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Глава 2
НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЧЕБНЫМ
ПРЕДМЕТАМ НА I СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.2. Оценка результатов учебной деятельности на I ступени общего среднего образования по учебному предмету "Белорусский язык" в общеобразовательных учреждениях с белорусским (русским) языком обучения

Плануемыя вынiкi навучання ў прадметна-дзейнаснай форме вызначаны патрабаваннямi вучэбнай праграмы да ўзроўню падрыхтоўкi вучняў па вучэбным прадмеце "Беларуская мова".
У адпаведнасцi са зместам i аб'ёмам моўных i маўленча-камунiкатыўных ведаў, уменняў i навыкаў кантролю i ацэнцы належаць:
узровень засваення тэарэтычнага матэрыялу;
узровень сфармiраванасцi вучэбна-моўных уменняў i навыкаў;
арфаграфiчная i пунктуацыйная пiсьменнасць;
узровень сфармiраванасцi маўленча-камунiкатыўных уменняў i навыкаў.

Ацэнка вуснага адказу

Пры ацэнцы адказу вучня ўлiчваюцца:
1) ступень усвядомленасцi вывучанага матэрыялу;
2) пацвярджэнне тэарэтычных звестак прыкладамi;
3) дакладнасць узнаўлення фактычнага матэрыялу;
4) правiльнасць маўлення.

Крытэрыi i паказчыкi ацэнкi вуснага адказу


Бал

  Усвядомленасць  
Пацвярджэнне 
 тэарэтычных 
   звестак   
 прыкладамi  
   Дакладнасць   
   узнаўлення    
   фактычнага    
    матэрыялу    

