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ПРАДМОВА 

Мэта дадзенага выдання, адрасаванага слухачам 

падрыхтоўчага аддзялення і падрыхтоўчых курсаў БДУ, – праверка 

ведаў па беларускай мове і дапамога ў падрыхтоўцы і паспяховай 

здачы цэнтралізаванага тэсціравання. 

Прапанаваныя кантрольныя работы адпавядаюць асноўным 

раздзелам школьнай вучэбнай праграмы і праграме ўступных 

экзаменаў па беларускай мове. 

У дапаможніку 13 кантрольных работ. Заданні ў кантрольных 

работах ахопліваюць увесь аб’ём вучэбнага матэрыялу курса 

беларускай мовы. 

Колькасць заданняў у кожнай кантрольнай рабоце, іх змест і 

форма набліжаны да тэстаў цэнтралізаванага тэсціравання. 

Перад выкананнем кантрольных работ трэба вывучыць 

тэарэтычны матэрыял. 
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КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Перад выкананнем кантрольнай работы № 1 паўтарыце наступныя 

раздзелы: «Фанетыка», «Арфаэпія», «Арфаграфія». У кожным заданні 

можа быць адзін і больш правільных адказаў. 

 

 

1. Навука пра гукавы склад мовы – гэта: 

1) арфаграфія;    4) марфалогія; 

2) пунктуацыя;   5) фанетыка. 

3) сінтаксіс;  

 

2. Літары і, е, ё, ю, я абазначаюць два гукі, калі стаяць: 

1) у пачатку слова;  4) пасля апострафа; 

2) пасля галосных;  5) пасля зычнага; 

3) пасля мяккага знака; 6) пасля ў (нескладовага). 

 

3. У беларускай мове пад націскам ніколі не бываюць: 

1) часціцы;   4) канчаткі; 

2) злучнікі   5) прыназоўнікі. 

3) суфіксы;  

 

4. Націск падае на першы склад у словах: 

1) лопух;    4) ядраны;  

2) валёнак;   5) кухонны.  

3) слініць;  

 

5. Націск падае на другі склад у словах: 

1) каменны;   4) рубель ; 

2) спагада;   5) спіна. 

3) глінішча; 

 

6. Выдзеленыя літары ў словах з’яўляюцца націскнымі : 

1) накрыж;   4) маленькі; 

2) дзевяцера;   5) прыняты. 

3) адзінаццаць;  
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7. Націск падае на апошні склад у словах: 

1) несці;    4) стары; 

2) загавор;   5) туфель.  

3) удалы;  

 

8. Прыкладам рухомага націску могуць служыць словы: 

1) босы;    4) трактар; 

2) слоўца;   5) родны.  

3) чацвёра;  

 

9. Націск выконвае граматычную функцыю ў наступных парах слоў: 

1) са дзіць – садзі ць;  4) плі ты – пліты ; 

2) ту га – туга ;   5) плу гам – плуга м . 

3) ста лы – сталы ;  

 

10. Націск выконвае лексічную функцыю ў наступных парах слоў: 

1) з  вязі – завязі ;  4) засу шыць – засушы ць;  

2) мя лі – мялі ;  5) лу гам – луга м;  

3) ва рыць – вары ць;  

 

11. Арфаэпічныя нормы парушаны ва ўсіх словах у радах: 

1) [ н’а п’і ў], [н’э дажал’і];  4) [б’ас п у г’і],[б’а жжал’у]; 

2) [ б’а з з’м’эн], [ б’э з з’імы];  5) [б’а ш ш ыл а),[б’а з шкла].  

3) [ н’э п’ і ў], [н’э в’э д а й’ у ]; 

 

12. Арфаэпічныя нормы не парушаны ва ўсіх словах рада: 

1) [л’оччык], [навоччык];   4) [латочн’ік], (ру ш н’ік];  

2) [в а г з а л], [э г з а м’эн ];  5) [на с’ц’эс ц ы], (на д о ш ц ы]. 

3) [л’о х к’і], [а п с ы п а ц’]; 

 

13. Гук [з’] перадаецца літарай з у словах: 

1) з салам;   4) звярынец; 

2) казка;   5) пазбіраць. 

3) з жывёлай; 

 

14. Гук [с’] перадаецца літарай с у словах: 

1) свісток;   4) поспехі; 

2) пясчынка;   5) пяскі.  

3) спі; 
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15. Пры вымаўленні адбываецца асіміляцыя па мяккасці ў словах: 

1) бязмен;   4) без цукру; 

2) дзверы;   5) мяккі.  

3) без звяроў; 

 

16. Няпарныя зычныя па звонкасці – глухасці ёсць у словах: 

1) лодка;   4) воўк; 

2) дождж;   5) суд. 

3) мода; 

 

17. Літара ё абазначае два гукі ва ўсіх словах у радах:  

1) лёс, вясёлы;  4) маё, маёмасць; 

2) нясём, ёлачны;  5) вёсны, сёння. 

3) ёг, ёгурт; 

 

18. Вымаўленне і напісанне не супадае ў словах : 

1) на вокладцы;  4) жэст; 

2) расчасаць;   5) смак. 

3) касьба; 

 

19. Колькасць літар і гукаў супадае ва ўсіх словах у радах: 

1) люцік, мяцеліца;  4) любіць, радзіма; 

2) мяч, вецер;   5) пад’ём, раз’езд.  

3) сям’я, п’еса; 

  

20. Адзначце словы, у якіх усе зычныя гукі вымаўляюцца заўсёды 

цвёрда:  

1) шчыры;   4) рэха; 

2) жар;    5) вочы.  

3) шыр; 

 

21. Два гукі [д] і [з] перадаюцца спалучэннем літар дз у словах: 

1) адзвінеў;   4) пэндзаль;  

2) адзначыць;   5) ледзьве. 

3) адзываць;  

 

22. Спалучэннем літар д ж перадаецца адзін гук [дж] у словах: 

1) аджыць;   4) дагледжаны;  

2) джала;   5) паджылкі. 

3) агароджа; 
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23. На месцы пропуску пішацца а ў словах: 

1) шніц…ль;   4) эпіт…т;  

2) грэйд…р;   5) др…мота.  

3) лід…р;  

  

24. На месцы пропуску пішацца э ў словах: 

1) ш…вялюра;  4) р…зюмэ; 

2) сурв…тка;   5) ч…рэшня. 

3) м…даль;  

 

25. Літара а пішацца на месцы пропуску ў словах: 

1) тры…;   4) іанізацы…;  

2) партфолі…;  5) ідэалогі…  

3) Барне…;  

 

26. Літара э пішацца ў словах: 

1) р…льеф;   4) м…тазгодны; 

2) д…станцыя;  5) зар…ва. 

3) ц…мент; 

 

27. Усе словы напісаны правільна ў радах: 

1) жалуды, даўгалецце,рэдакцыя; 

2) сакратар, шырокаэкранны, чэрствы; 

3) латэрэйны, чарапіца, цагляны; 

4) танкастволы, новабранец, новаўтвораны; 

5) эшэлон, чалавечы, рысора. 

 

28. Пішацца апостраф ва ўсіх словах у радах: 

1) аб…яднанне, гняздоў…е, у…ецца; 

2) Соф..я, Мар…іна Горка, Аляб..еў; 

3) сур…ёзны, надвор..е, з…ява; 

4) салаў…і, ваз…мі, б…юць; 

5) саф…ян, шмат…ёмісты, ін….екцыя. 

 

29. Пішацца змякчальны мяккі знак ва ўсіх словах у радах: 

1) мыш…, рэж…, сядз…; 

2) кас…ян, мален…кі , маз…; 

3) песен…ка, вішан…ка, чарэшан…ка; 

4) восен…скі, ліпен…скі, жнівен…скі; 

5) нян…ка, кін…ма, сядз…ма. 
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30. Пішацца раздзяляльны мяккі знак ва ўсіх словах у радах: 

1) пяц…сот, стан…це, звес…ся; 

2) мадз…яры, пас…янс,кан…ён; 

3) Васіл…еў, Лаўрэнц…еў, Вікенц…еў; 

4) насенн…е, жыцц…ё, ралл…я; 

5) вал…ера, кал…е, кан…ён. 

31. Пішацца літара ы ва ўсіх словах у радах: 

1) кр…вавы, кр…вадушны, д…зерцір; 

2) р…цэнзія, р…спубліка, ц…люлоза;  

3) тр…вожнасць, кр…шыць, д…зентэрыя; 

4) карц…р, лат…рэя, крат…р; 

5) кр…хабор, бл…ха, гор…ч. 

32. Пішацца літара я ва ўсіх словах у радах: 

1) дз…вяты; дз…сяты, дз…сятка; 

2) шасцідз…сяты, с…мнаццаць, вас…мнаццаць; 

3) шэсцьдз…сят, восемдз…сят, васьмідз…сяці; 

4) цец…рук, л…снік, л…снічыха; 

5) в…лікадушны, в…лікагаловы, в…лікасвецкі. 

33. Правільнымі з’яўляюцца сцверджанні: 

1) Літара о захоўваецца ў складаных словах, першай часткай якіх 

з’яўляюцца слова-, што-, фота-, мота-; 

2) У складаных словах лічэбнік сто заўсёды мае форму ста; 

3) Галосныя е, ё ў першым складзе перад націскам абазначаюцца на 

пісьме літарай е; 

4) На канцы запазычаных слоў ненаціскное у не скарачаецца; 

5) Гук у не чаргуецца з ў у запазычаных словах, якія заканчваюцца на 

-ум, -ус. 

34. Правільна напісаны ўсе словы ў радах: 

1) словаформа, фотаграфія, мотавоз; 

2) станожка, стагалосы, стометроўка; 

3) цецерукоў, велікамучанік, легенда; 

4) вецяр, ветраны, вятрыска; 

5) лакаўт, накаўт, раўт. 

35. Няправільна напісана хаця б адно слова ў радах: 

1) містэр, камп’ютар, мененджар; 

2) сальфеджыа, імпрэсарыа, мультымедыя; 
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3) Ландэр, Одэр, Юпітэр; 

4) ноу-хау, дзяржаўны універсітэт, фаўна; 

5) двух’ярусны, віцэ-прэм’ер, сеньёра. 

36. Правільнымі з’яўляюцца сцверджанні: 

1) Гістарычныя спалучэнні здн, згн, стн, скн, стл, рдн вымаўляюцца 

і пішуцца як зн, сн, сл, рн; 

2) Апостраф пішацца ў складаных словах з першай часткай двух-, 

трох-, чатырох-, шмат- перад літарамі е, ё, ю, я; 

3) Апостраф пішацца ў складаных і складанаскарочаных словах на 

мяжы састаўных частак, у тым ліку калі іх часткі пішуцца праз злучок; 

4) У пачатку слова перад спалучэннямі зычных з першай літарай м 

пішацца прыстаўная літара і; 

5) Прыстаўны зычны в пішацца перад о націскным у пачатку слова і 

пасля прыставак. 

