняў, якія маюць дыслексію, публікуецца на сайтах 
экзаменацыйных камісій -  Цэнтральнай3 i мясцовых. Для кожнага задання падаюцца 
найважнейшыя агульныя і канкрэтныя патрабаванні, да якіх адносіцца дадзенае 
заданне. Не гаворыцца аб патрабаваннях, дасягненне якіх з'яўляецца істотным, але не 
гарантуе выканання задання.  На прыклад, для заданняў, якія правяраюць здольнасць 
разумення выказвання не падаюцца патрабаванні, якія датычацца ведаў аб моўных 
сродках, таму што лічыцца, што гэтыя веды з'яўляюцца неабходнай умовай для 
разумення вуснай і пісьмовай мовы.  
 
                                                
3 http://cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf 
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Заданні ў дадзеным інфарматары аб гімназічным экзамене на ахопліваюць усiх тыпы 
заданняў, якія могуць выступiць у экзаменацыйным наборы. Таксама яны не 
адлюстроваюць усе патрабаванні з галіны замежных моў з навучальнага плана.  Варта 
адзначыць, што ў гэтай частцы экзамена нельга праверыць выкананне пэўных 
патрабаванняў, або можна гэта зрабіць толькі ў абмежаванай ступені.  На прыклад, 
у сувязі з адсутнасцю вуснага экзамена і адкрытых заданняў на базавым узроўні, 
здольнасць вуснай рэакцыі правяраецца на экзамене толькі ўскосна, з дапамогай 
закрытых заданняў у частцы “Веды аб функцыях мовы”.  Такім чынам, інфарматар не 
можа быць адзіным указаннем для планавання адукацыйнага працэса ў школе. Толькі 
рэалізацыя ўсіх патрабаванняў з асноўнай праграмы можа забяспечыць усебаковую 
адукацыю вучняў гімназіі ў абшары абранай замежнай мовы.  

Набор экзаменацыйных заданняў па сучаснай замежнай мове на базавым і пашыраным 
узроўнях складаецца з наступных частак: 

Базавы ўзровень Пашыраны ўзровень 
Аўдыраванне 
Разуменне пісьмовых тэкстаў 
Веды аб функцыях мовы 
Веды аб сродках мовы 

Аўдыраванне 
Разуменне пісьмовых тэкстаў 
Веды аб сродках мовы 
Пісьмовае выказванне 

Аўдыраванне 

Падставай заданняў, якія правяраюць веды і ўменнi ў галіне аўдзіравання, з'яўляюцца 
кароткія тэксты, якія двойчы гучаць у экзаменацыйнай зале з CD, на якім - акрамя 
тэкстаў на замежнай мове - запісаны інструкцыі на польскай мове пра тое, як 
выконваць заданне.  

 Базавы ўзровень Пашыраны ўзровень 
ВІДЫ І ТЭМЫ 
ТЭКСТАЎ; 
КАНКРЭТНЫЯ 
ПАТРАБАВАННІ 

акрэсленыя ў вучэбнай праграме 
III.0: 1.1. – 1.14.; 2.1. – 2.5. 

акрэсленыя ў вучэбнай 
праграме III.1: 1.1. – 1.15; 2.1. – 
2.6. 

КРЫНІЦЫ ТЭКСТАЎ 
неадаптаваныя тэксты і адаптаваныя; прачытаныя сапраўднымі 
носьбітамі мовы 

ПРАЦЯГЛАСЦЬ  каля 10 мінут каля 12 мінут 
усе запісы, на якіх двойчы паўтараюцца тэксты, інструкцыі 
і перапынкі для выканання заданняў 

ТЫПЫ ЗАДАННЯЎ закрытыя заданні: множны 
выбар (у тым ліку варыянты 
адказаў у форме іконаграфіі); 
праўда/хлусня, дапасаванне 

закрытыя заданні: множны 
выбар, праўда/хлусня, 
дапасаванне 

КОЛЬКАСЦЬ 
ЗАДАННЯЎ 

3-4 2-3 

УДЗЕЛ У 
ЦАЛКАВІТЫМ 
РЭЗУЛЬТАЦЕ 

30% 25% 
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Разуменне пісьмовых тэкстаў 
Заданні, якія правяраюць веды і ўменнi ў галіне разумення пісьмовых тэкстаў, 
аснованы на тэкстах, якія змяшчаюцца ў наборы заданняў. 