   Правiльнасць   
     маўлення     
 1 
Называе фрагменты 
вывучанага        
матэрыялу         
(правiла,         
азначэнне)        
Прыклады     
прывесцi не  
можа         
Пры ўзнаўленнi   
фрагментаў       
матэрыялу робiць 
памылкi, якiя    
скажаюць сэнс    
Робiць шматлiкiя  
маўленчыя памылкi 
<*>
 2 
Узнаўляе вучэбны  
матэрыял          
фрагментарна,     
растлумачыць што- 
небудзь не можа   
Прыклады     
прывесцi не  
можа         
Пры фрагментарным
узнаўленнi       
матэрыялу робiць 
памылкi          
Робiць шматлiкiя  
маўленчыя         
памылкi, не       
выпраўляе пры     
ўказаннi на iх    
 3 
Паказвае          
механiчнае        
запамiнанне       
большай часткi    
правiла,          
азначэння,        
сутыкаецца з      
цяжкасцямi што-   
небудзь           
растлумачыць      
Пры          
прывядзеннi  
прыкладаў    
сутыкаецца з 
цяжкасцямi   
Пры фармулёўцы   
правiлаў,        
азначэннi        
паняццяў робiць  
памылкi, якiя не 
можа выправiць   
пры ўказаннi     
на iх            
Робiць шматлiкiя  
маўленчыя памылкi,
якiя не можа      
выправiць пры     
ўказаннi на iх    
 4 
Неўсвядомлена     
ўзнаўляе вучэбны  
матэрыял, не можа 
абгрунтаваць свае 
меркаваннi        
Пры          
прывядзеннi  
большай      
часткi       
прыкладаў    
сутыкаецца з 
цяжкасцямi   
Пры фармулёўцы   
правiлаў,        
азначэннi        
паняццяў робiць  
памылкi, якiя не 
можа выправiць   
пры ўказаннi     
на iх            
Робiць шматлiкiя  
маўленчыя памылкi,
якiя выпраўляе з  
дапамогай         
настаўнiка        
 5 
Тлумачыць асобныя 
палажэннi         
вывучанага        
матэрыялу         
Прыводзiць   
прыклады з   
падручнiка   
Пры фармулёўцы   
правiлаў,        
азначэннi        
паняццяў робiць  
памылкi, якiя не 
можа выправiць   
пры ўказаннi     
на iх            
Робiць асобныя    
маўленчыя         
памылкi, якiя     
выпраўляе         
самастойна цi з   
дапамогай пытанняў
настаўнiка.       
<**> Робiць       
маўленчыя памылкi,
якiя выпраўляе з  
дапамогай пытанняў
настаўнiка        
 6 
Паказвае разуменне
асноўных          
палажэнняў        
вывучанага        
матэрыялу         
Прыводзiць   
прыклады з   
падручнiка   
Пры ўзнаўленнi   
тэарэтычнага     
матэрыялу        
дапускае         
неiстотныя       
памылкi, якiя    
выпраўляе з      
дапамогай        
настаўнiка       
Робiць асобныя    
маўленчыя памылкi,
якiя самастойна   
выпраўляе.        
<**> Робiць       
маўленчыя памылкi,
якiя выпраўляе з  
дапамогай пытанняў
настаўнiка        
 7 
Ведае i           
ўсвядомлена       
выкладае вучэбны  
матэрыял у цэлым  
Прыводзiць   
прыклады з   
падручнiка   
Пры фармулёўцы   
правiлаў,        
азначэннi        
паняццяў дапускае
неiстотныя       
памылкi, якiя    
выпраўляе з      
дапамогай        
пытанняў         
настаўнiка       
Дапускае асобныя  
маўленчыя         
недахопы.         
<**> Робiць       
асобныя           
маўленчыя памылкi,
якiя выпраўляе з  
дапамогай пытанняў
настаўнiка        
 8 
Паказвае поўнае   
разуменне         
вучэбнага         
матэрыялу         
Прыводзiць   
прыклады з   
падручнiка,  
а таксама    
адзiнкавыя   
прыклады,    
падабраныя   
самастойна   
Пры фармулёўцы   
правiлаў,        
азначэннi        
паняццяў дапускае
неiстотныя       
памылкi, якiя    
самастойна       
выпраўляе        
Дапускае          
адзiнкавыя        
маўленчыя         
недахопы.         
<**> Робiць       
асобныя маўленчыя 
памылкi, якiя     
самастойна        
выпраўляе пры     
ўказаннi на iх    
 9 
Выкладае вучэбны  
матэрыял дакладна 
i лагiчна,        
дэманструе высокую
ступень           
усведамлення      
Прыводзiць   
прыклады як  
з падручнiка,
так i        
падабраныя   
самастойна   
Дакладна         
ўзнаўляе         
азначэннi i      
правiлы          
Дапускае          
адзiнкавыя i      
нязначныя         
маўленчыя         
недахопы.         
<**> Робiць       
асобныя маўленчыя 
памылкi, якiя     
выпраўляе         
самастойна пры    
ўказаннi на iх    
10 
Выкладае вучэбны  
матэрыял свабодна,
з высокай ступенню
ўсведамлення i    
аргументаванасцi  
Тэарэтычныя  
звесткi      
iлюструе     
прыкладамi як
з падручнiка,
так i        
падабраныя   
самастойна   
Дакладна         
ўзнаўляе         
азначэннi        
i правiлы        
Не дапускае       
маўленчых         
недахопаў.        
<**> Робiць       
адзiнкавыя        
маўленчыя памылкi,
якiя выпраўляе    
самастойна        

Заўвагi:
<*> Пералiк маўленчых памылак прыведзены ў частцы "Ацэньванне пераказаў i сачыненняў".
<**> Для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання.