37. Памылка дапушчана ў словах: 

1) дзярж’юрвыдавецтва;  4) дзет’яслі;  

2) трэд-юніён;   5) шмат’ядзерны. 

3) куцюрье; 

38. Правільна напісаны ўсе словы ў радах: 

1) выяздны: позна, спазніцца; 

2) кампосны, баласны, кантрасны; 

3) аўра, маўр, траур; 

4) звышінфляцыя, суперінтэлект, трансіндыйскі; 

5) перадынфарктны, субынспектар, дэзінтэграцыя. 

39. Усе словы напісаны правільна ў радзе: 

1) конь заржаў, баранак аржаны, вопера; 

2) адно імгненне, замглёны, Ляон; 

3) опіум, завоблачны, вокіс; 

4) вуздэчка, навобмацак, олава; 

5) завочна, заўголле, трохвугольны. 

40. Няправільна напісана хаця б адно слова ў радах: 

1) крыкі «ўра», прэзідыум, страус; 

2) бразгнуць, бязлітасны, поздна; 

3) юбілейная ўніверсіяда, дзяржаўная унія, Фаўст; 

4) шпаталь, скутэр, таршэр; 

5) стасвечкавы, старублёўка, стопядзідзесяцігадовы. 
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КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Перад выкананнем кантрольнай работы № 2 вывучыце праграмны 

матэрыял па раздзелах: «Фанетыка», «Арфаэпія», «Арфаграфія». 

У кожным заданні можа быць адзін і больш правільных адказаў. 

 

 

1. Колькасць літар і гукаў супадае ў словах: 

1) мільярд;   4) французскі; 

2) адчуванне;   5) кітаец. 

3) падземка; 

 

2. Колькаць літар і гукаў не супадае ў словах: 

1) параходства;  4) яечня; 

2) з’ялчаць;   5) спадчына. 

3) авіяцыя; 

 

3. Аглушэнне зычных адбываецца ў словах: 

1) адвезці;   4) перабежчык; 

2) езджу;    5) счарсцвець. 

3) бярозка; 

 

4. Асіміляцыя па мяккасці адбываецца ў словах: 

1) схітрыць;   4) свіцязьскі; 

2) праз цябе;   5) Святлана. 

3) з мяне; 

 

5. Азванчэнне зычных адбываецца ў словах: 

1) футбол;   4) зжаць; 

2) касьба;   5) расчоска. 

3) вакзал; 

 

6. Прыпадабненне свісцячага да шыпячага адбываецца ў словах: 

1) возьмешся;   4) счышчаць; 

2) сшыць;   5) пясчынка. 

3) на дошцы; 
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7. Прыпадабненне шыпячага да свісцячага адбываецца ў словах: 

1) без чвэрці;   4) расчуліць; 

2) збіраешся;   5) азірнешся. 

3) з жыта; 

 

8. Фанетычнае падаўжэнне адбываецца ў словах: 

1) галлё;    4) чуллівы; 

2) каменны;   5) вучыцца. 

3) каменне; 

 

9. Арфаэпічныя нормы парушаны ў словах: 

1) [c’к’іравац’];  4) [шв’эцк’і]; 

2) [адчайна];    5) [н’абыў]. 

3) [цв’орды]; 

 

10. Націск падае на першы склад у словах: 

1) жальба;   4) каўчук; 

2) жаўна;   5) мысленне. 

3) прывід; 

 

11. Націск падае на другі склад у словах: 

1) анапест;   4) крыху; 

2) кішка;   5) выпадак. 

3) кляштар; 

 

12. Націск падае на трэці склад у словах: 

1) індустрыя;   4) садавіна; 

2) дыспансер;   5) загадзя. 

3) пасланец; 

 

13. Націск выконвае граматычную функцыю ў словах: 

1) атлас – атлас;  4) дзядзька – дзядзькі ;  

2) засыпаць – засыпаць; 5) гурба – гурба. 

3) сваты – сваты; 

14. Адзначце словы, у якіх пры змене формы ліку мяняецца месца 

націску: 

1) воўк;    4) пяро; 

2) дзеяч;   5) бровы. 

3) неба; 
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15. Гістарычнае чаргаванне зычных гукаў адбываецца ў словах: 

1) плаціць – плачу;   4) муха – мусе; 

2) карміць – кармлю;  5) дажджы – дождж. 

3) кубак – кубкі; 

16. Пазіцыйнае чаргаванне зычных гукаў адбываецца ў словах: 

1) насіць – нашу;   4) спаў – спіць; 

2) лавіць – лаўлю;   5) рака – рэчанька. 

3) дзядзечка – дзядзька; 

17. Адзначце словы , у якіх тры мяккія гукі: 

1) вераб’іны;    4) маленькі; 

2) узлезці;    5) аб’інець. 

3) дзівішся; 

18. Адзначце словы, напісанне якіх заснавана на фанетычным прынцыпе: 

1) праязны;    4) роўнядзь; 

2) свіслацкі;    5) чэшскі. 

3) расольнік; 

19. Адзначце словы, напісанне якіх заснавана на марфалагічным 

прынцыпе: 

1) Полаччына;   4) у лодцы; 

2) міласэрны;    5) пояс.  

3) выгаралы; 

20. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару а: 

1) поч_рк;    4) ж_мчужына; 

2) б_мбасховішча;   5) сыр_ватка. 

3) к_ршун; 

 

21. Адзначце словы,у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару о: 

1) л_пух;    4) ск_раход; 

2) в_страдзюбы;   5) в_семсот. 

3) ф_льга; 

 

22. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару э: 

1) ар_ндаваць;   4) ш_рсцяны; 

2) ш_равокі;    5) кр_дыт. 

3) ш_сцісоты; 
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23. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару е: 

1) хмел_ўборачны;  4) земл_апісанне; 

2) м_тровы;   5) м_даварэнне. 

3) м_давар; 

 

24. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я: 

1) м_дзведзяня;  4) дз_сяты; 

2) ц_гавіты;   5) л_мантаваць. 

3) к_фір; 

 

25. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць апостраф: 

1) Сібір_ю;   4) шмат_ярусны; 

2) здароў_е;   5) мыш_як. 

3) сям_я; 

 

26. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць ь: 

1) бул_ён;   4) ледз_ве; 

2) ц_мяны;   5) абедз_ве. 

3) смаргон_скі; 

27. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць у(складовае): 

1) ва_нісон   4) ра_нд; 

2) шо_;    5) Брэсцкая _нія. 

3) дачушка - _цеха; 

 

28. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць 

ў(нескладовае): 

1) а_дыторыя;   4) паўночна- _сходні; 

2) да _льяны;   5) п’еса «Паўлінка» _ рэпертуары. 

3) кансілі_м; 

 

29. Адзначце словы, напісаныя правільна: 

1) атціскаць;   4) двадцатка; 

2) картатэччык;  5) Рэмбрандт. 

3) таварыскі; 

 

30. Адзнаце словы з памылковым напісаннем: 

1) зацменне;   4) карэлічскі; 

2) хатыньскі;   5) шэсцьдзясят. 

3) абеліск; 
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31. Адзначце словы,у якіх пішацца вялікая літара: 

1) браты (Г, г)арэцкія;   4) (Б, б)альзакаўскі ўзрост; 

2) (В, в)арфаламееўская ноч;  5) (Д, д)ругая сусветная вайна. 

3) Вялікае (К, к)няства Літоўскае; 

 

32. Адзначце колькасць арфаграфічных памылак у сказе: 

Прыемна аччуваць, што сёння крыніцы паўсюдна шануюцца і што 

рэтка дзе сустрэнеш, каб яны былі наўмысна забруджанныя, каб да 

нейкай з іх зарасла сьцежка, і ўсё ж напамінаюць пра крыніцы як 

надзвычай шчодры дар Маці – Зямлі. 

1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 4;  5) 5. 

 

33. Адзначце словы, у якіх ёсць прыстаўныя зычныя: 

1) наводдалек;    4) воцат; 

2) чатырохвугольны;   5) спадылба. 

3) адгэтуль; 

34. Адзначце правільна напісаныя словы са спалучэннямі зычных: 

1) міласэрдны;    4) пухавіцкі;  

2) расчыніць (цеста);   5) расчыненае (акно). 

3) Полатчына; 

35. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба ўставіць літару т: 

1) пос_ны;     4) у кля_ве; 

2) фарпос_ны;    5) свіс_нуць. 

3) у Лі_ве; 

36. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба ўставіць літару і: 

1) дэз_нфекцыя;    4) мед_нструмент; 

2) за_кацца;     5) за_грываць. 

3) адна_менны; 

37. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба ўставіць літару ы: 

1) сан_інструктар;    4) аб_ду; 

2) кр_шыць;     5) з_мправізаваць. 

3) контр_гра; 



15 

 
 

38. Адзначце словы, правільна перакладзеныя на беларускую мову: 

1) тонна – тона;   4) аббревиатура – абрэвіятура; 

2) рассольник – расольнік; 5) аккордеон – акардыён. 

3) грамматика – грамматыка; 

39. Адзначце правільныя сцверджанні: 

1) У беларускім алфавіце 32 літары. 

2) Націск у беларускай мове можа падаць на службовыя часціны 

мовы. 

3) Складаныя словы могуць мець два націскі. 

4) Аснова любога склада – галосны гук. 

5) У беларускай мове 45 гукаў. 

 

40. Адзначце няправільныя сцверджанні: 

1) Фанетыка – раздзел мовазнаўства , у якім вывучаюцца гукі. 

2) Націск выконвае дзве функцыі: граматычную і лексічную. 

3) Санорныя гукі ўтвараюцца толькі пры дапамозе шуму. 

4) Гук [й] цвёрды. 

5) У беларускай мове ёсць гук [г] фрыкатыўны і выбухны. 
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КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

Перад выкананнем кантрольнай работы № 3 вывучыце праграмны 

матэрыял па раздзелах: «Лексіка», «Фразеалогія». 

Кантрольная работа ўключае 40 заданняў, з якіх 32 заданні тыпу А 

і 8 – тыпу В. 

У кожным заданні можа быць адзін і больш правільных адказаў. 

У рабоце ёсць заданні, у якіх трэба суаднесці два слупкі. Адказам 

павінна быць спалучэнне літар і лічбаў. Пры гэтым некаторыя дадзеныя 

другога слупка могуць не выкарыстоўвацца наогул. 

 

Частка А 

А1. Адзначце правільныя сцверджанні: 

1) Неалагізмы – словы, якія адлюстроўваюць новыя паняцці. 

