
7 ліпеня 2016 г. 3РОЗГАЛАС

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

86 ста баль ных серты фі ка-
таў бу дзе вы да дзе на сё ле-
та ўдзель ні кам цэнт ра лі за-
ва на га тэс ці ра ван ня па рус-
кай мо ве (ле тась іх бы ло 83) 
і 50 ста баль ных сер ты фі-
ка таў — абі ту ры ен там, якія 
зда ва лі на ЦТ бе ла рус кую 
мо ву (у 2015 го дзе — 18).

Пе ра адо ле лі мі ні маль нае 
па ро га вае зна чэн не тэс та ва га 
ба ла па рус кай мо ве, уста ноў ле-
нае Мі ніс тэр ствам аду ка цыі (10 
ба лаў), 94% удзель ні каў тэс ці-
ра ван ня, а па бе ла рус кай мо ве 
— 93%.

Аб са лют ны вы нік (100 ба лаў) на 
ЦТ па за меж ных мо вах атры ма лі 
33 ча ла ве кі. Усе яны скон чы лі 
ўста но вы аду ка цыі роз ных ты паў 
і з'яў ля юц ца прад стаў ні ка мі ўсіх 
рэ гі ё наў (11 ста баль ні каў з Мін-
ска, 3 — з Мін скай воб лас ці, 2 — з 
Брэсц кай, 3 — з Ві цеб скай, 7 — з 
Го мель скай, 1 — з Гро дзен скай і 
6 — з Ма гі лёў скай).

Ся рэд ні бал эк за ме на ва ных 
ака заў ся вы шэй шым, чым ле-
тась.

— Як і ў па пя рэд нія га ды, на-
зі ра ец ца за леж насць атры ма ных 
вы ні каў ад ты пу ўста но вы аду ка-
цыі і ўзроў ню вы ву чэн ня прад ме-
та (ба за вы, па вы ша ны, па глыб-
ле ны), — пра ка мен та ваў вы ні кі 
ЦТ мі ністр аду ка цыі Міха іл ЖУ-
РАЎ КОЎ. — Ся рэд ні бал вы пуск-
ні коў гім на зій па анг лій скай мо ве 
склаў 60,14, ня мец кай — 63,54, 
фран цуз скай — 55,46, іс пан скай 
— 61,09. У вы пуск ні коў лі цэ яў: 
па анг лій скай мо ве — 57,01, ня-
мец кай — 57,36, фран цуз скай — 
54,27, іс пан скай — 50,2, кі тай скай 

— 57. У вы пуск ні коў школ: па анг-
лій скай мо ве — 39,37, ня мец кай 
— 43,76, фран цуз скай — 36,45, 
іс пан скай — 44,09.

На ЦТ па су свет най гіс то рыі най-
ноў ша га ча су са мы вы со кі вы нік 
(96 ба лаў) атры маў адзін абі ту ры-
ент. Не атры маў ні вод на га ба ла 
так са ма адзін удзель нік эк за ме ну 
(у ра ней шыя га ды ну ля вых вы ні-
каў не бы ло). Ана ліз яго блан ка 
па ка заў, што абі ту ры ент на ват не 
пры сту піў да вы ка нан ня за дан няў 
у част цы В, а ў част цы А ва ўсіх 
за дан нях за мест ад на го пра віль-
на га ад ка зу ад зна чыў два і больш 
ва ры ян ты.

Не пе ра адо ле лі па ро га ва га 
зна чэн ня тэс та ва га ба ла, вы зна-
ча на га Мі ніс тэр ствам аду ка цыі 
для пер ша га про філь на га прад-
ме та (20 ба лаў), 13,5% ад агуль-
най коль кас ці ўдзель ні каў ЦТ па 
су свет най гіс то рыі, для дру го га 
про філь на га прад ме та (15 ба лаў) 
— 2,6% .

Ка мен ту ю чы вы ні кі ЦТ па геа-
гра фіі, Мі ха іл Жу раў коў ад зна-
чыў, што ў цэ лым яны ака за лі ся 
вы шэй шы мі за ле таш нія.