Ацэнка пiсьмовых работ
Ацэнка арфаграфiчнай i пунктуацыйнай граматнасцi ажыццяўляецца з дапамогай пiсьмовых работ - навучальных i кантрольных. Пры ацэньваннi пiсьмовых работ вучняў неабходна ўлiчваць памылкi арфаграфiчныя (памылкi ў напiсаннi слоў) i пунктуацыйныя (памылкi ў пастаноўцы знакаў прыпынку).
У пiсьмовых работах вучнямi могуць быць дапушчаны грубыя, нягрубыя, памылкi, якiя паўтараюцца, аднатыпныя арфаграфiчныя памылкi.
Грубымi лiчацца арфаграфiчныя памылкi:
на вывучаныя правiлы: а[т]рэзаў (замест а[д]рэзаў), тра[у]ка (замест тра[ў]ка), збо[ж]а (замест збо[жж]а), сямя (замест сям[']я), пашталён (паштал[ь]ён) i iнш.;
у напiсаннi вывучаных слоўнiкавых слоў: бiблi[а]тэка (замест бiблi[я]тэка), г[i]рой (замест г[е]рой).
Некалькi памылак у адным слоўнiкавым слове лiчацца за адну памылку (к[о]п[i]люш замест к[а]п[я]люш).
Два выпраўленнi на месцы вывучаных арфаграм лiчацца за 1 нягрубую памылку.
Нягрубымi лiчацца арфаграфiчныя памылкi:
пры пераносе слоў (пра-ўда, надвор-'е);
графiчныя памылкi i апiскi (замена адной лiтары iншай - с[п]уп замест с[л]уп, перастаноўка лiтар - [шс]ытак замест [сш]ытак, паўтор адной i той жа лiтары ў слове - м[аа]лы замест м[а]лы, паўтор аднаго i таго ж склада ў слове - прыго[го]жы замест прыгожы, пропуск лiтары ў слове - рабта замест раб[о]та);
адлюстраванне на пiсьме замест лiтар [е], [ё], [ю], [я] iх гукавога значэння ([йа]блык замест [я]блык);
у напiсаннi ненацiскных склонавых канчаткаў назоўнiкаў, прыметнiкаў, асабовых канчаткаў дзеясловаў (датычыцца толькi IV класа). У II - III класах памылкi на пералiчаныя правiлы выпраўляюцца, але не ўлiчваюцца.
Кожная нягрубая памылка лiчыцца за паўпамылкi. Пры вывядзеннi бала няцотная колькасць нягрубых памылак акругляецца на карысць вучня.
Памылкамi, якiя паўтараюцца, лiчацца памылкi ў адным i тым жа слове цi формах аднаго i таго ж слова (б[е]роза, б[е]розы, б[е]розай замест б[я]роза, б[я]розы, б[я]розай). Незалежна ад iх колькасцi яны лiчацца за адну памылку. Паўторныя (грубыя i нягрубыя) памылкi выпраўляюцца ў кожным слове з дапушчанай памылкай, але на палi выносяцца толькi адзiн раз - у першым слове з памылкай.
Аднатыпнымi лiчацца памылкi на адно i тое ж правiла ў розных словах (лы[ш]ка замест лы[ж]ка, ло[т]ка замест ло[д]ка - на правапiс парных звонкiх i глухiх зычных; мiлён замест мiл[ь]ён, пашталён замест паштал[ь]ён - на правапiс раздзяляльнага мяккага знака).
Аднатыпныя памылкi на вывучаныя правiлы, дапушчаныя ў розных словах, лiчацца ў кожным слове асобнай памылкай.
Напiсанне рускай лiтары [и] замест беларускай [i] (i наадварот) выпраўляецца, але за памылку не лiчыцца.
У пiсьмовых работах вучнямi могуць быць дапушчаны грубыя i нягрубыя пунктуацыйныя памылкi.
Грубыя пунктуацыйныя памылкi:
пропуск знака прыпынку ў канцы сказа;
пропуск коскi памiж аднароднымi членамi сказа.
Нягрубыя пунктуацыйныя памылкi:
пастаноўка аднаго знака прыпынку замест iншага ў канцы сказаў, пасля зваротка;
пропуск аднаго знака прыпынку пры выдзяленнi зваротка ў сярэдзiне сказа;
пастаноўка кропкi ў загалоўку тэкста.
Нягрубая памылка адзначаецца на палях наступным умоўным знакам: арфаграфiчная - I (н), пунктуацыйная - V (н).
Пры наяўнасцi ў рабоце 1 - 2 выпраўленняў на месцы нягрубых арфаграфiчных i пунктуацыйных памылак адзнака не знiжаецца; 3 - 7 выпраўленняў - адзнака знiжаецца на 1 бал; больш за 7 выпраўленняў - на 2 балы.

Навучальныя класныя i дамашнiя работы

Пры ацэньваннi навучальных класных i дамашнiх работ, якiя праводзяцца ў пiсьмовай форме, у колькаснаы паказчык памылак уключаюцца сумарна ўсе арфаграфiчныя, пунктуацыйныя i граматычныя памылкi.