2) Словы благі і благой – міжмоўныя амонімы. 

3) Фразеалагізмы з’яўляюцца адназначнымі. 
4) Амафоны – пары слоў, якія пішуцца аднолькава, але вымаўляюцца 

па-рознаму. 

5) Прафесіяналізмы – словы і выразы, уласцівыя мове прадстаўнікоў 

якой-небудзь прафесіі. 

А2. Адзначце няправільныя сцверджанні: 

1) Фразеалагізмы маюць структуру толькі словазлучэння. 

2) Імігрант – гэта чалавек, які перасяліўся са сваёй радзімы ў іншую 

краіну. 

3) Перыфраза – апісальная назва іншага выразу ці слова. 

4) Антонімы бываюць аднакаранёвыя і рознакаранёвыя. 
5) Сінанімічны рад – група слоў, аб’яднаных агульнасцю значэння. 

А3. Адзначце выдзеленыя словы, ужытыя ў прамым значэнні: 

1) салодкія ўспаміны;  4) малінавае варэнне; 

2) лес рук;    5) сумны фільм. 

3) салодкі кавун; 

А4. Адзначце выдзеленыя словы, ужытыя ў пераносным значэнні: 

1) жалезныя нервы;   4) лісіны хвост; 

2) ільняная сукенка;   5) кіслы выраз твару. 

3) залатое сэрца; 
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А5. Адназначнымі з’яўляюцца словы: 

1) назоўнік;    4) ісці; 

2) ячмень;    5) гістарычны. 

3) вечнасць; 

А6. Адзначце мнагазначныя словы: 

1) валошка;    4) драма; 

2) прыметнік;    5) крыніца. 

3) дранік; 

А7. Адзначце матываваныя словы: 

1) сакавік;    4) трава; 

2) пушча;    5) лістапад. 

3) мухамор; 

А8. Адзначце амонімы: 

1) калодзежны журавель – прыляцеў журавель; 

2) салодкі гасцінец – шырокі гасцінец; 

3) іграць на ліры – купіць за ліры; 

4) арэна ў цырку – літаратурная арэна; 

5) ягады паспелі – паспелі на цягнік. 

А9. Адзначце памылкі ва ўжыванні паронімаў: 

1) яблычны сад;   4) дажджавая кропля; 

2) класавая спадчына;  5) купіць абанемент. 

3) вадзяны млын; 

А10. Адзначце сінонімы: 

1) валошкавы – сіні;  4) вартасць – загана; 

2) збан – гладыш;   5) ганец – пасланец. 

3) дыван – канапа; 

А11. Адзначце антонімы: 

1) адзін – тысяча;   4) росквіт – занядбанне; 

2) добры – благі;   5) Алесь – Алена. 

3) гуманізм – чалавечнасць; 

А12. Адзначце, дзе правільна раскрыта значэнне перыфраз: 

1) кароль грыбоў – мухамор; 

2) другі хлеб – бульба; 

3) пан сахі і касы – селянін; 

4) пушчанскі волат – зубр; 

5) беларускі шоўк – лён. 
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А13. Адзначце амаформы: 

1) горка (наз.) – горка (прысл.); 

2) грыб – грып; 

3) Гарадок – гарадок; 

4) пясчаная каса – дзявочая каса; 

5) гуляць з дзіцячым зайцам – ехаць зайцам. 

 

А14. Адзначце гістарызмы: 

1) раме;     4) талер; 

2) дзесяціна;    5) грыўня. 

3) дыярыуш; 
 

А15. Адзначце архаізмы: 

1) мапа;    4) зельнік; 

2) сінекдаха;    5) бурштын. 

3) балона; 

А16. Адзначце дыялектныя словы: 

1) ровар;    4) фанема; 

2) таўчонка;    5) капыл. 

3) хвартух; 

А17. Адзначце неалагізмы: 

1) нанатэхналогіі;   4) трагікамедыя; 

2) вентылятар;   5) іміджмейкер. 

3) парэнчы; 

А18. Адзначце тэрміны: 

1) нявестка;    4) гіпербала; 

2) універсам;    5) амфібрахій. 

3) постфікс; 

А19. Адзначце словы актыўнай лексікі: 

1) дзядзькаванне;   4) агрэст; 

2) універсітэт;   5) перст. 

3) соцкі; 

А20. Адзначце словы пасіўнай лексікі: 

1) атрамант;    4) чыгунка; 

2) дабро;    5) чада. 

3) суворы; 
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А21. Адзначце прыказкі: 

1) Рэшатам вады не наносіш. 
2) Чалавек – гэта цэлы свет. 

3) Паспех людзям на смех. 
4) Адзін у полі не воін. 
5) Сябра за грошы не купіш. 

А22. Адзначце прымаўкі. 

1) Не таму слава, хто на язык лёгкі, а таму – хто ў справе стойкі. 

2) І на здаровай яблыні гнілы яблык знойдзеш. 
3) Вось такія дактары вымуць душу без пары. 
4) Чалавека толькі ў бядзе пазнаеш. 
5) Блізка відаць, ды далёка дыбаць. 

А23. Адзначце словы, якія абазначаюць назвы адзення: 

1) брыль;    4) спадніца; 

2) вэлюм;    5) шкарпэткі. 

3) берасцянка; 

А24. Адзначце словы, якія абазначаюць назвы прадуктаў, страў: 

1) мачанка;    4) кулеш; 

2) мазанка;    5) пранік. 

3) пернік; 

А25. Адзначце, дзе правільна раскрыта значэнне фразеалагізмаў: 

1) грушы на вярбе – дарэмна; 

2) на адзін капыл – аднолькавыя, падобныя; 

3) лынды біць – старанна працаваць; 

4) таб ку важыць – драмаць; 

5) крукам носа не дастаць – заганарыцца. 

А26. Адзначце, дзе няправільна раскрыта значэнне фразеалагізмаў: 

1) даць бярозавай кашы – накарміць; 

2) галава садовая – нездагадлівы, праставаты чалавек; 

3) зубы з’есці – быць прафесіяналам; 

4) варон лавіць – пільна сачыць; 

5) кату па пяту – вялікі. 

А27. Адзначце, дзе фразеалагізмы ў сказах ужыты правільна: 

1) І засталіся ад бычка рожкі ды ножкі. 
2) Яму было мора па калені. 
3) Таццяна жыла на шырокую нагу. 
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4) Сцяпан хварэў на кішаньковыя сухоты. 
5) Касцюм быў танны, у цане. 

А28. Адзначце, дзе фразеалагізмы ў сказах выконваюць ролю выказніка: 

1) Лета было не за гарамі. 
2) Ні свет ні зара прачынаюцца вяскоўцы. 
3) На вуліцы не было ні жывой душы. 
4) Хлопцы ў яго як на падбор. 

5) Але ж і мы не лыкам шыты. 

А29. Устанавіце адпаведнасць паміж парамі слоў і іх сэнсавай 

характарыстыкай. Адзначце нумар правільнага адказу. 

А. праўда – мана    1. Сінонімы 

Б. зажываць – гаіцца   2. Антонімы 

В. калійная соль – нота соль  3. Амонімы 

       4. Мнагазначныя словы 

1) А2 Б1 В4  2) А1 Б2 В3  3) А3 Б4 В1   4) А2 Б1 В3  

А30. Адзначце словы, якія правільна перакладзены на беларускую мову: 

1) клюква – журавіны;   4) уксус – воцат; 

2) белка – вавёрка;    5) февраль – студзень. 

3) июль – ліпень; 

А31. Адзначце словы, якія няправільна перакладзены на беларускую 

мову: 

1) радуга – вясёлка;    4) лестница – лазня; 

2) ноябрь – лістапад;   5) парашют – парасон. 

3) наречие – прыназоўнік; 

А32. Адзначце сінанімічныя рады: 

1) рэха, водгук, водгалас; 
2) дабрата, людскасць, дабрыня; 
3) ложак, лыжка, дыван; 
4) спачуванне, спагада, прыхільнасць; 
5) дзейсны, эфектыўны, дзейны. 

 

Частка В 

В1. Суаднясіце крылатыя выразы і іх аўтараў: 

А. Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына. 1) Я. Колас 

Б. Ты, мой брат, каго зваць Беларусам,     2) У. Дубоўка 

роднай мовы сваёй не цурайся.      3) У. Жылка 
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В. О Беларусь, мая шыпшына, зялёны ліст,чырвоны цвет.   4) А. Гарун 

Г. Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы.   5) Я. Купала 

В2. Суаднясіце словы і іх лексічнае значэнне: 

А. Атава       1) усходы, пасевы азімых культур 

Б. Рунь       2) тонкія, доўгія асцюкі на каласах ячменю, жыта, пшаніцы 

В. Асцё       3) пустазелле 

Г. Дзірван       4) верхні слой глебы, пераплецены карэннем травы 

        5) трава, якая вырасла ў той жа год на пакошы 

В3. Суаднясіце беларускія і рускія фразеалагізмы: 

А. Ні свярбіць ні баліць  1) проще пареной репы 

Б. Дай, божа, каб усё было гожа 2) ни жарко ни холодно 

В. Плёткі старой цёткі   3) ни пуха ни пера 

Г. Як сабаку муху схапіць  4) хоть шаром покати 

      5) бабушкины сказки 

В4. Устанавіце сэнсавую адпаведнасць паміж беларускімі і запазычанымі 

словамі: 

А. Краявід     1) п’едэстал 

Б. Правапіс     2) абеліск 

В. Падножжа    3) ландшафт 

Г. Вымаўленне    4) арфаграфія 

      5) дыкцыя 

В5. Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх сінонімамі: 

А. Ва ўвесь дух    1) ва ўсё горла 

Б. Ва ўсе грудзі    2) даць стракача 

В. Даць лататы    3) даць маху 

Г. Даць вестку    4) ва ўсе лапаткі 

      5) даць сігнал 

В6. Перакладзіце на беларускую мову слова жажда. Адказ запішыце. 

В7. Падбярыце сінонім да слова янтар. Адказ запішыце. 

В8. Перакладзіце на беларускую мову выраз черты лица. Адказ 

запішыце. 
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КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Перад выкананнем кантрольнай работы № 4 вывучыце праграмны 

матэрыял па раздзелах: «Марфемная будова слова», «Словаўтварэнне». 

Кантрольная работа ўключае 40 заданняў, з якіх 32 заданні тыпу А 

і 8 – тыпу В. 

У кожным заданні часткі А можа быць адзін і больш правільных 

адказаў. 

 

Частка А 

А1. Адзначце вытворныя асновы: 

1) асілак;    4) служба; 

2) асіна;     5) пер’е. 

3) узнагарода; 

А2. Адзначце невытворныя асновы: 

1) завязь;    4) вавёрка; 

2) інстытут;    5) чачотка. 

