LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS

(BALTARUSIŲ KALBA)

Сачыненне
(Rašinys )
Пра в ерачныя зада нн і 2008 г . за ку рс а с но ў на й шко л ы
2008 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis

12 чэрвеня 2008 г.

Час – 2 гадзіны

ТЛУМАЧЭННІ:
• Для чарнавика і чыставіка выкарастайце назначаныя школьнай пячаткай аркушы. Не
забудзьце запісаць сваё прозвішча і назву сачынення на першай старонцы. Ваша
сачыненне павінна змясціцца на 1,5 старонкі фармата А4.
• Пішыцe выразна, разборліва, ручкай сіняга колеру. Ўжываць карэктар забараняецца.
• Пасля заканчэння працы аддайце настаўнику і чыставік, і чарнавік. Чарнавік не
правяраецца.
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Выбярыце адно з трох прапанаваных заданняў і выканайце яго.
А
Каманда вашай школы прымае ўдзел у гульні “Дэбаты”, тэмай якіх з’яўляюцца словы
вядомага педагога Ш.Аманашвілі:
Незалежна ад таго, чакаюць ад цябе дабра ці не чакаюць яго –
Рабі дабро.
Незалежна ад таго, заўважаць тваё дабро ці не заўважаць яго –
Рабі дабро.
Незалежна ад таго, прымаюць тваё дабро ці адмаўляюцца ад яго –
Рабі дабро.
Незалежна ад таго, чым будуць плаціць табе за дабро: дабром ці злом –
Рабі дабро.
Рабі дабро і ні ў кога не пытай дазволу. Таму што ніхто не мае ўлады над
тваім дабром.
Вы павінны падрыхтаваць паведамленне (сачыненне-разважанне), у якім будзе
адлюстравана ваша згода або нязгода з прыведзенай вышэй думкай.
Жанр – сачыненне-разважанне.
Адрасат – журы гульні “Дэбаты.”
Б
У адной з радыёперадач прагучала інфармацыя, што паводле вынікаў міжнародных
даследаванняў, дзеці ўсяго свету з кожным годам усё менш чытаюць мастацкую літаратуру і
ўсё горш яе разумеюць. Паспрабуйце ацаніць і пракаменціраваць гэты факт, паразважайце над
прычынамі такой з’явы. Як вы думаеце, ці пагражае такая тэндэнцыя ўзроўню
агульначалавечай культуры?
Свае думкі выкладзіце ў лісце ў рэдакцыю папулярнай маладзёжнай радыёпраграмы.
Жанр – ліст.
Адрасат – рэдакцыя і слухачы маладзёжнай радыёпраграмы.
В
Апошнім часам у Літве на розных узроўнях актыўна абмяркоўваецца праблема
талерантнасці ў краіне. Як вы думаеце, ці можам мы назваць наша грамадства талерантным?
Напішыце артыкул у газету, у якім быў бы аргументавана выкладзены ваш погляд на гэтую
праблему, яе вытокі і магчымыя шляхі вырашэння.
Жанр – газетны артыкул.
Адрасат – грамадства Літвы.

