
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

заочного конкурса перевода для обучающихся IX-XI классов 

«ПЕРЕВОДЧИКLAB» 

 

Конкурс проводится среди обучающихся IX-XI классов. Рабочие языки 

конкурса: английский и немецкий. Обучающимся необходимо выполнить 

перевод отрывок аутентичного текста (приложение к порядку 2, 3, 4) с 

белорусского языка на выбранный язык.  

 

 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

  В Конкурсе могут принять участие обучающиеся IX-XI классов 

учреждений общего среднего образования, изучающие английский и немецкий 

языки. 

Каждое учреждение образования может направить только одну заявку для 

участия в каждой возрастной категории (IX - XI класс), то есть не более 3 работ 

от УО по каждому языку. Рекомендуется проведение внутреннего отборочного 

тура для выявления участников заключительного этапа. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Для участия в Конкурсе пройти электронную регистрацию по ссылке 

https://clck.ru/anmKk, подаётся заявка по установленной форме (приложение к 

порядку 1) и конкурсные работы на электронную почту 

gymnasium7grodno@gmail.com c пометкой «ПереводчикLab_англ», или с 

пометкой «ПереводчикLab_нем»в теме письма.  

Срок подачи заявок и работ до 25 марта 2022. 

Жюри проводит оценивание работ участников конкурса и определяет 

победителей на основе рейтинга.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Переводы в электронном виде, направляемые на конкурс, должны быть 

набраны в текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интервал 1,5). 

Название текстового документа с переводом должно содержать 

следующую информацию: ФИО автора\авторов, класс, наименование 

учреждения образования в соответствии с уставом, ФИО руководителя. 

Подача заявки на Конкурс автоматически означает согласие участника 

Конкурса на публикацию персональных данных (ФИО, класс, название 

учреждения образования) и результатов Конкурса в баллах на сайте ГУО 

«Гимназия № 7 г. Гродно». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ     

Оценка конкурсных работ проводится по бальной системе (от 1 до 15 

баллов) по установленным критериям: 
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точность перевода, отсутствие смысловых, содержательных, 

орфографических, лексико-грамматических и синтаксических ошибок, гибкость 

перевода, стилистическое оформление, сохранение и передача эмоциональных 

оттенков в переводе, мотивированность и принципиальная ограниченность 

переводческих трансформаций.  

Победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество 

баллов. 

Конкурс не предусматривает подачу апелляций. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

По окончании конкурса будут выявлены 1 победитель, 2 призёра и 2 

лауреата в каждой параллели (IX-XI класс) по английскому, немецкому языкам.  

Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ГУО «Гимназия № 7 г. 

Гродно» до 15 апреля 2022 года. 

Победитель, призёры и лауреаты награждаются дипломами.  

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРЯДКУ 1 

 

ЗАЯВКА 

_____________________________________(УО) 

на участие в заочном конкурсе перевода 

 «ПереводчикLab» 

 
№  ФИО  

участника  

(полностью) 

Класс Язык ФИО 

руководителя работы (полностью), 

электронный адрес, должность, место 

работы, контактный телефон 

     

     

 

Руководитель  

учреждения образования _________  

 

Дата _______ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРЯДКУ 2 
 

ПЕРАКЛАД МАСТАЦКАГА ТЭКСТА З БЕЛАРУСКАЯЙ МОВЫ 

 НА АНГЛІЙСКУЮ/ НЯМЕЦКУЮ 

IX клас 

Уладзімір Караткевіч. «Зямля пад белымі крыламі» 
 

Зараз вясна. Над усёй нашай краінай, наставіўшы белыя ветразі крылаў, 

планіруюць буслы. Іх многія і многія тысячы — хто лічыў? На вільчыках 

сялянскіх хат, на дрэвах, на калонах старых разбураных палацаў, на слупах 

капліц сярод маладога зялёнага жыта. Гнёзды паўсюль. 