3) даліна; 

А3. Адзначце вытворныя словы: 

1) смех;     4) замаразкі; 

2) СНД;     5) грыб. 

3) замужжа; 

А4. Адзначце невытворныя словы: 

1) прыбрацца;    4) дрэнна; 

2) оптыка;    5) сірэна. 

3) падгрэбці; 

А5. Адзначце аднакаранёвыя словы: 

1) гарэць;    4) гарчыць; 

2) гарысты;    5) падгарэць. 

3) загар; 

А6. Адзначце словы, утвораныя прыставачным спосабам: 

1) узмор’е;    4) небяспека; 

2) перапісаць;    5) прыход. 

3) даваенны; 
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А7. Адзначце словы, утвораныя суфіксальным спосабам: 

1) калі-небудзь;   4) грузчык; 

2) гронка;    5) дваіць. 

3) папулярнасць; 
 

А8. Адзначце словы, утвораныя прыставачна-суфіксальным спосабам: 

1) упяцярых;    4) пералесак; 

2) дачарнобыльскі;   5) уплесці. 

3) памыцца; 
 

А9. Адзначце літарныя абрэвіятуры: 

1) ЗАГС; 2) БДЭУ; 3) МУС; 4) ФДА; 5) ВКЛ. 

 

А10. Адзначце гукавыя абрэвіятуры: 

1) ЛіМ; 2) мехмат; 3) педсавет; 4) ААН; 5) МТЗ. 

 

А11. Адзначце словы, правільна падзеленыя на марфемы: 

1) а-баран-ак;    4) да-гн-а-ць; 

2) вад-а-з-бор;    5) за-вяз-к-а. 

3) гарэза; 
 

А12. Адзначце словы, няправільна падзеленыя на марфемы: 

1) ад-та-л-ы;    4) глыб-ак-а-вод-н-ы; 

2) вазел-ін;    5) на-важ-ваць. 

3) выклад-чык; 

А13. Адзначце часціны мовы (формы слова), якія не маюць канчатка: 

1) займеннік;    4) дзеепрыслоўе; 

2) дзеепрыметнік;   5) назоўнік. 

3) інфінітыў; 
 

А14. Адзначце словы, у якіх корань – адна літара: 

1) гнаць;    4) мыць; 

2) гнуць;    5) жыць. 

3) абуць; 

А15. Адзначце часціны мовы, якія маюць канчатак: 

1) прыслоўе;    4) лічэбнік; 

2) дзеяслоў;    5) назоўнік. 

3) прыметнік; 
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А16. Адзначце словы, утвораныя бяссуфіксным спосабам: 

1) пераказ;    4) штогод; 

2) безбароды;    5) мара. 

3) чырвань; 
 

А17. Адзначце словы, утвораныя складана-суфіксальным спосабам: 

1) аднавясковец;   4) бульбакапалка; 

2) санцапёк;    5) чатырохпакаёвы. 

3) двух’ярусны; 
 

А18. Адзначце словы, утвораныя постфіксальным спосабам: 

1) куды-небудзь;   4) абуцца; 

2) дзесьці;    5) запісаць. 

3) хто-кольвечы; 

 

А19. Адзначце словы, утвораныя складаннем асноў: 

1) Светлагорск;   4) добразычлівы; 

2) штогод;    5) лістапад. 

3) шэравокі; 

А20. Адзначце словы, утвораныя складаннем асноў: 

1) хіт-парад;    4) сінявокі; 

2) прафсаюз;    5) вагон-лядоўня. 

3) шасцітомны; 

А21. Адзначце словы, якія маюць прыстаўку (прыстаўкі): 

1) супольна;    4) асвета; 

2) патрабавальны;   5) паказацца. 

3) супаставіць; 

А22. Аснова перарваная ў словах: 

1) прытуліліся;   4) святкуючы; 

2) шукаючы;    5) смяялася. 

3) здзіўляюцца; 

А23. Адзначце словы, якія маюць суфікс: 

1) мурава;    4) па-новаму; 

2) падысці;    5) прозвішча. 

3) сасіска; 
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А24. Слова прыслухаліся адпавядае наступнай будове: 
1) прыстаўка + корань + суфікс + канчатак + постфікс; 
2) корань + суфікс + суфікс + канчатак + постфікс; 
3) прыстаўка + корань + суфікс + суфікс + канчатак + постфікс; 
4) прыстаўка + корань + суфікс + канчатак; 
5) корань + суфікс + канчатак + постфікс. 

А25. Адзначце словы, якія маюць суфікс -к- : 
1) горка(наз.);     4) вяснушка; 
2) горка(прысл.);    5) рэчка. 
3) вясёлка; 

А26. Адзначце словы, якія маюць дзве прыстаўкі: 
1) непраўдападобна;   4) нераскрыты; 
2) непрыветлівы;    5) неўласціва. 
3) неразгаданасць; 

А27. Адзначце словы з правільным словаўтваральным ланцужком: 
1) пераходзіць→пераход;   4) крык→крычаць; 
2) высокі→высока;    5) белы→бель. 
3) пафарбаваны→пафарбаваць; 

А28. Адзначце марфемы, якія адносяцца да афіксаў: 
1) прыстаўка;     4) постфікс; 
2) суфікс;     5) інтэрфікс. 
3) корань; 

А29. Адзначце правільныя сцверджанні: 
1) Марфемамі з’яўляюцца толькі корань і канчатак. 
2) Марфемы могуць быць сінанімічнымі. 
3) Мнагазначнымі называюцца марфемы, якія ў межах адной часціны 

мовы маюць некалькі значэнняў. 
4) Усе словы беларускай мовы падзяляюцца на зменныя і нязменныя. 
5) У канчатку можа быць толькі адзін гук. 

А30. Адзначце няправільныя сцверджанні: 
1) Марфемы могуць быць аманімічнымі. 
2) Нулявы канчатак не выражае граматычнага значэння. 
3) Прыстаўкі бываюць толькі словаўтваральныя. 
4) Канчатак не можа быць у сярэдзіне слова. 
5) Утваральнай называецца аснова, ад якой непасрэдна ўтвараецца 

тое ці іншае слова. 



26 

 
 

А31. Адзначце словы, прапушчаныя ў тэксце: «Субстантывацыя – гэта 

пераход … , … , … у разрад назоўнікаў»: 

1) лічэбнікаў;    4) прыслоўяў; 

2) прыметнікаў;   5) займеннікаў. 

3) дзеепрыметнікаў; 
 

А32. Адзначце словы, якія адпавядаюць наступнай схеме: прыстаўка + 

+ корань + суфікс + канчатак + постфікс: 

1) нарадзілася;    4) здзіўляюцца; 

2) падасінавік;    5) пакупаешся. 

3) аддаляешся; 
 

Частка B 

Тэкст да заданняў В1 – В8 

(1)Бярэзінскі біясферны запаведнік знаходзіцца ў паўночнай частцы 

Беларусі на тэрыторыі Барысаўскага, Докшыцкага і Лепельскага раёнаў. 

(2)Заснаваны ў 1925 годзе. (3)Адзін з першых запаведнікаў, створаных 

для аховы і развядзення каштоўных дзікіх жывёл і птушак, асабліва 

бабра. (4)Рэльеф пераважна раўнінны. (5)Клімат умерана цёплы, 

вільготны. (6)У фаўне 52 віды млекакормячых, 197 птушак, 

8 земнаводных, 5 паўзуноў, 34 віды рыб. (7)Ціхія лясныя рэкі, затокі, 

багатая водная расліннасць ствараюць добрыя ўмовы для баброў (вядома 

больш як 200 паселішчаў). 

В1. Вызначце стыль тэксту. Адказ запішыце ў назоўным склоне. 

В2. Вызначце тып тэксту. Адказ запішыце ў назоўным склоне. 

В3. Вызначце спосаб утварэння выдзеленага слова ў 1-ім сказе. 

В4. Ад якога слова ўтварылася выдзеленае слова ў 2-ім сказе? Адказ 

запішыце ў пачатковай форме. 

В5. Вызначце спосаб утварэння выдзеленага слова ў 3-ім сказе. 

В6. Знайдзіце ў 6-ым сказе словы, утвораныя складана-суфіксальным 

спосабам і запішыце іх ў пачатковай форме. 

В7. Колькі суфіксаў ў выдзеленым слове з 7-га сказа? Адказ запішыце 

лічбай. 

В8. Выпішыце з 5-га сказа слова, якое не можа мець канчатка. 
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КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

Перад выкананнем кантрольнай работы № 5 паўтарыце наступныя 

тэмы: назоўнік і прыметнік як часціны мовы. У кожным заданні можа 

быць адзін і больш правільных адказаў. 

 

1. Колькі часцін мовы традыцыйна выдзяляецца ў сучаснай беларускай 

мове?: 

1) 11;   3) 14;    5) 9; 

2) 8;   4) 10; 

 

2. Часціны мовы дзеляцца на: 

1) знамянальныя, або самастойныя;  4) дадатковыя; 

2) службовыя;      5) гукаперайманні.  

3) выклічнікі; 

  

3. Да самастойных часцін мовы адносяцца: 

1) назоўнік;  3) прыназоўнік;  5) прыслоўе. 

2) прыметнік;  4) займеннік; 

 

4. Да службовых часцін мовы адносяцца: 

1) часціца;  3) злучнік;   5) дзеяслоў. 

2) лічэбнік;  4) выклічнік; 

 

5. Правільныя сцверджанні:  

1) назоўнікі з’яўляюцца адушаўлёнымі, калі форма В. скл. мн. ліку 

супадае з формай Р. скл. мн. ліку; 

2) назоўнікі з’яўляюцца неадушаўлёнымі, калі форма В. скл. мн. ліку 

супадае з формай Н. скл. мн. ліку; 

3) у родным склоне адзіночнага ліку назоўнікі другога скланення 

маюць канчаткі -а (-я) або -у (-ю);  

4) адушаўлёныя назоўнікі падзяляюцца на асабовыя, неасабовыя, 

безасабовыя; 

5) назоўнікі, якія называюць рэчывы аднароднага саставу, называюцца 

зборнымі. 
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6. Няправільнымі з’яўляюцца сцверджанні:  

1) да рознаскланяльных адносяцца назоўнікі:мужчынскага роду з 

канчаткам -а (-я); агульнага роду; назвы маладых істот; на -мя (імя, 

племя, стрэмя); 

2) агульныя назоўнікі, якія абазначаюць розныя пачуцці, адчуванні, 

стан, уласцівасці, адносяцца да канкрэтных; 

3) абстрактныя і зборныя назоўнікі спалучаюцца з колькаснымі 

лічэбнікамі; 

4) граматычным сродкам выражэння прадметнасці з’яўляюцца 

катэгорыі роду, ліку, склону;  

5) назоўнікі, якія абазначаюць сукупнасць аднародных прадметаў ці 

асоб як адно непадзельнае цэлае, называюцца абстрактнымі. 