Ацэнка навучальных класных i дамашнiх работ

   Бал   
                      Колькасць памылак                        
    1    
больш за 7 памылак                                             
    2    
7 памылак                                                      
    3    
6 памылак                                                      
    4    
5 памылак                                                      
    5    
4 памылкi                                                      
    6    
3 памылкi                                                      
    7    
2 памылкi                                                      
    8    
1 памылка                                                      
    9    
1 нягрубая памылка                                             
    10   
0 памылак, дапускаецца 1 - 2 выпраўленнi на месцы нягрубых     
памылак                                                        

Пiсьмовыя кантрольныя работы

Кантрольнымi пiсьмовымi работамi з'яўляюцца: кантрольнае спiсванне, кантрольны дыктант, кантрольны дыктант з граматычным заданнем, кантрольны слоўнiкавы дыктант, кантрольная работа па тэме, тэматычны рознаўзроўневы тэст.
Аб'ём i колькасць усiх вiдаў кантрольных работ па класах рэгламентуюцца Iнструкцыяй аб парадку фармiравання культуры вуснага i пiсьмовага маўлення ў агульнаадукацыйных установах Рэспублiкi Беларусь.
Кантрольнае спiсванне прымяняецца ў I - II класах i ў балах не ацэньваецца.
Кантрольны дыктант - спосаб праверкi арфаграфiчных i пунктуацыйных уменняў i навыкаў вучняў. У якасцi дыктанта выкарыстоўваюцца звязныя тэксты (аўтарскiя цi спецыяльна складзеныя), блiзкiя па тэматыцы i зразумелыя па лексiцы вучням пачатковых класаў. Кожны тэкст дыктанта павiнен быць насычаны арфаграмамi i пунктаграмамi на вывучаныя правiлы. У дыктант уключаюцца простыя па структуры сказы, якiя складаюцца з 2 - 8 слоў. Словы з нявывучанымi арфаграмамi выпiсваюцца на дошку (дапускаецца не больш за 3 такiя словы).
Аб'ём тэксту кантрольнага дыктанта павiнен адпавядаць патрабаванням Iнструкцыi аб парадку фармiравання культуры вуснага i пiсьмовага маўлення ў агульнаадукацыйных установах Рэспублiкi Беларусь.
Пры падлiку слоў у тэксце дыктанта ўлiчваюцца загаловак, службовыя часцiны мовы (прыназоўнiкi, часцiцы, саюзы) i ўсе самастойныя часцiны мовы.

Ацэнка кантрольнага дыктанта

  Бал   
                       Колькасць памылак                        
   1    
больш, чым на 2 балы                                            
   2    
0/9 <*>, 1/8, 1/9, 2/7, 2/8, 3/6, 3/7, 4/5, 4/6, 5/4, 5/5, 6/3, 
6/4, 7/2, 8/1, 8/2, 9/0, 9/1, 10/0                              
   3    
0/7, 0/8, 1/6, 1/7, 2/5, 2/6, 3/4, 3/5, 4/3, 4/4, 5/2, 5/3, 6/0,
6/1, 6/2, 7/0, 7/1, 8/0                                         
   4    
0/6, 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 5/0, 5/1                               
   5    
0/5, 1/4, 2/3, 3/2, 4/0, 4/1                                    
   6    
0/4, 1/3, 2/2, 3/0, 3/1                                         
   7    
0/3, 1/2, 2/0, 2/1                                              
   8    
2 нягрубыя, 0/2, 1/0, 1/1                                       
   9    
0/1 цi 1 нягрубая арфаграфiчная памылка                         
   10   
0/0, дапускаецца 1 - 2 выпраўленнi на месцы нягрубых памылак    

Заўвага.
<*> У лiчнiку - колькасць арфаграфiчных памылак, у назоўнiку - пунктуацыйных.

Кантрольны дыктант з граматычным заданнем складаецца з дыктанта i граматычнага задання (не больш за 3 заданнi). У якасцi граматычных выкарыстоўваюцца фанетычныя, марфалагiчныя, сiнтаксiчныя, лексiчныя заданнi i г.д.
За кантрольны дыктант з граматычным заданнем выстаўляюцца дзве адзнакi: адна - за дыктант, другая - за граматычнае заданне. Абедзве адзнакi выстаўляюцца па беларускай мове ў адну графу класнага журнала: 8/7.