 Базавы ўзровень Пашыраны ўзровень 
ВІДЫ І ТЭМЫ 
ТЭКСТАЎ; 
КАНКРЭТНЫЯ 
ПАТРАБАВАННІ 

акрэсленая ў вучэбнай праграме 
III.0: 1.1. – 1.14.; 3.1. – 3.4. 

акрэсленая ў вучэбнай 
праграме III.1: 1.1. – 1.15.; 3.1. 
– 3.7.  

КРЫНІЦЫ ТЭКСТАЎ адаптаваныя і неадаптаваныя тэксты 
ТЫПЫ ЗАДАННЯЎ закрытыя заданні: множны выбар, праўда/хлусня, дапасаванне 
КОЛЬКАСЦЬ 
ЗАДАННЯЎ 

3-4 3-4 

УДЗЕЛ У 
ЦАЛКАВІТЫМ 
РЭЗУЛЬТАЦЕ 

30% 25% 

Веды аб сродках мовы 
Заданні, якія правяраюць веды аб сродках мовы (лексіка-граматычных), заснаваны на 
асобных сказах альбо кароткіх тэкстах, якія змяшчаюцца ў наборы заданняў.   

 Базавы ўзровень Пашыраны ўзровень 
ТЭМАТЫКА 
ТЭКСТАЎ; АБШАР 
ЛЕКСІЧНЫХ 
СРОДКАЎ; 
КАНКРЭТНЫЯ 
ПАТРАБАВАННІ 

акрэсленая ў вучэбнай праграме 
III.0: 1.1. – 1.14. 

акрэсленая ў вучэбнай 
праграме III.1: 1.1. – 1.15.; 8.1.; 
8.3. 

АБШАР 
ГРАМАТЫНЫХ 
СРОДКАЎ 

акрэслены для кожнай мовы ў Інфарматары аб гімназічным 
экзамене, які прызначаны для вучняў без дысфункцый і вучняў 
з дыслексіей 

КРЫНІЦЫ ТЭКСТАЎ адаптаваныя і неадаптаваныя тэксты 
ТЫПЫ ЗАДАННЯЎ закрытыя заданні: множны 

выбар, дапасаванне 
адкрытыя заданні: запаўненне 
пропускаў паданымі выразамі 
ў адпаведнай форме, пераклад 
фрагментаў сказа на замежную 
мову, складанне фрагментаў 
сказаў з паданых лексічных 
элементаў 

КОЛЬКАСЦЬ 
ЗАДАННЯЎ 

2-3 2-3 

УДЗЕЛ У 
ЦАЛКАВІТЫМ 
РЭЗУЛЬТАЦЕ 

15% 25% 

Веды аб функцыях мовы (датычыцца толькі базавага ўзроўня) 
Заданні з гэтай часткi экзамена правяраюць веды аб функцыях мовы, а таксама 
падабенствах і адрозненнях у спосабе іх рэалізацыі ў польскай і замежнай мовах. Гэтыя 
веды ўваходзяць у асноўную вучэбную праграму ў канкрэтных патрабаваннях, якія 
датычацца (a) рэакцыі на выказванне ў вуснай ці пісьмовай форме і (b) моўнай 
свядомасці.   

Падставай часткі заданняў, якія правяраюць веды ў галіне функцыяў мовы, з'яўляецца 
праслухоўванне кароткіх (адна- ці двусказавых) выказванняў, двойчы запісаных на CD, 
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разам з інструкцыяй на польскай мове, якая датычыцца выканання заданняў. Рэшта 
заданняў апіраецца на кароткіх тэкстах або іканаграфічны матэрыял, які змяшчаецца 
ў наборы заданняў. 

 Базавы ўзровень 
ТЭМАТЫКА ТЭКСТАЎ; 
КАНКРЭТНЫЯ 
ПАТРАБАВАННІ  

акрэсленая ў вучэбнай праграме III.0: 1.1. – 1.14.; 6.1. – 6.8.; 7.1. 
– 7.4.; 13 

ТЫПЫ ЗАДАННЯЎ закрытыя заданні: множны выбар, дапасаванне 
КОЛЬКАСЦЬ 
ЗАДАННЯЎ 

3-4 

УДЗЕЛ У 
ЦАЛКАВІТЫМ 
РЭЗУЛЬТАЦЕ 

25% 

Пісьмовае выказванне (толькі ў наборы заданняў на пашыраным узроўні) 

Заднне аснована на напісанні кароткіх (50-100 слоў) тэкстаў камунікатыўнага характару 
(асабістага пісьма, паведамлення, электроннай пошты) з элементамі апісання, рэляцыі, 
запрашэння, выказвання і абгрунтавання сваёй думкі і пачуццяў і г.д., у адпаведнасці 
з падрабязнымі інструкцыямі, паданымі ў заданні. У кожным заданні ёсць тры 
элементы, якія вучань павінен развіць у выказванні.  