І таму мне здаецца, што ў гэтыя — і не толькі ў гэтыя — дні зямлю нашу, 

Беларусь, можна назваць «зямлёю пад белымі крыламі». І не здзіўляйцеся, 

дзяўчаты і хлопцы, на дзіўную назву кнігі, якая трапіла да вашых рук. 

Да пэўнай ступені бусел — сімвал Беларусі. Ёсць, вядома, дацкія буслы, 

апетыя Андэрсенам, ёсць буслы і ў іншых заходніх краінах. Ёсць яны і на поўдні. 

Але на ўсход ад Беларусі, калі не лічыць сярэднюю Азію, яны ўжо амаль не 

водзяцца. Так што нават цікава, а хто там прыносіць у дом дзяцей. 

Вось так і планіруюць, планіруюць буслы. Ветразі іхнія раскрылены над 

дрэвамі, пушысты хвост, як веерам, накрыў выцягнутыя ногі. А мне пад іхні 

палёт асабліва добра думаецца пра Беларусь, нашу з вамі радзіму. І для вас я і 

хачу, наколькі хопіць маіх ведаў і здольнасцяў, расказаць пра яе. 

Па-першае, чаму «Беларусь»? Ёсць некалькі варыянтаў паходжання гэтай 

назвы. Прывяду два з іх. 

Першы: белыя адзенні даўніх вясковых людзей, белыя іхнія валасы, белы 

колер скуры. 

Другі. А ён аніяк не супярэчыць з першым. Калі на нашы старажытныя 

славянскія землі прыйшлі татара-манголы — здолелі адбіцца ад іх амаль адны 

толькі мы. Паў Уладзімір, Разань, Кіеў. Да Ноўгарада захопнікі не дайшлі толькі 

таму, што пачаліся дажджы. 

Мы — адбіліся. І менавіта таму мы «белая», «чыстая ад нашэсця татараў» 

Русь. А гэта да шмат чаго абавязвае. І вы заўсёды памятайце гэта. 

Здарылася так, што я пачаў па-сапраўднаму пазнаваць Беларусь толькі ў 

вашым узросце. Яна была «да вайны», і за час вайны моцна забылася. Бамбёжкі, 

акружэнні, эвакуацыя. Масква ў кастрычніку 1941 года, горы Урала, Казахстан, 

Арэнбургскія стэпы. А пасля руіны Мінска і роднае мне Оршы, высечаныя ля 

дарог акупантамі (ад жаху перад партызанамі) лясы, пераховы забітых людзей. 

Так усё і пачало запісвацца зноў, нібыта на чыстай дошцы. Любоў да Беларусі 

нараджалася ў самыя галодныя, халодныя і цяжкія часы. І, магчыма, таму стала 

асабліва моцная. (341 слово) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРЯДКУ 3 
 

ПЕРАКЛАД МАСТАЦКАГА ТЭКСТА З БЕЛАРУСКАЯЙ МОВЫ 

 НА АНГЛІЙСКУЮ/ НЯМЕЦКУЮ 

X клас 

Уладзімір Караткевіч. «Зямля пад белымі крыламі» 

 

...Што гэта за чалавек беларус? Што гэта за народ? Уласна кажучы, адказаць 

на гэта пытанне дужа цяжка. Гэта задача амаль невырашальная. Як і паўсюль, 

ёсць сярод беларусаў мяшчане і падзвіжнікі, лайдакі і працаўнікі, «малюскі» і 

героі (нават у штодзённым змаганні за новае, за лепшае, за вынашаныя ідэі, што, 

уласна кажучы, і называецца жыццём), дурні і мудрацы. І кожны паступае 

адпаведна свайму характару, і мудрыя разважаюць мудра і па-свайму, а дурні — 

як паўсюль. 

Так што не трэба абагульненняў. 