Ацэнка граматычнага задання

Бал
                          Колькасць памылак                          
 1 
Выкананы ўсе заданнi, дапушчаны 8 памылак, цi выкананы 2 заданнi,    
дапушчаны 5 памылак, цi выканана 1 заданне, дапушчаны 2 памылкi      
 2 
Выкананы ўсе заданнi, дапушчаны 7 памылак, цi выкананы 2 заданнi,    
дапушчаны 4 памылкi, цi выканана 1 заданне, дапушчана 1 памылка      
 3 
Выкананы ўсе заданнi, дапушчаны 6 памылак, цi выкананы 2 заданнi,    
дапушчаны 3 памылкi, цi выканана 1 заданне без памылак               
 4 
Выкананы ўсе заданнi, дапушчаны 5 памылак, цi выкананы 2 заданнi,    
дапушчаны 2 памылкi                                                  
 5 
Выкананы ўсе заданнi, дапушчаны 4 памылкi, цi выкананы 2 заданнi,    
дапушчана 1 памылка                                                  
 6 
Выкананы ўсе заданнi, дапушчаны 3 памылкi, цi выкананы 2 заданнi без 
памылак                                                              
 7 
Выкананы ўсе заданнi, дапушчаны 2 памылкi                            
 8 
Выкананы ўсе заданнi, дапушчана 1 памылка                            
 9 
Выкананы ўсе заданнi без памылак, дапушчана 1 - 3 выпраўленнi        
10 
Выкананы ўсе заданнi без памылак i выпраўленняў                      

Заўвагi:
1. Арфаграфiчныя памылкi, дапушчаныя ў граматычным заданнi, улiчваюцца ў колькасць памылак за дыктант.
2. Аб'ём тэксту кантрольнага дыктанта з граматычным заданнем скарачаецца на 10 слоў.

Кантрольны слоўнiкавы дыктант праводзiцца з мэтай праверкi засваення правапiсу вывучаных слоў з арфаграмамi, якiя не правяраюцца.

Ацэнка кантрольнага слоўнiкавага дыктанта

  Бал   
                       Колькасць памылак                        
   1    
8 i больш памылак                                               
   2    
7 памылак                                                       
   3    
6 памылак                                                       
   4    
5 памылак                                                       
   5    
4 памылкi                                                       
   6    
3 памылкi                                                       
   7    
2 памылкi                                                       
   8    
1 памылка                                                       
   9    
0 памылак, 1 - 2 выпраўленнi на месцы нягрубых памылак          
   10   
0 памылак, без выпраўленняў                                     

Кантрольная работа па тэме (тэматычны кантроль) - спосаб праверкi ведаў, уменняў i навыкаў вучняў па вывучанай граматычнай тэме. Яна можа праводзiцца ў форме тэматычнай кантрольнай работы цi ў форме тэматычнага тэсту.
Тэматычная кантрольная работа павiнна ўтрымлiваць 5 заданняў, якiя ў поўнай меры ахоплiваюць асноўны змест канкрэтнай вывучанай тэмы.
Тэматычны тэст па вывучанай граматычнай тэме павiнен уключаць 5 тэставых заданняў, якiя адпавядаюць пяцi ўзроўням засваення вучэбнага матэрыялу.
На выкананне кантрольнай работы па тэме (тэматычны кантроль) адводзiцца 15 - 20 мiнут урока.

Ацэнка тэматычнай кантрольнай работы



Бал
               Аб'ём i правiльнасць выканання задання                

  Выкананы ўсе  
   заданнi i    
   дапушчана    
 Выкананы  
4 заданнi i
 дапушчана 
  Выкананы  
3 заданнi i 
 дапушчана  
   Выкананы   
 2 заданнi i  
  дапушчана   
  Выканана  
1 заданне i 
 дапушчана  
 1 
    больш за    
   8 памылак    
 больш за  
 6 памылак 
  больш за  
 5 памылак  
   больш за   
  4 памылкi   
  больш за  
 3 памылкi  
 2 
   8 памылак    
 6 памылак 
   4 - 5    
  памылак   
3 - 4 памылкi 
  2 памылкi 
 3 
   7 памылак    
 5 памылак 
  3 памылкi 
   2 памылкi  
 1 памылка  
 4 
   6 памылак    
 4 памылкi 
  2 памылкi 
  1 памылка   
без памылак 
 5 
   5 памылак    
 3 памылкi 
 1 памылка  
 без памылак  
     -      
 6 
   4 памылкi    
 2 памылкi 
без памылак 
      -       
     -      
 7 
   3 памылкi    
 1 памылка 
     -      
      -       
     -      
 8 
   2 памылкi    
без памылак
     -      
      -       
     -      
 9 
   1 памылка    
     -     
     -      
      -       
     -      
10 
  без памылак   
     -     
     -      
      -       
     -      