Мак сі маль ны вы нік, атры ма ны 
на ЦТ у 2016 го дзе — 95 ба лаў, а 
мі ні маль ны — 4 ба лы.

Пе ра адо ле лі па ро га вае зна-
чэн не тэс та ва га ба ла па геа-
гра фіі, вы зна ча нае для пер ша-
га про філь на га прад ме та (20 
ба лаў), 82% абі ту ры ен таў (у 
2015 го дзе — 76,3%), для дру-
го га про філь на га прад ме та 
(15 ба лаў) — 96% абі ту ры ен таў 
(у 2015 г. — 92%).

— Па вы ні ках вы ка нан ня эк-
за ме на цый най ра бо ты ў тэс тах 
ад сут ні ча юць за дан ні, з які мі б 
не спра віў ся ні во дзін абі ту ры ент. 
Гэ та свед чыць пра тое, што ўсе 
за дан ні бы лі вы ка наль ныя, — 
пад крэс ліў мі ністр.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Асоб ную пра гра му пра па ну юць ма-

лая і вя лі кая кан цэрт ныя пля цоў кі. Там 
на рэш це рас кры ец ца інт ры га ар га ні за-
ва на га га лоў ным упраў лен нем ідэа ло гіі, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Ма гі лёў-
ска га абл вы кан ка ма кон кур су на най леп-
шы ку паль скі кас цюм «Ку па ліш, Ку па-
лін ка». Пе ра мож цаў ча ка юць сур' ёз ныя 
пры зы. А ве ча рам, а па ло ве дзе ся тай, 
гос ці аку нуц ца ў фе е рыч ную му зыч ную 
ку паль скую каз ку з ча роў ны мі пры го-
да мі ра ман тыч ных ге ро яў. Бі ле ты на яе 
бы лі рас куп ле ны яшчэ за доў га да свя та. 
На прад стаў лен не за про ша ны Прэ зі дэнт 
кра і ны Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ку паль-
ская фе е рыя скон чыц ца гран ды ёз ным 
фе ер вер кам і ла зер ным шоу. І амаль да 
ра ні цы па пу ляр ныя ар тыс ты і вя ду чыя 
ды джэі бу дуць ве ся ліць на род на нач ной 
дыс ка тэ цы.

І гэ та толь кі га лоў ныя па дзеі ку паль-
ска га свя та. Іх на шмат больш у фес ты-
валь най пра гра ме. Пра ца тэ ма тыч ных 

пля цо вак пач нец ца ў су бо ту з 14.00, а 
за кон чыц ца ў ня дзе лю ў 18.00. Каб у 
кож на га бы ла маг чы масць да лу чыц-
ца да на род ных гу лян няў, з Ма гі лё ва і 
Ор шы ўвод зяц ца да дат ко выя ды зель-
цяг ні кі і аў то бу сы. Яны бу дуць кур сі ра-
ваць у тым лі ку і ноч чу. З рас кла дам 
ру ху мож на пад ра бяз на азна ё міц ца 
на сай це Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма. 
Там жа мож на знай сці схе му пар ко вак 
аса біс та га транс пар ту. На тэ ры то рыі 
ку паль ска га фэс ту бу дуць пра ца ваць 
ка ме ры за хоў ван ня. Па кінь це до ма 
буй на га ба рыт ную фо та- і ві дэа тэх ні ку. 
Інакш мо гуць уз нік нуць праб ле мы з пра-
хо дам на свя точ ную тэ ры то рыю. У мэ-
тах бяс пе кі гра ма дзян бу дзе пра ца ваць 
12 кант роль на-пра пуск ных пунк таў. Зда-
роўе ад па чы валь ні каў бу дзе зна хо дзіц ца 
пад піль ным на гля дам 12 ме ды цын скіх 
бры гад. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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У ПАР КАХ АЛ КА ГОЛЬ 
НЕ ПРА ДА ЁМ

Аб ме жа ваць рэа лі за цыю ал ка го лю і ты ту ню ў 
пар ка вых зо нах пла ну ец ца ў най блі жэй шы час. 
У ста ліч ным Цэнт раль ным дзі ця чым пар ку імя 
М. Гор ка га та кая ме ра ўжо дзей ні чае.