 

7. Назоўнікі аднаго і таго ж роду ўжыты ў радзе: 

1) пано, вета, каноэ; 

2) аташэ, неруш, атоса; 

3) канферансье, клінапіс, парцье; 

4) піяніна, чарніла, сузор’е; 

5) сучча, партытура, Рэспублікі Беларусь.  

 

8. Да назоўнікаў мужчынскага роду адносяцца ўсе словы рада: 

1) МТЗ, БДУ, МАЗ; 

2) бра,алібі, калье; 

3) СНД, МВФ, ВНУ; 

4) кімано, эсэ, клішэ; 

5) кенгуру, какаду, шымпанзэ. 

 

9. Да канкрэтных назоўнікаў адносяцца ўсе словы ў радах: 

1) дом, дзяцел, аловак; 

2) ластаўка, спявак, дрэва; 

3) мітынг, загад, навальніца; 

4) радасць, туга, салавей; 

5) задавальненне, горыч, незалежнасць. 

 

10. Да зборных назоўнікаў адносяцца ўсе словы ў радах: 

1) яблыкі, шары, голле; 

2) калоссе, хмызняк, салома; 

3) лісце, пер’е, насенне; 

4) дзетвара, люд, моладзь; 

5) крылы, дні, садавіна. 
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11. Да рэчыўных назоўнікаў адносяцца ўсе словы ў радах: 

1) срэбра, нафта, кісларод;  4) сцежка, морква, аспірын; 

2) крупы, сукно, шоўк;   5) раніца, хлеб, мармелад. 

3) вугаль, тлушч, малако; 

 

12. Не маюць катэгорыі роду ўсе словы рада: 

1) вароты, граблі, дровы;   4) мараль, глыбіня, смеласць; 

2) фламінга, міс, нажніцы;  5) хованкі, апілкі, імяніны. 

3) суткі, жмуркі, шахматы; 

 

13. У форме меснага склону адзіночнага ліку маюць канчатак -ы ўсе 

словы(назоўнікі) ў радах: 

1) трактар, явар, лагер;   4) калыска, вёска, фотаплёнка; 

2) рыцар, бабёр, брыгадзір;  5) ганак, подзвіг, цукар. 

3) шалаш, палац, зубр; 

 

14. У форме меснага склону адзіночнага ліку маюць канчатак -ю ўсе 

назоўнікі ў радах: 

1) геній, конь, алень;   4) Іл’я, Фама, Пеця; 

2) край, май, галлё;    5) дзядуля, кароль, Віця. 

3) каваль, Васіль, Мікалай; 

 

15. Пры ўтварэнні формы адзіночнага ліку меснага склону адбываецца 

чаргаванне зычных у аснове ўсіх слоў(назоўнікаў) у радзе: 

1) настаўнік,дубняк,поспех;  4) парог,шлях,мітынг; 

2) дачка, бабулька, лыжка;  5) рука,шпаргалка,страха. 

3) канцэрт, праспект,спагада; 

16. У родным склоне адзіночнага ліку маюць канчатак -а (-я) усе 

назоўнікі ў радах: 

1) розум, гонар, жаль;   4) кашаль, голад, смех; 

2) яблык, інстытут, Ваўкавыск;  5) бокс, балет, шылінг. 

3) літр, алфавіт, грам; 

 

17. Пры ўтварэнні формы роднага склону адзіночнага ліку назоўнікаў 

памылка дапушчана хаця б у адным слове рада: 

1) касцёла, ансамбля, хакею;  4) інфаркту, грыпу, спеву; 

2) воску, бастону, ільну;   5) косінусу, ома, пад’ёму. 

3) блакіту, броду, гуманізма; 
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18. Пры ўтварэнні формы творнага склону адзіночнага ліку назоўнікаў 

дапушчаны памылкі хаця б у адным слове ў радах: 

1) пад Старобінам, рыхтавацца да юбілея, за Свіслачу; 

2) палкоўнікам Галавачовым, вучням Цімафеевым, над Прыпяццю; 

3) ганаруся Беларуссю, пахнуць рунню, сваёй стараннасцю; 

4) кампазітарам Чуркіным, пісьменнікам Лыньковым, горадам 

Кракавым; 

5) цёплаю вільгаццю, горадам Валожынам, пісьменнікам Быкавым. 

19. Дапушчана памылка ў дапасаванні прыметніка да назоўніка: 

1) едкая гар;    4) неразборлівы подпіс; 

2) пачалася лесастэп;  5) невялікі плеш (плех). 

3) нязнятая накіп; 

20. Пераклад з рускай на беларускую мову зроблены правільна: 

1) вторичная запісь – другарадная запіс; 

2) и бровью не повёл – і брывом не павёў; 

3) двухлетний гусь – двухгадовы гусь; 

4) левая туфля – левы туфель; 

5) очень кислый щавель – вельмі кіслае шчаўе.  

21. Часціна мовы, якая абазначае прымету прадмета і адказвае на 

пытанні які? якая? якое? чый? чыё? чыя? чые? – гэта: 

1) прыслоўе;   3) прыметнік; 5) прыназоўнік. 

2) займеннік;   4) лічэбнік; 

22. Паводле значэння прыметнікі падзяляюцца на: 

1) парадкавыя;  3) прыналежныя;  

2) адносныя;   4) якасныя. 

23. Пачатковая форма прыметнікаў – форма: 

1) роднага склону адзіночнага ліку мужчынскага роду; 

2) роднага склону адзіночнага ліку жаночага роду; 

3) роднага склону множнага ліку мужчынскага роду; 

4) назоўнага склону адзіночнага ліку жаночага роду; 

5) назоўнага склону адзіночнага ліку мужчынскага роду. 

 

24. Прыметнікі, што абазначаюць такія прыметы(якасці), якія могуць 

праяўляцца ў большай ці ў меншай ступені – гэта: 

1) прыналежныя;  3) якасныя;  

2) адносныя;   4) парадкавыя. 
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25. Правільнымі з’яўляюцца сцверджанні: 

1) У множным ліку прыметнікі маюць формы роду; 

2) Утвараюць ступені параўнання прыметнікі,якія абазначаюць масці 

жывёл; 

3) некаторыя прыметнікі маюць поўныя і кароткія формы; 

4) адносныя прыметнікі не маюць кароткай формы,а таксама 

ступеней параўнання;  

5) адносныя і прыналежныя прыметнікі змяняюцца па родах, ліках, 

склонах. 

26. Адзначце якасныя прыметнікі ў значэнні адносных: 

1) белая хустка;   4) жывая рыба. 

2) белая гарачка;   5) жывое слова. 

3) цяжкая прамысловасць; 

27. Адноснымі прыметнікамі з’яўляюцца ўсе словы ў радах: 

1) рэдкія воблакі, салодкі яблык, смелыя дзеці; 

2) шырокі стэп; маленькі садзік, квяцісты луг; 

3) залатая восень, залаты пярсцёнак, залаты характар; 

4) школьная парта, паўднёвая краіна, бярозавы гай; 

5) дубовыя пні, ледзяная гара, лічыльная машына. 

28. Прыналежнымі прыметнікамі з’яўляюцца ўсе словы ў радах: 

1) гарадскі рынак, студэнцкая канферэнцыя, вясковы жыхар; 

2) сонечны прамень, сонечная усмешка, цяперашні час; 

3) зялёны аксаміт, ліпеньская спякота, лясная маліна; 

4) птушынае гняздо, матулін голас, бабуліна хустка; 

5) лісіная нара, арліная дзюба, бацькаў дом. 

 

29. Усе словы рада з’яўляюцца прыметнікамі, ад якіх не ўтвараюцца 

ступені параўнання: 

1) самабытны, смачны, рабы; 

2) прыгожы, вузкі, белы, 

3) дубовы, глухі, босы; 

4) светла-сіні, чарнавокі, васільковы; 

5) мышасты, вішнёвы, пярэсты. 

 

30. Формы ступеней параўнання прыметнікаў ўтвораны правільна ва ўсіх 

словах ў радах: 

1) больш мякчэйшы, самы найцвярдзейшы; 

2) хутчэй, дужэй, маладзейшы; 
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3) шырэйшы, найлепшы, больш гаваркі; 

4) самы найздаравейшы, самы звонкі, найменшы; 

5) больш кіслы, менш слушны, найбольшы. 

 

31. Усе прыметнікі ў радах утвораны правільна: 

1) бацькаў ордэн, Марынкін дзённік, Міхасёвы канькі; 

2) русалчын смех, дзядулін пашпарт, Стасікаў мяч, 

3) Міхасёвы канькі, Анатолеў тэлефон, Пецевы нажніцы; 

4) мамін падарунак, воўчы хвост, ластаўчына гняздо; 

5) буслава гняздо, Алесеў сшытак, сябраў канспект. 

 

32. Памылка ў напісанні суфіксаў дапушчана хаця б у адным слове ў 

радах: 

1) люцкі, калмыцкі, славацкі; 

2) узбекскі, казахскі, турэцкі; 

3) дэпутацкі, канацкі, дзекабрысцкі; 

4) крыжацкі, альпінісцкі, цюрыхскі; 

5) Слаўгарадскі, канадскі, таджыкскі. 

33. Усе словы напісаны правільна ў радах: 

1) любанскі, свіцязьскі, гомельскі; 

2) пражскі, латышскі, таварыскі; 

3) чэхскі, эмігранцкі, абхазскі; 

4) познанскі, шатландскі, баранавіцкі; 

5) парыжскі, палесскі, марацкі. 

 

34. Пішацца н ва ўсіх словах у радах на месцы пропуску: 

1) палымя…ы, куры…ы, каме…ы; 

2) алавя…ы, запазыча…ы, саламя…ы; 

3) тума…ы, мышы…ы, былі…ы; 

4) вадзя…ы, палатня…ы, сцюдзё…ы; 

5) племя…ы, імя…ы, качы…ы. 

 

35. На месцы пропуску пішацца нн ва ўсіх словах у радах: 

1) пакло…іцкі азарт, абме…ы пункт; 

2) шкля…ыя вырабы, высуша…ыя грыбы; 

3) кухо…ы стол, шырачэ…ы прастор; 

4) жураўлі…ае крыло, матчы…а дабрыня; 

5) балко…ая рама, вогне…ы шар. 
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36. Адзначце словы, якія пішуцца праз злучок: 

1) (далёка)усходні;    4) (бледна)ружовы;  

2) (глыбока)водны;    5) (старажытна)беларускі;  

3) (польска)беларускі. 