Ацэнка тэматычнага тэсту

Тэматычны тэст ацэньваецца па шкалах ацэнкi тэсту (шкалы 1, 2).

Шкалы ацэнкi тэматычнага тэсту

Шкала 1

Нумар задання 
    Максiмальная колькасць балаў за выкананне задання     
      1       
                            2                             
      2       
                            4                             
      3       
                            6                             
      4       
                            8                             
      5       
                           10                             

Сумарны максiмальны бал за выкананне ўсiх заданняў - 30   

Шкала 2

 Колькасць балаў, атрыманых 
          вучнямi           
   Адзнака па дзесяцiбальнай шкале ацэнкi   
     вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў      
             1              
                     1                      
             2              
                     2                      
           3 - 5            
                     3                      
           6 - 8            
                     4                      
           9 - 11           
                     5                      
          12 - 14           
                     6                      
          15 - 18           
                     7                      
          19 - 23           
                     8                      
          24 - 28           
                     9                      
          29 - 30           
                    10                      

Кожнае заданне тэматычнага тэсту ацэньваецца па шкале 1. Усе балы падсумоўваюцца. Сумарная колькасць балаў пераводзiцца па шкале 2 у адзнаку па дзесяцiбальнай сiстэме.
Калi заданне выканана часткова, то доля правiльна выкананага задання вылiчваецца ў адносiнах да максiмальнай колькасцi балаў дадзенага задання. Усе балы падсумоўваюцца. У выпадку атрымання няцэлага лiку робiцца яго акругленне ва ўстаноўленым парадку. Сумарны бал пераводзiцца па шкале 2 у адзнаку па дзесяцiбальнай сiстэме.

Ацэнка маўленча-камунiкатыўных уменняў i навыкаў

Узровень валодання маўленча-камунiкатыўнымi ўменнямi i навыкамi праяўляецца ў вучэбнай дзейнасцi вучняў па ўзнаўленнi аўтарскiх тэкстаў i стварэннi ўласных выказванняў на вызначаную тэму, па серыi малюнкаў. Вынiкам дадзенай дзейнасцi з'яўляюцца рознага вiду пераказы i сачыненнi.