Не толь кі за ха ды па аб ме жа ван ні да ступ нас ці ал ка-
голь ных на по яў, але і шэ раг за ка на даў чых іні цы я тыў, 
асвет ніц кіх ме ра пры ем стваў, скі ра ва ных га лоў ным 
чы нам на пра фі лак ты ку зло ўжы ван ня ал ка го лем, пра-
ду гле джа ны дзяр жаў най пра гра май «Зда роўе на ро да 
і дэ ма гра фіч ная бяс пе ка» на 2016–2020 га ды. Па вод-
ле слоў га лоў на га нар ко ла га Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь Іва на КА НА РА ЗА ВА, 
распрацоўваецца таксама пытанне аб абмежаванні 
рэа лі за цыі ал ка го лю па блі зу ўста ноў ахо вы зда роўя, 
аду ка цыі, спор ту і куль ту ры.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

ГІС ТО РЫЯ БЕ ЛА РУ СІ: 
АД СТА РА ЖЫТ НА СЦІ — 
ДА СУ ЧАС НАС ЦІ

Як па тлу ма чы ла прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Юлія Ба ра дун, у на ступ ным го дзе 
шко лу бу дуць за кан чваць на ву чэн цы, якія ў 
9-м кла се вы пуск ны эк за мен па гэ тым прад-
ме це не зда ва лі. Та му на вы ха дзе са шко лы 
ў адзі нац ца ці клас ні каў пра ве раць за сва ен не 
кур са гіс то рыі Бе ла ру сі ад ста ра жыт ных ча соў 
і да на шых дзён.

Два апош нія га ды адзі нац ца ці клас ні кі дэ ман стра-
ва лі ве дан не гіс то рыі Бе ла ру сі толь кі з 1917 го да і да 
на шых дзён, па коль кі ў 9-м кла се імі быў зда дзе ны 
вы пуск ны эк за мен за пе ры яд ад ста ра жыт ных ча соў 
да 1917 го да. Юлія Ба ра дун да да ла, што змя нен няў 
у пе ра лі ку ву чэб ных прад ме таў, па якіх пра вод зяц-
ца вы пуск ныя эк за ме ны, і фор мах іх пра вя дзен ня ў 
2016/17 на ву чаль ным го дзе не пра ду гледж ва ец ца.

Пас ля 9-га кла са вы пуск ні кі ба за вай шко лы бу дуць 
зда ваць тры эк за ме ны: па бе ла рус кай мо ве (дык тант), 
рус кай мо ве (дык тант) і пі саць кант роль ную ра бо ту па 
ма тэ ма ты цы. Адзі нац ца ці клас ні кі зда юць ча ты ры вы-
пуск ныя эк за ме ны: па прад ме тах «Бе ла рус кая мо ва» 
або «Рус кая мо ва» (па вы ба ры) у пісь мо вай фор ме 
(пе ра каз), «Ма тэ ма ты ка» — у пісь мо вай фор ме (кант-
роль ная ра бо та), «За меж ная мо ва» (у вус най фор ме) 
і «Гіс то рыя Бе ла ру сі» (у вус най фор ме).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

УТА І ЛІ 80 ТЫ СЯЧ КВАД РАТ НЫХ 
МЕТ РАЎ ТКА НІ НЫ

Гро дзен скія мыт ні кі спы ні лі спро бу не за кон-
на га пе ра мя шчэн ня буй ной пар тыі тка ні ны, 
кошт якой па пя рэд не ацэнь ва ец ца ў 400 тысяч 
руб лёў.