Аднак, многа паездзіўшы па рэспубліцы, перазнаёміўшыся з тысячамі 

людзей, я насмелюся назваць некаторыя досыць тыповыя рысы, уласцівыя 

народнаму беларускаму характару. Гэта пераважна мой погляд (могуць быць і 

іншыя), хаця многія і многія людзі, і не толькі з беларусаў, падзяляюць яго. 

Тыповага беларуса я досыць лёгка адрозню сярод іншых, хаця б ён яшчэ не 

сказаў ніводнага слова (калі скажа, тады ўжо, нават калі ён гаворыць на іншай 

мове і без акцэнта, яго лёгка пазнаць па асаблівай будове сказа, па тым, што, 

колькі паветра набрана ў лёгкія, столькі і аддадзена, шчодра, да апошняга, нават 

з лішнімі словамі, каб мелодыя сказа была завершана. Ён не скажа: «Чым гэта 

скончыцца?», а скажа: «Дык чым, мо ўжо вы мне скажаце, скончыцца гэта — а, 

мо скажаце вы?»). 

Гэта тое, што ў абліччы, амаль няўлоўнае. Пераказаць яго цяжка. Яно ў 

форме носа, вушэй, у вачніцах і разрэзе саміх вачэй, у манеры рухацца, 

жэстыкуляваць, гаварыць, дый ці мала яшчэ ў чым. Паўночны беларус ростам 

пераважна высокі (не рэдкасць бамбізы па два метры ростам). На поўдні часцей 

трапляюцца людзі сярэдняга росту, больш прыземістыя (паўтараю яшчэ раз, што 

гэта не агульны закон, а толькі найбольш распаўсюджаныя рысы), затое больш 

каржакаватыя. У апошні час назіраецца тэндэнцыя да павышэння сярэдняга 

росту, як і паўсюль. 

Чарнявых сярод беларусаў няшмат. Найчасцей яны сустракаюцца ў Палессі, 

на поўдзень ад Прыпяці і чамусьці пераважна сярод мужчын, ды яшчэ ў 

некаторых мясцінах на Гродзеншчыне («гродзенцы — гракі»), што частка 

вучоных тлумачыць рэшткамі прымесі старажытнай ятвяжскай крыві. 

Пераважаюць на Беларусі валасы светла-русыя ці нават бялявыя. Цёмна-русых і 

шатэнаў менш. Адпаведна і колер вачэй часцей за ўсё блакітны, шэры ці сіні. 

Рысы аблічча мяккія, склад здаецца, на першы позірк, крыху далікатным, але 

гэтая далікатнасць падманвае. Праявы знешняй сілы, якая ўразіць на хвіліну дый 

звяне, замяняе тут вынослівасць, жылаватасць, цягавітасць. Там, дзе другі можа 

апусціць рукі, беларус будзе цягнуць. Іначай, у старыя часы, чалавек проста не 
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выжыў бы сярод гэтых дрымучых лясоў і неабсяжных балот, на гэтай скупаватай 

зямлі. І гарт той застаўся ў яго характары на вякі. Нездарма яшчэ ў даўніну 

беларусы лічыліся незаменнымі на такіх цяжкіх работах, як земляныя 

(грабарства) і лесасплаўныя. Ды і пазней гэта праяўлялася. Напрыклад, у 

нясцерпна цяжкіх сітуацыях на вайне і ў партызаншчыне. (435 слоў) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРЯДКУ 4 

 

ПЕРАКЛАД МАСТАЦКАГА ТЭКСТА З БЕЛАРУСКАЯЙ МОВЫ 

 НА АНГЛІЙСКУЮ/ НЯМЕЦКУЮ 

XI клас 

Уладзімір Караткевіч. «Зямля пад белымі крыламі» 

 

Здарылася так, што я пачаў па-сапраўднаму пазнаваць Беларусь толькі ў 

вашым узросце. Яна была «да вайны», і за час вайны моцна забылася. Бамбёжкі, 

акружэнні, эвакуацыя. Масква ў кастрычніку 1941 года, горы Урала, Казахстан, 

Арэнбургскія стэпы. А пасля руіны Мінска і роднае мне Оршы, высечаныя ля 

дарог акупантамі (ад жаху перад партызанамі) лясы, пераховы забітых людзей. 