Ацэньванне пераказаў i сачыненняў

Пераказы i сачыненнi ў пачатковай школе носяць навучальны характар. Iх ацэньванне праводзiцца з улiкам двух параметраў: а) змест, б) граматнасць.
Змест пераказаў i сачыненняў ацэньваецца з улiкам наступных крытэрыяў:
адпаведнасць тэме i галоўнай думцы;
паўната раскрыцця тэмы;
лагiчнасць i паслядоўнасць выкладу фактычнага матэрыялу;
наяўнасць цi адсутнасць маўленчых памылак.
Зместавымi (тэкставымi) памылкамi лiчацца:
неадпаведнасць зместу тэксту абазначанай у загалоўку тэме;
нераскрыццё галоўнай думкi;
парушэнне лагiчнасцi, паслядоўнасцi развiцця думкi ў тэксце;
наяўнасць маўленчых памылак.
Маўленчыя памылкi - гэта памылкi, звязаныя з парушэннем патрабаванняў якасцi маўлення, яго дакладнасцi, чысцiнi, разнастайнасцi, дарэчнасцi.
Маўленчымi памылкамi лiчацца:
неабгрунтаваны паўтор аднаго i таго ж слова (Кацяня сядзела на дрэве. Кацяня жаласна мяўкала. Кацяня не магло злезцi з дрэва);
неабгрунтаванае ўжыванне побач аднакарэнных слоў (У лесе ляснiк знайшоў рэдкую кветку);
ужыванне слова ў недакладным значэннi (паважны чалавек замест паважаны чалавек);
ужыванне дыялектных i прастамоўных слоў (транвай замест трамвай; лабалаторыя замест лабараторыя);
парушэнне агульнапрынятай злучальнасцi слоў (хварэць грыпам замест хварэць на грып);
няправiльнае ўтварэнне i ўжыванне форм склонаў, спражэння (у кнiге замест у кнiзе, бярэць замест бярэ);
памылкi ў словаўтварэннi (куст ружы змерзнул замест змерз);
парушэнне межаў сказа (У двары дзецi гулялi ў снежкi. I каталiся на санках).
Кожная маўленчая памылка лiчыцца за палову памылкi. Пры вывядзеннi бала няцотная колькасць маўленчых памылак акругляецца на карысць вучня.
Колькасць зместавых i маўленчых памылак улiчваецца сумарна пры выстаўленнi адзнакi за змест пераказу цi сачынення.
Граматнасць пераказаў i сачыненняў ацэньваецца з улiкам наяўнасцi цi адсутнасцi арфаграфiчных i пунктуацыйных памылак. Усе арфаграфiчныя i пунктуацыйныя памылкi выпраўляюцца.
Колькасць арфаграфiчных i пунктуацыйных памылак падсумоўваецца пры выстаўленнi адзнакi за граматнасць.
За пераказы i сачыненнi выстаўляюцца дзве адзнакi: 9/8 (9 - за змест, 8 - за граматнасць).

Ацэнка пераказу i сачынення


Бал

           Змест            
                Памылкi                 


  Змястоўныя i  
   маўленчыя    
    Арфаграфiчныя i    
     пунктуацыйныя     
 1 
Тэкст не завершаны. Тэма i  
асноўная думка не раскрыты  
Памылак больш,  
чым на 2 балы   
Памылак больш, чым на  
2 балы                 
 2 
Тэкст напiсаны, але тэма i  
асноўная думка не раскрыты  
3/3 <*>, 3/4,   
3/5             
8/0 <**>, 8/1, 7/2,    
7/3, 6/4, 5/5, 4/6, 3/7
 3 
Тэма раскрыта часткова,     
асноўная думка не           
прасочваецца                
3/0, 3/1, 3/2   
7/0, 7/1, 6/2, 6/3,    
5/4, 4/5, 3/6, 2/7     
 4 
Тэма i асноўная думка       
раскрыты часткова           
2/3, 2/4, 2/5   
6/0, 6/1, 5/2, 5/3,    
4/4, 3/5, 2/6          
 5 
Тэма i асноўная думка ў     
цэлым раскрыты              
2/0, 2/1, 2/2   
5/0, 5/1, 4/2, 4/3,    
3/4, 2/5, 1/6          
 6 
Тэма i асноўная думка ў     
цэлым раскрыты              
1/2, 1/3, 1/4   
4/0, 4/1, 3/2, 3/3,    
2/4, 1/5, 0/6          
 7 
Тэма i асноўная думка       
раскрыты                    
0/4, 1/0, 1/1,  
0/5 <***>
3/0, 3/1, 2/2, 2/3,    
0/5, 1/4               
 8 
Тэма i асноўная думка       
раскрыты поўнасцю           
0/3, 0/4 <***>
2/0, 2/1, 1/2, 1/3, 0/4
 9 
Тэма i асноўная думка       
раскрыты поўнасцю           
0/1, 0/2, 0/3   
<***>
1/0, 1/1, 0/1, 0/2, 0/3
10 
Тэма i асноўная думка       
раскрыты поўнасцю           
0/0, 0/1 <***>, 
0/2 <***>
0/0, 1 нягрубая        

Заўвагi:
<*> У лiчнiку - колькасць памылак зместу, у назоўнiку - колькасць маўленчых памылак.
<**> У лiчнiку - колькасць арфаграфiчных памылак, у назоўнiку - пунктуацыйных.
<***> Для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання.

Пры наяўнасцi ў рабоце 1 - 3 выпраўленняў на месцы нягрубых памылак - адзнака не знiжаецца; 4 - 7 выпраўленняў - адзнака знiжаецца на 1 бал.