На тэ ры то рыю Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за 
та вар пе ра во зіў ся гру за вым аў та ма бі лем з Літ вы праз 
пункт про пус ку «Бе ня ко ні». У да ку мен тах бы ло за яў ле на 
649 ру ло наў тка ні ны — 147 ты сяч квад рат ных мет раў. 
Ад нак... Яшчэ 351 ру лон (80 ты сяч квад рат ных мет раў), 
як вы яві лі су пра цоў ні кі ад дзе ла па ба раць бе з кант ра-
бан дай, ута і лі. Ім пар цёр ха цеў зні зіць мыт ныя пла ця жы 
пры клад на на 100 тысяч бе ла рус кіх руб лёў. 

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. 

УПА ЛА Ў КЛУ БЕ Ў ПАД ВАЛ
У ста лі цы на вед валь ні ца ка ра о ке-клу ба пра-
ва лі ла ся ў пад валь нае па мяш кан не.

Зда рэн не ад бы ло ся пас ля апоў на чы ў за баў ляль най 
уста но ве па пра спек це Пе ра мож цаў. Дзяў чы на 1997 
го да на ра джэн ня, сту дэнт ка трэ ця га кур са ад ной са 
ста ліч ных ВНУ, упа ла з уз роў ню пер ша га па вер ха ў 
пад валь нае па мяш кан не раз гру зач най рам пы бу дын ка 
вы шы нёй 6 мет раў і дыя мет рам 10 мет раў. Ра таў ні кі 
па гру зі лі па цяр пе лую на на сіл кі і пе рад алі ме ды кам. 
Дзяў чы ну шпі та лі за ва лі з мер ка ва ным ды яг на зам «удар 
га лаў но га моз га» і траў ма мі.

«ЯГУ АР» «ВЫ НЕС» З БЕ ЛА РУ СІ
Гра ма дзя ні ну Ар ме ніі, які ра за гнаў у па чат-
ку ме ся ца ў ста лі цы свой «Ягу ар» да хут ка сці 
179 кі ла мет раў у га дзі ну, ад моў ле на ва ўез дзе 
ў Бе ла русь на пяць га доў. Апроч та го, яму пры-
зна ча ны штраф у 735 руб лёў.

Экі паж ППС за фік са ваў пе ра вы шэн не хут ка сці па-
блі зу до ма №106 па ву лі цы Пры тыц ка га, ка лі кант ра-
ля ваў хут кас ны рэ жым. Ма шы ну спы ні лі. За яе ру лём 
быў гра ма дзя нін Ар ме ніі 1982 го да на ра джэн ня. Ві ду на 
гра ма дзян ства ў яго не бы ло. Вы свет лі ла ся, што ра ней 
кі роў ца ўжо ка ля 20 ра зоў па ру шаў пра ві лы да рож на га 
ру ху на тэ ры то рыі на шай кра і ны. У 2012 го дзе яго на тры 
га ды па зба ві лі пра ва кі ра ван ня за ва джэн не ў Мін ску на-
пад піт ку. З та го ча су бе ла рус кія пра вы муж чы на так і не 
ад на віў, хоць ар мян скія ў яго бы лі. Па сло вах лі ха ча, ён 
пе ра вы сіў хут касць з-за спар тыў нага ін та рэсу: вы ра шыў 
па спа бор ні чаць з ма та цык ліс там, ад нак ін спек та ры ДПС 
та ко га не ба чы лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У Брэсц кай і Го мель скай аб лас-
цях збі раць брус ні цы да зво ле на з 
15 жніў ня, у Гро дзен скай і Мін скай 
— з 18-га, у Ві цеб скай і Ма гі лёў-
скай — з 20 жніў ня. Кры ху паз ней 
па спя ва юць у нас і жу ра ві ны, якія 
ў Брэсц кай воб лас ці мож на бу дзе 
збі раць з 27 жніў ня, на Го мель-
шчы не — з 28 жніў ня, а ў Гро дзен-
скім рэ гі ё не — з 1 ве рас ня.