 Пашыраны ўзровень 
ТЭМАТЫКА 
ТЭКСТАЎ; 
КАНКРЭТНЫЯ 
ПАТРАБАВАННІ 

акрэсленая ў вучэбнай праграме III.1: 1.1. – 1.15.; 5.1. – 5.9.; 7.1. – 
7.10. 

ТЫП ЗАДАННЯ адкрытае заданне 
АЦЭНКА кожнае выказванне ацэньваецца экзаменатарам паводле 

наступных крытэрыяў: 
змест 
паслядоўнасць і логіка выказваня 
выбар моўных сродкаў 
правільнасць моўных сродкаў 

Крытэрыі ацэнкі пісьмовага выказвання прыведзены ніжэй разам 
з кароткім каментарам. 

УДЗЕЛ У 
ЦАЛКАВІТЫМ 
РЭЗУЛЬТАЦЕ 

25% 

Крытэрыі ацэнкі пісьмовага выказвання 

Змест Пры ацэнцы зместу на першым месцы звяртаецца ўвага на тое, як шмат 
элементаў з інструкцыі выкарыстаў вучань у сваім выказванні, і як шмат з тых 
элементаў ён распрацаваў у задавальняючай ступені.  Выказванне адносіцца да аднаго 
з пяці ўзроўняў у адпавендасці з прыведзенай ніжэй табліцай. 

Колькі элементаў 
выкарыстаў вучань 

Колькі элементаў распрацаваў 
3 2 1 0 

3 Узровень 4 Узровень 3 Узровень 2 Узровень 1 
2  Узровень 2 Узровень 1 Узровень 1 
1   Узровень 1 Узровень 0 
0    Узровень 0 
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На прыклад, выказванне вучня, у якім гаворыцца аб двух элементах і распрацавана два 
элементы, адносіцца да другога ўзроўня.  
Паслядоўнасць і логіка выказваня. У ацэнцы паслядоўнасці звяртаецца ўвага на тое, ці 
і ў якой ступені тэкст існуе як цэлае з выразнымі сувязямі (на прыклад, лескічнымі, 
граматычнымі) у межах сказаў, паміж сказамі альбо абзацамі тэксту. У ацэнцы логікі 
выказвання звяртаецца ўвага на тое, ці і ў якой ступені выказванне з'яўляецца 
зразумелым (ці, на прыклад, не з'яўляецца наборам выпадковых думак).  

Узровень 
2 

выказванне цалкам альбо з большага лагічнае, як на ўзроўнi асобных 
сказаў, так і цэлага тэксту 

Узровень 
1 

выказванне ўтрымлівае памылкі ў паслядоўнасці, логіцы на ўзроўнi 
асобных сказаў і/альбо ўсяго тэксту 

Узровень 
0 

выказванне ў значнай ступені нелагічнае, збудаванае з частак, якія цажка 
звязаць у цэлы тэкст 

Абшар сродкаў мовы. У ацэнцы абшару сродкаў мовы ўлічваецца разнастайнасць 
лексікі і лексіка-граматычных структур, якія выкарыстаны ў выказванні.  

Узровень 
2 

задавальняючы абшар сродкаў мовы, акрамя моўных сродкаў з высокай 
ступенню культуры, у выказванні таксама ёсць некалькі дакладных 
фармулёвак 

Узровень 
1 

абмежаваны набор моўных сродкаў; у выказванні выкарыстоўваюцца 
ў асноўным моўныя сродкі высокай ступені ветлівасці 

Узровень 
0 

вельмі абмежаваны дыяпазон моўных сродкаў, які не дае ў пэўнай ступені 
выканаць заданне 