 

37. Адзначце словы, якія трэба пісаць разам: 

1) (шмат)ступенны;    4) (рабоча)сялянскі;  

2) (высока)дэфіцытны;   5) (сусветна)гістарычны.  

3) (унтэр)афіцэрскі;  

  

38. НЕ пішацца асобна ў словах: 

1) (не)выразным зачараваннем;  4) было (не)цёмна,а шаравата; 

2) (не)вялікі востраў;   5) нічуць (не)горшы.  

3) рака(не)шырокая,а вузкая; 

 

39. Правільна напісаны ўсе словы ў радах: 

1) непахісны, няспынны, невысокі; 

2) нікчэмны, нішчымны, ніякаваты; 

3) далёка непоўны, не дарагі касцюм, не так лёгка; 

4) небагаты, недарэчны, недаравальны; 

5) не трэба, не можна, не варта. 

 

40. Адзначце сцверджанні, якія адпавядаюць падкрэсленым у сказе 

словам: 

Любоў, без якой не народзіцца песня ніводная, любоў святлейшую за 

майскі вечар пагодны, ярчэйшую нават за сонца і зоры, мацнейшую 

нават за скалы і горы, гучнейшую за рокат праліва, – я знайшоў у сэрцы 

народным. 

1) самастойныя часціны мовы; 

2) адносяцца да разраду прыналежныя; 

3) не змяняюцца па склонах; 

4) маюць форму (формы) ступені (ступеней) параўнання; 

5) адносяцца да разраду якасныя.  
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КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 6 

Перад выкананнем кантрольнай работы № 6 паўтарыце наступныя 

тэмы: лічэбнік, займеннік. Работа змяшчае 40 заданняў і складаецца з 

часткі А (33 заданні) і часткі В (7 заданняў). У кожным заданні можа 

быць адзін і больш правільных адказаў.У рабоце ёсць заданні, у якіх 

трэба суаднесці два слупкі. Адказам павінна быць спалучэнне літар і 

лічбаў. Пры гэтым некаторыя дадзеныя другога слупка могуць не 

выкарыстоўвацца. 

 

Частка А 

А1. Самастойная часціна мовы, якая абазначае лік, колькасць прадметаў 

або іх парадкавае месца пры лічэнні, – гэта: 

1) прыслоўе;   3) дзеепрыслоўе;   5) выклічнік. 

2)дзеепрыметнік;  4) лічэбнік; 

А2. Паводле структуры лічэбнікі падзяляюцца на: 

1) зборныя;   3)складаныя;   5) састаўныя. 

2) простыя;   4)парадкавыя; 

А3. Паводле значэння, граматычных асаблівасцей і характару ўжывання 

лічэбнікі падзяляюцца на: 

1) колькасныя;  3) састаўныя;   5) складаныя. 

2) зборныя;   4) парадкавыя; 

А4. Правільнымі з’яўляюцца сцверджанні: 

1) лічэбнікі дзевяноста, паўтара, паўтары скланяюцца; 

2) колькасны лічэбнік адзін і ўсе парадкавыя змяняюцца па родах і 

ліках; 

3) лічэбнікі два, дзве, абодва, абедзве, паўтара, паўтары змяняюцца 

па родах; 

4) маюць род словы тысяча, мільён, мільярд; 

5) у сказе лічэбнік (самастойна і ў спалучэнні з назоўнікам) можа 

быць дзейнікам. 

А5. Пры лічэбніках не ўжываюцца: 

1) дзеясловы;   3) займеннікі; 

2)прыметнікі;  4)назоўнікі. 
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А6. Колькасныя лічэбнікі падзяляюцца на: 

1) лічэбнікі, якія абазначаюць цэлы лік; 

2) дробавыя; 

3) зборныя; 

4) дробныя; 

5) круглыя. 

 

А7. Правільнымі з’яўляюцца сцверджанні: 

1) пры скланенні дробавых лічэбнікаў змяняюцца абодва словы; 

2) назоўнік пры дробавых лічэбніках ужываецца ў родным склоне; 

3) па структуры дробавыя лічэбнікі складаныя; 

4) лічэбнік паўтара ўжываецца пры назоўніках жаночага і ніякага роду; 

5) лічэбнік паўтары ўжываецца пры назоўніках мужчынскага роду. 

 

А8. Няправільнымі з’яўляюцца сцверджанні: 

1) у творным склоне лічэбнікі два, тры, чатыры захавалі форму 

парнага ліку на -ма; 

2) у простых лічэбніках пяць- дзесяць у творным склоне адбываецца 

падаўжэнне гука [ц'] у інтэрвакальным становішчы; 

3) лічэбнік сто ва ўсіх склонах мае канчатак о; 

4) пры скланенні складаных лічэбнікаў ад пяцідзесяці да 

васьмідзесяці змяняецца адна частка; 

5)пры скланенні састаўных колькасных лічэбнікаў змяняецца кожнае 

слова. 

 

А9. Лічэбнікі, якія абазначаюць пэўную колькасць прадметаў як 

сукупнасць, як адно цэлае, – гэта: 

1) парадкавыя;   3) дробныя; 

2) дробавыя;    4 ) зборныя. 

 

А10. Усе лічэбнікі ў радах з’яўляюцца зборнымі: 

1) пяцёра, абедзве, абое; 

2) два, тры, чатыры; 

3) адзінаццаты, соты, шосты; 

4) абодва, чацвёра, трое; 

5) сёмы, тысячны, трыццаты. 

 

А11. Арфаграфічная памылка дапушчана хаця б у адным слове ў радах: 

1) сямёра, васьмёра, дзевяцёра; 

2) семнаццаць, міліён, пяцьдзясят; 



36 

 
 

3) сем, восем, дзвесці; 

4) дзесяцера, сяммю, васьм’ю; 

5) шасцідзесяці, ста трыццаці, двумстам. 

 

А12. Правільна ўжыты лічэбнікі з назоўнікамі: 

1) два кані;   3) сем парасят;  5) сямёра нас.  

2) тры дзверы;  4) чацвёра дзяцей; 

 

А13. Устанавіце адпаведнасць паміж часцінамі мовы і іх 

характарыстыкамі: 

А. Пяцёрка.   1. Дробавы лічэбнік. 

Б. Васьмёра.  2. Агульны назоўнік. 

В. Чатырохсоты.  3. Зборны лічэбнік.  

Г. Тры пятыя.  4. Колькасны складаны лічэбнік. 

5. Парадкавы складаны лічэбнік. 

 

А14. Лічэбнікамі з’яўляюцца ўсе словы ў радах: 

1) двойка, два, удвух; 

2) пяць сёмых, сто дваццаць, шасцярня; 

3) сотня, падвоіць, нуль; 

4) чатыры сёмыя, пяць трэціх, сямёра; 

5) дваццаты, сямісоты, дзясяты. 

 

А15. Колькасныя лічэбнікі ў форме роднага склону напісаны 

няправільна: 

1) двюх;   3) сарака;   5) пяццюсот.  

2) пяцідзесяці;  4) двенаццаці; 

 

А16. Колькасныя лічэбнікі ў форме давальнага склону напісаны 

правільна: 

1) пятнадцаці;  3) другому;   5) васьмі. 

2) пяцістам;   4) пяцярым; 

 

А17. Колькасныя лічэбнікі ў форме творнага склону напісаны правільна: 

1) абедзвума;  3) сямістамі;   5) васьмідзесяці. 

2) двумастамі;  4) пяццюстамі; 

 

А18. Адзначце назоўнікі, якія спалучаюцца з лічэбнікам паўтары: 

1) машыны;   3) рубля;   5) бочкі.  

2) сотні;   4) тысячы; 
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А19. Памылкі дапушчаны ў спалучэнні лічэбніка з назоўнікамі: 

1) паўтары літра;  3) паўтара вярсты; 5) паўтара яблыка. 

2) паўтара кіламетра; 4) паўтара крока; 

А20. Дапушчана памылка пры перакладзе з рускай мовы на беларускую: 

1) два моря – два мора; 

2) три озера – тры возера; 

3) три человека – тры чалавекі); 

4) пять сестёр – пяць сясцёр;  

5) четыре новых дома – чатыры новыя дамы. 

А21. Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі словамі і іх 

часцінамоўнай прыналежнасцю:  

А. У Петрыка адны сані і двое коней.   1. Прыметнік. 

Б. Прыйшлі адны хлопчыкі.     2. Назоўнік.  

В. Адны гаварылі адно, другія – другое.   3. Часціца. 

Г. У бабулі і ў мяне былі адны погляды на жыццё. 4. Лічэбнік. 

5. Прыназоўнік. 

А22. Правільныім з'яўляюцца сцверджанні: 

1) парадкавыя лічэбнікі ўтвараюцца ад колькасных; 

2) парадкавыя лічэбнікі змяняюцца па родах у адзіночным ліку, 

ліках, склонах;  

3) пры скланенні ў складаных парадкавых лічэбніках змяняюцца 

абедзве часткі; 

4) у састаўных парадкавых лічэбніках скланяюцца ўсе словы;  

5) парадкавыя лічэбнікі, якія заканчваюцца на -тысячны, -мільённы, 

-мільярдны, пішуцца ў два словы.  

А23. Памылкі дапушчаны ў спалучэнні склонавых формаў лічэбнікаў з 

назоўнікамі: 

1) пяць сёмых метра; 

3) тры пятых цэнтнера;  

2) чацвёра гімнастак; 

4)сем восьмых гектара; 

5) два кураняці. 

А24. Правільна ўтвораны і напісаны склонавыя формы лічэбнікаў з 

назоўнікамі: 

1) трыццаці трох кватэрны дом;  

2) ссутулены сямю дзясяткамі гадоў; 
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3) з трымастамі чатырнаццаццю студэнтамі;  

4) чатырохсот пяцідзесяці мільённы; 

5) адзін з двухсот шасцідзесяці дзевяці абітурыентаў. 

 

А25. Дапушчаны памылкі ў словазлучэннях: 

1) у пяці кроках ад дома; 

2) тры правільных рашэнні;  

3) дзесяць шчаслівых пераможцаў; 

4) трыццаць два здаровых зубы; 

5) адна цэлая і шэсць сёмых кілаграма.  

 

А26. Самастойная часціна мовы, якая паказвае на прадметы, асобы, 

прыметы прадметаў або колькасць, не называючы іх – гэта: 

1) часціца;   3) займеннік;  5) дзеепрыслоўе. 

2) прыслоўе;  4) выклічнік;  

 

А27. Адзначце правільныя сцверджанні: 

1) займеннікі не змяняюцца па склонах; 

2) многія займеннікі маюць форму роду і ліку; 

3) часцей за ўсё займеннікі спалучаюцца з дзеясловамі; 

4) паводле значэння займеннікі падзяляюцца на разрады; 

5) да прыналежных займеннікаў адносяцца займеннікі мы, вы, яны; 

 

А28. Адзначце займеннік, які не мае формы назоўнага склону: 

1) асабовы;    3) указальны;  5) зваротны. 