Так усё і пачало запісвацца зноў, нібыта на чыстай дошцы. Любоў да Беларусі 

нараджалася ў самыя галодныя, халодныя і цяжкія часы. І, магчыма, таму стала 

асабліва моцная. 

Бачыў я пасля, як цяжка даводзілася нам аднаўляць сваю гаспадарку, 

падводзіць пад кроквы новыя хаты замест спаленых, садзіць новыя сады, 

будаваць новыя школы. Бачыў на свае вочы, як аднаўляліся Мінск і дзесяткі 

іншых нашых гарадоў. Бачыў, як набіралі сілы беларускія сёлы. І вось менавіта 

таму, што я — сведка, я і лічу, што маю некаторае права расказаць пра нашу 

рэспубліку вам, дарагія падлеткі. 

Мы з вамі дзеці адной гісторыі, аднолькавай сучаснасці і агульнай будучыні. 

Нас яднае агульны лёс. 

Нават у «важлівых дробязях». 

Уся розніца паміж мною і вамі ў тым, што я на нейкія трыццаць год старэйшы 

за вас і таму крыху болей бачыў. Дажывяце да майго — можа, будзеце куды 

больш бывалыя. А пакуль што я хачу трошкі памагчы вам у вашых першых 

кроках, даць вам ключ ад нашага дома, каб далей вы ўжо асвойваліся ў ім самі. 

Я аб’ездзіў на Беларусі амаль усё. Няшмат засталося нават глухіх куткоў, дзе 

я не пабываў бы. Таму я насмельваюся сказаць, што ведаю сваю краіну і яе 

людзей. І менавіта таму, дарагія дзяўчаты і хлопцы, я стану гаварыць з вамі 

толькі аб тым, што сам бачыў і чуў. Гэта будзе кніга, напісаная сведкам, які 

многае (што датычыць сучаснасці) бачыў на ўласныя вочы. І я дужа хацеў бы, 

каб вы мне верылі, нават калі я стану вам расказваць самыя незвычайныя рэчы. 

Таму што жыццё багацейшае, чым мы яго ўяўляем. Жыццё часам бывае 
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настолькі падобнае на казку, што нельга не ўскрыкнуць: «Ды не можа гэтага 

быць!» 

Вы можаце спытаць, нашто гэта вам, калі вы самі жывяце тут і шмат чаго 

бачыце «на свае вочы». Ну, па-першае, Беларусь вельмі розная. Розняцца людзі, 

будоўлі, пейзажы. Калі вы жывяце на вёсцы недзе пад Столінам, вы можаце не 

ведаць, як жывуць вашы браты і равеснікі недзе на Віцебшчыне. Па-другое, калі 

вы — дзіця вялікага горада, вы можаце ўвогуле не мець уяўлення пра 

першабытныя лясы недзе над Бярозай-ракой. Па-трэцяе, не тая ўжо і вёска. Людзі 

носяць не тыя ўборы, глядзяць замест батлейкі тэлевізары. Яны жывуць нязмерна 

лепей, але і... падабней адзін да аднаго. І мне хочацца расказаць вам аб тым, што 

знікае і чаму я быў сведкам, каб добра ведалі сваё месца ў гэтым жыцці і вы. 

Мне патрэбна будзе расказаць і пра гісторыю. І тут вы, вядома, можаце 

злавіць мяне на слове, сказаўшы, што не мог я, скажам, быць сведкам барацьбы 

майго народа з крыжакамі. Ваша праўда. Але я ў гэтых выпадках, ведайце, браў 

кнігі людзей найбольш вартых даверу, кнігі таксама сведкаў, кнігі сумленныя і 

цікава напісаныя. 

То пойдзем у наша падарожжа. 

У дарогу, сябры! (496 слоў) 
 


