
КРЫТЭРЫ1
ацэнкм ведау абггурыентау па беларускай л1таратуры 

на уступных экзаменах 2022 года
Уступны экзамен па беларускай лггаратуры праводзщца у шсьмовай форме 

па заданиях, складзеных на падставе праграмы уступных экзаменау для 
паступаючых ва установы, яюя забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацьй у 
Рэспублщы Беларусь, на 2022 г. (Праграма зацверджана загадам Мшютэрства 
адукацьй Рэспублш Беларусь ад 11.11.2021 № 768).

На уступных юпытахабггурыент павшен в е д а ц ь:
-  асноуныя этапы i заканамернасщ развщця беларускай л1таратуры (ад 

старажытных часоу да сучаснасщ);
-  сутнасць i характэрныя асабл1васщ асноуных лггаратурных эпох i 

напрамкау (барока, класщызм, асветнщтва, сентыментал1зм, рамантызм, рэалйзм, 
мадэршзм), родау i жанрау л1таратуры;

-  найбольш важныя звеспа пра жыццёвы i творчы шлях шсьменшкау, 
творчасць як1х вывучаецца манаграф1чна;

-  змест, праблематыку, с1стэму вобразау, сюжэтна-кампаз1цыйныя 
асабл1васц1 творау, як1я у агульнаадукацыйных установах вывучал1ся тэкстуальна, 
ix канкрэтна-г1старычнае нацыянальнае i агульначалавечае значэнне;

-  неабходны м1н1мум звестак па тэорьй Л1таратуры, патрэбных для анал1зу i 
ацэнк1 мастацк1х творау (змест i форма; сюжэт, кампаз1цыя, тэматыка, 
праблематыка, пафас твора); адметнасц1 паэзи i прозы як асноуных в1дау (тыпау) 
лпаратурнай творчасц1; асноуныя паняцщ вершаскладання (рытм, рыфма, страфа, 
вершаваны памер).

Аб1турыент пав1нен у м е ц ь:
-  даваць щэйна-эстэтычную ацэнку прачытаным творам i абгрунтоуваць яе;
-  выяуляць характэрныя родавыя i жанравыя, стылёвыя асабл1васц1 

вывучаных творау;
-  анашзаваць сюжэтна-кампаз1цыйныя асабл1васщ вывучаных творау, 

характарызаваць герояу эп1чных i драматычных творау, а таксама вызначаць 
важнейшыя адметнасщ л1рычных герояу тых творау, яюя вывучал1ся тэкстуальна;

-  выяуляць асноуныя адметнасщ творчай шдывщуальнасщ i стылю 
п1сьменн1ка;

-  су ад нос щь канкрэтныя з’явы нацыянальнай л1таратуры з асноуным! 
эпохам! i напрамкам1 сусветнага л1таратурнага працэсу;

-  перадаваць бл1зка да тэксту або цытаваць урыук1 з творау, яюя 
прапанаваны школьнай праграмай для завучвання на памяць.

Пюьмовы экзамен па беларускай лгаратуры прадугледжвае выкананне 
заданняу пяц1 узроуняу.

Заданн1 1 - 3  узроуняу выяуляюць ступень разумения мастацкага твора, 
веданне яго кампазщьп, сютэмы вобразау. Шэраг заданняу наюраваны на



вывучэнне паэтыю, жанру i стылю твора. Выкананне заданняу прадугледжвае 
правшьны выбар аднаго щ некальюх з прапанаваных адказау або каротю 
самастойны адказ.

Заданш 4 - 5  узроуняу вызначаюць здольнасць арыентавацца у праблемных 
пытаннях ricTopbii лтаратуры i выяуляюць самастойнасць пазщьн экзаменуемага. 
Таюя заданш прадугледжваюць аргументаваныя адказы без указания магчымых 
варыянтау.

Запрыклад:
1
узро-
вень

Вызначце храналапчныя межы жыцця 
Якуба Коласа.

1. 4 лютапада 1882 -  13 жшуня 1942
2. 4 лютапада 1876 -  13 жшуня 1956
3. 4 лютапада 1882 -  13 жшуня 1956
4. 4 лютапада 1891-13 жшуня 1938

2
узро-
вень

Асноуны пафас творчасц1 Янк1 Купалы - 1. нацыянальна-адраджэнсю
2. пралетарсю
3. мяшчанск1
4. дробнабуржуазны

3
узро-
венъ

Устанав1це адпаведнасць твора аутару. Адказ зап1шыце у выглядзе злучэння 
л1чбау i л1тар.
1 “Пшская шляхта” А Макс1м Гарэцю
2 “3anicKi Самсона Самасуя” Б Mixacb Стральцоу
3 “Роднае карэнне” В Янка Купала
4 “Бандароуна” Г Андрэй Мрый
5 “Сена на асфальце” Д В1нцэнт Дунш-Марцшкев1ч

4 уз- 
ровень

Праблематыка трылогИ Я. Коласа “На ростанях” (частка першая -  “У палескай 
глушы”).

5 уз- 
ровенъ

Ахарактарызуйце верш Макама Танка “Гравюры Скарыны”.

У шсьмовай рабоце прадугледжана выкананне 21 задания:
узровень нумары

заданняу
колькасць балау усяго

Першы
(рэцэптыуны)

1 -5 0,3 балы за задание 1,5

Друг!
(рэцэптыуна-

рэпрадуктыуны)

6 -1 3 0,4 балы за задание 3,2

Трэщ
(рэпрадуктыуна-
прадуктыуны)

14-18 0,5 бала за задание 2,5

Чацвёрты
(прадуктыуны)

19-20 0,9 бала за задание 1,8

Пяты
(прадуктыуны,

творчы)

21 1 бал за задание 1

Усяго 10 балау
Пры наяунасщ памылак у шсьмовым афармленш адзнака можа быць зшжана 

на 1-2 балы. Нуль балау выстауляецца, кал1 абггурыент не выканау правшьна 
шводнага задания. 1УПшмальная станоучая адзнака -  3 балы.

На выкананне шсьмовай работы адводзщца 240 мшут.

Старшыня прадметнай KaMicii З.У. Шведава, 
к.ф.н. дацэнт