Тэрмін "дакладная фармулёка" разумеецца, як уменне выказаць свае думкі 
з выкарыстоўваннем слоў, якія ўласцівыя для канкрэнтай тэмы, з пазбяганнем слоў 
і канструкцый з высокай ступенню адпаведнасці, такіх як добры, цікавы, на прыклад 
Кіно мне падабаецца, таму што ў залах зручныя крэслы і вялікі экран, замест Кіно мне 
падабаецца, таму што яно вялікае і прахалоднае.  У дакладнасці выраза думкі 
змяшчаецца таксама характэрны для дадзенай мовы спосаб выраза значэння сэнсу, на 
прыклад, There is a book on the table, замест On the table is a book; Дождь идёт замест 
Дождь падает; Im Kino gibt es vier Säle, замест Das Kino hat vier Säle; Ce soir, on 
s’appelle, замест Ce soir, on se téléphone; Este chico me cae bien, замест Me gusta este 
chico. 

Правільнасць моўных сродкаў Пры ацэнцы правільнасці сродаў мовы ўлічваюцца 
граматычныя, лексічныя і арфаграфічныя памылкі, і іх уплыў на камунікатыўнасць 
выказвання.  

Узровень 
2 

адсутнасць памылак, альбо некалькі памылак, якія не перашкаджаюць 
камунікацыі, альбо вельмі малая колькасць памылак, якія перашкаджаюць 
камунікацыі 

Узровень 
1 

шматлікія памылкі, якія не перешкаджаюць камунікацыі, альбо часткова 
перашкаджаюць камунікацыі 

Узровень 
0 

шматлікія памылкі, якія значна перашкаджаюць камунікацыі 
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Дадатковыя заўвагі 

1. Выказванне не ацэньваецца, калі яно 
неразборлівае  
цалкам не сумяшчальнае з інструкцыяй  
некамунікатыўнае ў стасунку да атрымальніка (напр.напісана фанетычна)  
скапіравана з падручніка альбо іншай крыніцы (тады яно не лічыцца выказваннем, 

сфармуляваным вучнем). 
2. Калі выказванне аднесена да Узроўня 0 паводле крытэрыяў зместа, па ўсіх астатніх 

крытэрыях яно таксама павінна быць аднесена да Узроўня 0. 
3. Калі выказванне аднесена да Узроўня 1 паводле крытэрыяў зместа, па ўсіх астатніх 

крытэрыях яно так сама павінна быць аднесена да Узроўня 1. 
4. Калі выказванне змяшчае 40 слоў ці менш, яно павінна ацэньвацца выключна па 

крытэрыі зместа. У іншых крытэрыях трэба аднесці яго да Узроўня 0.  
5. Пры ацэнцы правільнасці мовы ў выказваннях вучняў з устаноўленым дыягназам 

дыслексія не ўлічваюцца арфаграфічныя памылкі.  

Розніца паміж базавым і пашыраным узроўнямі.  

Асноўнае адрозненне паміж узроўнем ведаў і ўменняў, якія правяраюцца 
ў экзаменацыйных заданнях па сучаснай замежнай мове на базавым і пашыраным 
узроўнях, вынікаюць як з асноўнага навучальнага плана, так і з тыпаў заданняў, якія 
сустракаюцца на экзамене.  Гэтыя адрозненні ставяцца галоўным чанам (у выпадку 
пашыраннага ўзроўня) да: 
a. моўных уменнях: 

правяраецца магчымасць утварэння кароткіх пісьменных выказванняў 
правяраецца больш шырокі спектр навыкаў у іншых заданнях 

b. навыкаў выкарыстоўвання моўных сродкаў: 
тэматычны аб'ём тэкстаў у заданнях на аўдзіраванне і разуменне пісьмовых тэкстаў 

з'яўляецца больш шырокім 
веданне моўных сродкаў правяраецца прадуктыўна, а не толькі рэцэптыўна; вучань 

павінен ужываць адпаведныя лексічна-граматычныя сродкі, а не толькі ўказаць 
правільную форму некалькіх пералічаных сродкаў 

тэксты, якія ўваходзяць у аснову экзаменацыйных заданняў у частцы з аўдзіравання 
і разумення пісьмовых тэкстаў, характэрызуюцца большай разнастайнасцю 
моўных сродкаў 

c. тэматычны аб'ём тэкстаў у заданнях на аўдзіраванне і разуменне пісьмовых тэкстаў: 
тыпы тэкстаў з'яўляюцца больш разнастайнымі 
тэксты ў нязначнай ступені даўжэйшыя і ў нязначнай ступені больш складаныя 
тэксты на аўдзіраванне прачытваюцца трохі хутчэй. 

 

 