Збор жу ра він у Мін скай і Ма гі лёў-
скай аб лас цях да зво ле ны з 3 ве рас-
ня, а ў Ві цеб скай — з 6-га. Экс пер ты 
Ін сты ту та ле су На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі ад зна ча юць, што сё-
ле та праг на зу ец ца ся рэд ні і дзесь ці 
на ват вы со кі ўра джай ягад і гры боў. 
Пры гэ тым яны на гад ва юць, што ці-

хае па ля ван не па він на ажыц цяў ляц ца 
спо са ба мі, якія не пры чы няць шко ды 
ні рас лі нам, ні грыб ні цы. Ама та ры ляс-
ных да лі ка тэ саў па він ны ве даць, што 
ў на шай кра і не за ба ро не ны збор ягад 
роз ны мі ме ха ніч ны мі пры ста са ван ня-
мі. За збор або на рых тоў ку дзі ка рос-
лых ягад і гры боў на тэ ры то рыі, дзе 
та кія на рых тоў кі або збор за ба ро не ны, 
за па ру шэн не ўста ноў ле ных тэр мі наў, 
пры мя нен не за ба ро не ных срод каў, ме-
та даў збо ру або на рых тоў кі дзі ка рос-
лых ягад і гры боў пра ду гле джа на ад-
мі ніст ра цый ная ад каз насць у вы гля дзе 
па пя рэ джан ня або на кла дан ня штра фу 
ў па ме ры да 20 ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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Больш за 150 ама та раў бе гу 
паў дзель ні ча юць 10 лі пе ня ва 
ўжо тра ды цый ным ма ра фо не 
друж бы «Друс кі нін кай — Грод-
на». Гэ та адзі ны транс гра ніч ны 
ма ра фон у Еў ро пе, які пра хо-
дзіць праз са праўд ную мя жу.

Жа дан не пе ра адо лець ма ра фон-
скую дыс тан цыю ў 42 кі ла мет ры 195 
мет раў па між га ра да мі-па бра ці ма мі 
сё ле та ра зам з бе ла рус кі мі і лі тоў скі-
мі лёг ка ат ле та мі вы ка за лі гос ці з Ра-
сіі, Укра і ны, Поль шчы, Вя лі ка бры та ніі, 
Венг рыі, Гер ма ніі, Эс то ніі, Нар ве гіі і на-
ват Ка та ра. Яны стар ту юць з цэнт раль-
най пло шчы Друс кі нін кая і праз Гро-
дзен скую на кі ру юц ца ў бок па гра ніч на-

га пе ра хо ду «Рай гар дас — Пры вал ка». 
Усе па гра ніч ныя і мыт ныя пра цэ ду ры 
ро бяц ца за га дзя і та му пра вер ка да ку-
мен таў на мя жы пад час ма ра фо ну не 
ажыц цяў ля ец ца. Фі ніш — на тэ ры то рыі 
цэнт раль на га спар тыў на га комп лек су 
«Нё ман» у Грод не.

Вы ні кі ма ра фо ну (ся род муж чын і 
жан чын) пад вя дуць у ча ты рох уз рос-
та вых ка тэ го ры ях: 18-39, 40-49, 50-59 
і больш за 60 га доў. Усіх удзель ні каў, 
якія фі ні шу юць на пра ця гу кант роль на-
га лі мі ту ча су (6 га дзін), уз на га ро дзяць 
ме да ля мі, а пе ра мож цаў і пры зё раў 
ва ўзрос та вых гру пах — каш тоў ны мі 
пры за мі і дып ло ма мі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
prakopchіk@zvіazda.by

На рых тоў кіНа рых тоў кі  ��

БРУС НІ ЦЫ — 
УЖО З СЯ РЭ ДЗІ НЫ ЖНІЎ НЯ

Спе цы я ліс ты ляс ной гас па дар кі Мін ляс га са па ве дам ля юць, 
што збі раць брус ні цы ў Бе ла ру сі мож на бу дзе з дру гой па ло вы 

жніў ня, а по тым праз два тыд ні — і жу ра ві ны

ПА ЛІ ТОЎ СКАЙ ГРО ДЗЕН СКАЙ ВУ ЛІ ЦЫ...

НА ЎСЕ СТО!
Коль касць 

мак сі маль ных вы ні каў 
па бе ла рус кай мо ве 

па вя лі чы ла ся ўтрая


