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Варыянт 1 
Бярозавы сок

Бацька ведау, каш у весну можна браць сок. Тады ён асцярожна 
сякерай абсякау замшэлую, бугорчатую кару. Шзка-шзка, каб пасудзшу 
можна было прыставщь да камля. Пасля устауляу латок, па яюм цэлы дзень 
цяюп, сыпалюя у вядро або жбан светлыя, звонк1я кроплт...

Mau;i мыла да жаущзны цэбар i бочку, яюя паступова напаунял1ся 
празрыстым, як крышчная вада, салодюм п1твом. Яго жбанам1 Haciy у 
каморку Федзя або сястра Гэля... Каб сок быу яшчэ смацнейшы, мац1 
клала у цэбар сухары, скарынк1 хлеба, спечанага у сваей печы. Кщала яшчэ 
нейкую духмяную прыправу i абявязкова -  накрышаную дубовую кару. 
Kani згусцелы верхн1 слой у цэбры раб1уся бела-аксам1тным, яна сеяла 
туды ячмень або авёс...Ён узыходз1у бельтй шыльцам1. Тады мац1
адчыняла акно у цёмнай каморцы, каб гэтыя шыльцы паглядзел1 на святло, 
на сонца ды узялюя густым1 пер’ямь.. Пад светла-зялёнай рунню 
адстойвауся бурштынавы мацунак... Аж да касьбы i жн1ва.. .(140 слоу)

Паводле 1.Грамов1ча

Мацунак- крепость; прочность
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Варыянт 2
Беларуская мова на сучасным этапе

Беларуская мова -  нацыянапьная мова беларускага народа, 
дзяржауная мова Рэспублта Беларусь. На беларускай мове створаны i 
захоуваюцца духоуныя каштоунасщ, яюя складаюць важную частку 
сусветнай духоунай культуры.

На працягу свайго юнавання беларуская мова адыгрывала вельм1 
важную ролю у жыцщ народа, садзейшчала фарм1раванню нацыянальнай 
свядомасщ, асабл1васцей нацыянальнага светапогляду. Яна была i 
застаецца галоуным сродкам захавання i падтрымання беларускай народнай 
культуры i традыцый.

Сёння тэта высокаразвИая лИаратурная мова. Беларуская мова 
функцыянуе на усёй тэрыторьп нашай дзяржавы, на ей створаны i 
захоуваюцца помшю старабеларускай nicbMeHHacpi, творы сучаснай 
беларускай лНаратуры, беларуск! фальклор. Яны атрымаш прызнанне ва 
yciM свеце i складаюць значную частку сусветнай духоунай культуры. 
Пазнаёмщца з гэтым1 каштоунасцям1 можна тольк1 праз беларускую мову.

Беларуская мова з’яуляецца своеасабл1вай “в1зггнай карткай” нашай 
кра1ны. А тэта азначае, што пры любых умовах беларуская мова школ! не 
зшкне бясследна, што яна юнуе i будзе жыць, пакуль будзе юнаваць 
цывш1зацыя. (146 слоу)

Паводле А. Лукашанца.