2) прыналежны;   4) азначальны; 

  

А29. Адзначце, чым з'яўляецца выдзеленае слова ў сказе: 

Няхай сабе ворагі міру шалеюць ад злосці. 

1) прыназоўнік;   3) часціца;  

2) займеннік;   4) выклічнік. 

  

А30. Замест пропускаў ужываецца займеннік сабе: 

1) зрабіць для … адкрыццё; 4) сам…не верыць; 

2) купіць … планшэт;  5) павага да бацькоў – павага да …  

3) сам выдумляе …работу; 

 

А31. Займеннік сябе ўжываецца ў сказах: 

1) Ужо трэці дзень сястра не знаходзіла … спакою. 

2) Бацька папярэдзіў нас, каб паводзілі … ціха. 



39 

 
 

3) Дзяўчаты збіраліся ў Марылькі днём і сядзелі …там ажно да 

вечара. 

4) У сне я часта бачыў … з роднымі. 

5) Дзік нахіліць да …кусцік ягадніку і пачынае есці. 

 

А32. Займеннік цябе ўжываецца ў сказах: 

1) Я шчаслівая, што хоць кроплю малую , узяла ад … , мая матуля. 

2) Дзякуй … , сястрыца родная, за дапамогу. 

3) Краіна родная! Мы любім … бясконца. 

4) Як ты да мяне, так і я да … . 

5) Паклон … , Беларусь мая, нізка ад нас! 

 

А33. Правільна напісаны ўсе займеннікі ў радах: 

1) ні чым, ні за што, хтосьці; 

2) абышто, нехта, якісці; 

3) ні кога, ні ў якім, абы з чым; 

4) нічыім, які-небудзь, ні перад чым; 

5) абы-чый, чыйсьці, нейкі. 

 

Частка В 

Тэкст да заданняў В1 – В7 

(1) Не ўзяцца за зброю было нельга. (2) Чалавечая годнасць загадвала 

ісці ў бой супраць тых, хто зацягнуў край калючым дротам. (3) Катарга, 

рабунак, знішчэнне мірных людзей, турмы і канцлагеры. (4) У лагеры 

Трасцянец, пад Мінскам, тры гады знішчалі па сто трыццаць сем чалавек 

у дзень. (5) Значыць, шэсць чалавек у гадзіну. (6) Значыць, кожныя 

дзесяць хвілін тут навекі паміралі зямля і неба, увесь свет. (7) За гады 

акупацыі фашысты знішчылі ў Трасцянцы дзвесце шэсць тысяч пяцьсот 

чалавек. 

 

В1. Знайдзіце ў тэксце простыя колькасныя лічэбнікі, утварыце ад іх 

парадкавыя і запішыце іх у назоўным склоне.  

 

В2. Знайдзіце ў тэксце састаўны колькасны лічэбнік і зпішыце яго ў 

форме давальнага склону. 

 

В3. Знайдзіце ў тэксце складаны колькасны лічэбнік і запішыце яго ў 

форме меснага склону. 
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В4. Падкрэсленыя словы з 4–6-га сказаў запішыце ў творным склоне. 

 

В5. Падкрэсленыя словы з 7-га сказа запішыце ў форме меснага склону. 

 

В6. Падкрэслены ў 2-ім сказе займеннік запішыце ў пачатковай форме. 

 

В7. Знайдзіце ў тэксце азначальныя займеннікі і запішыце іх у той 

форме, у якой яны ўжыты. 
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КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 7 

Абагульняючая работа ўключае заданні па разделах: «Фанетыка», 

«Арфаэпія», «Арфаграфія», «Марфемная будова слова», 

«Словаўтварэнне», «Лексіка», «Фразеалогія», «Марфалогія (назоўнік, 

прыметнік, лічэбнік, займеннік)». 

 

1. Адзначце словы, у якіх літара я абазначае два гукі: 

1) сям’я;   3) пераязджаць;  5) яслі. 

2) зямля;   4) дзявяты; 

 

2. Адзначце словы, вымаўленне якіх не супадае з напісаннем: 

1) згінуць;   3) смешны;   5) дзверы. 

2) снег;    4) скінуць; 

 

3. Адзначце словы, у якіх колькасць гукаў і літар не супадае: 

1) галлё;    3) лье;   5) рэдзька. 

2) шчасце;   4) аб’інець; 

 

4. Адзначце словы, у якіх літара і абазначае гук [і]: 

1) ручаіна;   3) сястра і брат;  5) брат і сястра. 

2) Полацк і Браслаў; 4) смех і грэх; 

 

5. Адзначце словы, у якіх правільна пастаўлены націск: 

1) ву сы;    3) ця жар;   5) супавы . 

2) знаха р;   4) крапіва ; 

 

6. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара а: 

1) кр_хмал;   3) камп’ют_р;  5) тры_. 

2) пл_ўчыха;   4) раскват_раваць; 

7. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара я: 

1) кал_ндары;   3) вым_няць;  5) с_ржант. 

2) м_нтуз;   4) с_мнаццаць; 

8. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца ь: 

1) свержан_скі;  3) восем_;   5) снежан_скі. 

2) фаніпал_скі;  4) песен_ка; 
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9. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца ў (нескладовае): 

1) ва_ніверсітэце;      4) стра_с; 

2) са_на;       5) фра_. 

3) часопіс «Полымя»_знагародзілі; 

10. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца апостраф: 

1) п_ю;    3) без_языкі;  5) шчаў_е. 

2) шмат_ярусны;  4) вераб_іны; 

 

11. Адзначце словы, у якіх пішацца вялікая літара: 

1) А (а)хілесава пята;  4) яблык Б (б)елы наліў; 

2) К (к)упалавы паэмы;   5) К (к)оласаўская прэмія. 

3) К (к)урган Славы; 

12. Адзначце правільна напісаныя словы: 

1) тонна;   3) расстанне;  5) маласэрдны. 

2) пяшчота;   4) Шміт;  

13. Адзначце словы з памылковым напісаннем: 

1) прозьба;   3) бесдапаможны; 5) Ала. 

2) Ілля;    4) Ульяна; 

 

14. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара е: 

1) жыцц_радасны;   4) кон_гадоўля; 

2) насенн_водства;   5) вогн_тушыцель. 

3) жыцц_любівы; 

15. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара о: 

1) м_вазнаўца;  3) руж_вашчокі;  5) с_нцапёк. 

2) ч_рнавалосы;  4) зб_жжаздача; 

 

16. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ы: 

1) звыш_мклівы;   4) борт_нжынер; 

2) дэз_нфармацыя;   5) суб_нспектар. 

3) з_мправізаваць; 
 

17. Адзначце словы, у якіх ёсць канчатак: 

1) прачытаўшы;  3) сказаў;   5) ісці. 

2) добра;   4) звезены; 
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18. Адзначце словы, у якіх аснова невытворная: 

1) абуць;    4) абруч; 

2) узбярэжжа;    5) кропля. 

3) работа; 
 

19. Адзначце словы, у якіх суфіксы формаўтваральныя: 

1) напісаны;    4) прылёгшы; 

2) гадавіна;    5) прыйшла. 

3) гусляр; 

 

20. Адзначце словы, утвораныя бяссуфіксным спосабам: 

1) прыгожа;    4) абгон; 

2) пераход;    5) кудысьці. 

3) чырвань; 
 

21. Адзначце словы, утвораныя прыставачна-суфіксальным спосабам: 

1) зазімак;    4) перанумараваць; 

2) пяцітонны;    5) падземны. 

3) датэрмінова; 

22. Адзначце правільныя сцверджанні: 

1) амонімы падзяляюцца толькі на лексічныя, марфалагічныя, 
фанетычныя; 

2) дыялектныя словы ўжываюцца на пэўнай тэрыторыі; 
3) устарэлыя словы падзяляюцца на архаізмы і гістарызмы; 
4) антонімы можна падабраць да ўсіх часцін мовы; 
5) паводле выражэння галоўнага слова фразеалагізмы падзяляюцца на 

іменныя і дзеяслоўныя. 

23. Адзначце словазлучэнні, у якіх правільна ўжыты паронімы: 

1) дзейсны чалавек;   4) акраец хлеба; 

2) дробны лічэбнік;   5) класічная спадчына. 

3) аб’ёмісты канспект; 

24. Адзначце фразеалагізмы, значэнне якіх раскрыта правільна: 

1) у свіныя галасы – рана; 

2) блізкі свет – далёка; 

3) пайшла пісаць губерня – распусканне плётак; 

4) за дзедам шведам – даўно; 

5) даць гарбуз – пачаставаць. 
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25. Адзначце сказы, у якіх фразеалагізм выконвае ролю выказніка: 

1) Работа – курам на смех. 

2) Лёгкага хлеба нідзе няма. 
3) Яны баяліся высунуць нос. 
4) З горам папалам закончылі справу. 
5) Маці слязу пусціла. 

 

26. Адзначце канкрэтныя назоўнікі: 

1) смех;     4) сорам; 

2) думка;    5) канапа. 

3) воля; 

 

27. Адзначце адушаўлёныя назоўнікі: 

1) цэцэ;     4) лялька; 

2) ружа;     5) тапелец. 

3) ферзь; 

 

28. Адзначце назоўнікі жаночага роду: 

1) квецень;    4) лебедзь; 

2) шампунь;    5) педаль. 

3) слодыч; 

29. Адзначце назоўнікі, якія ў Р. скл. маюць канчатак -у: 

1) краявід_;    4) твар_; 

2) шакалад_;    5) шмат народ_. 

3) хлеб_; 

30. Адзначце назоўнікі, якія ў М. скл. маюць канчаткі -у, -ю: 

1) на агн_;    4) пры зяц_; 

2) пры Караткевіч_;   5) на мядзведз_. 

3) пры песняр_; 

31. Адзначце правільныя сцверджанні: 

1) зборныя назоўнікі не ўжываюцца ў множным ліку; 
2) назоўнік гусь м. р.; 
3) рэчыўныя назоўнікі можна спалучаць з колькаснымі лічэбнікамі; 
4) да ІІІ скланення адносяцца назоўнікі ж. р. з нулявым канчаткам; 
5) уласныя назоўнікі маюць формы толькі аднаго ліку: адзіночнага 

або множнага. 
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32. Адзначце словы, якія пішуцца праз злучок: 

1) (міні)маркет;   4) (унтэр)афіцэр; 

2) (паў)лімона;   5) (контр)атака. 

3) (контр)адмірал; 

 

33. Адзначце якасныя прыметнікі: 

1) вішнёвыя вочы;   4) вішнёвы джэм; 

2) лісіная хітрасць;   5) яблыневы цвет. 

3) вараны конь; 

 

34. Адзначце прыметнікі, ад якіх утвараюцца ступені параўнання: 

1) жанаты;    4) добры; 

2) вусаты;    5) шчаслівы. 

3) русы; 

 

35. Адзначце словы, якія пішуцца праз злучок: 

1) (заходне)еўрапейскі;  4) (ваенна)палонны; 

2) (глыбока)паважаны;  5) (Заходне)Сібірская раўніна. 

3) (жыллёва)камунальны; 
 

36. Адзначце правільна напісаныя словы: 

1) пяццюдзесяццю;   4) сяммюдзесяццю; 

2) абедзвюма;    5) чатыры дзясятых. 

3) паўтары шклянкі; 
 

37. Адзначце правільныя сцверджанні: 

1) лічэбнік – гэта службовая часціна мовы; 

2) па значэнні лічэбнікі падзяляюцца на два разрады – колькасныя і 

парадкавыя; 

3) лічэбнік выконвае ў сказе ролю толькі дзейніка і выказніка; 
4) лічэбнік абодва спалучаецца з назоўнікамі мужчынскага і ніякага 

роду; 

5) усе лічэбнікі скланяюцца. 
 

38. Адзначце словы, якія напісаны правільна: 

1) нехто іншы, як;   4) абы-хто; 

2) ні што іншае не цікавіла; 5) з кім-небудзь. 

3) кагосьці; 
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39. Адзначце правільныя сцверджанні: 

1) займеннікі я, мы, ты, вы маюць форму роду; 
2) займеннік сябе не мае формы назоўнага склону; 
3) пры дапамозе займенніка самы ўтвараецца вышэйшая ступень 

параўнання прыметнікаў; 

4) займеннікі могуць пераходзіць у назоўнікі і часціцы; 
5) займеннікі мой, твой, свой, наш, ваш з’яўляюцца прыналежнымі. 

 

40. Адзначце словазлучэнні з правільным ужываннем займеннікаў: 

1) даць сабе слова; 
2) непрыкметна для сабе; 
3) глядзі сабе пад ногі; 
4) паверыць у сябе; 
5) набыць сябе кнігу. 
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КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 8 

Перад выкананнем кантрольнай работы № 8 вывучыце праграмны 

матэрыял па тэмах: дзеяслоў, дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе, прыслоўе, 

прыназоўнік, злучнік, часціца, выклічнік. 

 

Частка А 

А1. Адзначце правільныя сцверджанні: 

1) Дзеяслоў мае канчатак. 
2) Інфінітыў мае катэгорыю часу. 
3) Дзеяслоў не мае катэгорыі роду. 
4) Інфінітыў можа быць любым членам сказа. 
5) Будучы час дзеяслова мае дзве формы: простую і складаную. 

 

А2. Адзначце няправільныя сцверджанні: 

1) У аснову інфінітыва не ўваходзяць суфіксы -ць, -ці, -чы. 
2) Дзеясловы бываюць зваротнымі і незваротнымі. 
3) У сказах з безасабовымі дзеясловамі павінен быць дзейнік. 
4) Пераходныя дзеясловы абазначаюць дзеянне, не накіраванае на 

аб’ект. 

5) Дзеясловы могуць ужывацца ў формах абвеснага, загаднага і 
ўмоўнага ладу. 

 

А3. Адзначце дзеясловы I спражэння: 

1) спаць;    4) жыць; 

2) пісаць;    5) квітнець. 

3) ненавідзець; 
 

А4. Адзначце дзеясловы II спражэння:  

1) любіць;    4) сябраваць; 

2) жаніцца;    5) цалавацца. 

3) схадзіць; 
 

А5. Адзначце рознаспрагальныя дзеясловы: 

1) бегчы;    4) вячэраць; 

2) жаць;     5) даць. 

3) есці; 
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А6. Адзначце дзеясловы незакончанага трывання: 

1) дазволіць;    4) класціся; 

2) перачытваць;   5) адзначыць. 

3) стукнуць; 

 

А7. Адзначце дзеясловы закончанага трывання: 

1) адшумець;    4) узяць; 

2) выпрацоўваць;   5) падтрымліваць. 

3) браць; 

 

А8. Адзначце дзеясловы незалежнага стану: 

1) любіць дзяцей;   4) пакрывалася снегам; 

2) пасылаць паштоўку;  5) падпісваліся вучнямі. 

3) саліць суп; 

 

А9. Адзначце пераходныя дзеясловы: 

1) сумаваць па родных;  4) схіліць галаву; 

2) пасадзіць дрэва;   5) дапамагчы сябрам. 

3) хварэць на грып; 

 

А10. Адзначце непераходныя дзеясловы: 

1) ісці лесам; 
2) не выканаў усяго задання; 
3) адпачываць на моры; 
4) папіць малака; 
5) ганаруся сынам. 

 

А11. Адзначце дзеясловы, у якіх супадаюць асновы інфінітыва і 

цяперашняга часу: 

1) карміць;    4) чытаць; 

2) ляжаць;    5) квітнець. 

3) бегчы; 

 

А12. Адзначце дзеясловы, якія напісаны няправільна: 

1) здзеквацца;    4) адкладываць; 

2) пакутаваць;    5) распаўсюджваць. 

3) даследаваць; 
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А13. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-й асобы множнага ліку 

цяперашняга або будучага простага часу маюць канчаткі -аце, -яце: 

1) смяяцца;    4) вылечыць; 

2) абняць;    5) піць. 

3)  змагчы; 

 

А14. Адзначце характарыстыкі, якія адпавядаюць выдзеленаму ў сказе 

слову: 

І покуль дыхае планета, не вынішчаецца датла душа народа і паэта ў 

шуме жытняга святла. 

1) зваротны;    4) I спражэння; 

2) закончанага трывання;  5) II спражэння. 

3) у сказе – выказнік; 

 

А15. Адзначце дзеясловы, якія напісаны правільна: 

1) паказываць;   4) упрыгожваць; 

2) выпісваць;    5) разменьваць. 

3) рашчэсваць; 

 

А16. Адзначце граматычныя прыметы, якія ўласцівы дзеепрыметніку: 

1) мае закончанае і незакончанае трыванне; 
2) з’яўляецца нязменным; 
3) дапасуецца да назоўніка ў родзе, ліку і склоне; 
4) бывае цяперашняга і прошлага часу; 
5) кароткія дзеепрыметнікі заўсёды з’яўляюцца азначэннямі. 

 

А17. Адзначце дзеепрыметнікі, якія ўтвораны правільна: 

1) скаціўшаяся сляза;  4) усхваляванае мора; 

2) затоены салавей;   5) сказанны мною. 

3) загароджанны двор; 

 

А18. Адзначце дзеепрыметнікі, якія напісаны правільна: 

1) падарункі не куплены; 
2) тэст невыканан; 
3) незжаты, а скошаны авёс; 
4) не выкананае вучнямі заданне; 
5) зусім непрадуманае рашэнне. 
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А19. Адзначце дзеепрыметнікі, якія перайшлі ў разрад прыметнікаў: 

1) скошаная трава;   4) спелая садавіна; 

2) вядомы пісьменнік;  5) прачытаная кніга. 

3) узмыленыя коні; 
 

А20. Адзначце граматычныя прыметы, якія ўласцівы дзеепрыслоўю: 

1) мае закончанае і незакончанае трыванне; 
2) можа мець зваротную форму; 
3) у сказе выконвае ролю акалічнасці; 

4) мае граматычныя прыметы дзеяслова і прыметніка; 
5) дзеепрыслоўі закончанага трывання ўтвараюцца ад асновы 

цяперашняга часу дзеясловаў.  

 

А21. Адзначце дзеепрыслоўі незакончанага трывання: 

1) трымаючы;    4) кажучы; 

2) скасіўшы:    5) сплёўшы. 

3) дыхаючы; 
 

А22. Адзначце дзеепрыслоўі закончанага трывання: 

1) не сказаўшы;   4) сустрэўшыся; 

2) жнучы;    5) не пад’еўшы. 

3) спёкшы; 
 

А23. Адзначце характарыстыкі, якія адпавядаюць выдзеленаму ў сказе 

слову: 

Зелянеюць дружна елкі, нібы стаўшы ў карагод. 

1) дзеепрыметнік; 
2) дзеепрыслоўе; 
3) незакончанага трывання; 
4) утворана ад асновы інфінітыва; 
5) у сказе ўваходзіць у склад адасобленай акалічнасці. 

 

А24. Адзначце характарыстыкі, якія адпавядаюць выдзеленаму ў сказе 

слову: 

У гасцях добра, а дома лепш. 

1) прыметнік; 
2) прыслоўе; 
3) ужыта ў простай форме вышэйшай ступені; 
4) у простай форме найвышэйшай ступені; 
5) мае нулявы канчатак. 
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А25. Адзначце прыслоўі, якія трэба пісаць разам: 

1) на (памяць);   4) як (раз); 

2) на (зубок);    5) па (двое). 

3) на (ўме); 
 

А26. Адзначце словы, якія трэба пісаць праз злучок: 

1) з (малку);    4) у (пяцярых); 

2) па (летняму);   5) раз (пораз). 

3) ціха (ціха); 
 

А27. Адзначце словы, якія трэба пісаць асобна: 

1) у (абдымку);   4) на (слых); 

2) на (славу);    5) ад (малку). 

3) у (рассыпную); 
 

А28. Адзначце прыслоўі, ад якіх правільна ўтворана ступень параўнання: 

1) найбольш цікавей;  4) больш утульна; 

2) найсмялейшы;   5) глыбей. 

3) мацней за ўсіх; 
 

А29. Адзначце вытворныя службовыя часціны мовы: 

1) нягледзячы на;   4) каб; 

2) паміж;    5) тым часам як. 

3) пасля таго як; 
 

А30. Адзначце словазлучэнні, у якіх прыназоўнікі ўжыты правільна: 

1) жартаваць над ім; 
2) пайсці па малако; 

3) закон аб мове; 
4) памерла праз хваробу; 
5) ажаніцца на суседцы. 

 

А31. Адзначце характарыстыкі, якія адпавядаюць выдзеленаму ў сказе 

слову: 

Эх ты, лета гарачае, бурнае. 

1) мадальная часціца; 
2) волевыяўленчы выклічнік; 
3) эмацыянальны выклічнік; 
4) невытворнае слова; 
5) вытворнае слова. 
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А32. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропускаў пішацца часціца не: 

1) Ну чым __ франт! 
2) Куды __ глянь – усюды прастор. 

3) Мы __ раз былі на Нарачы. 

4) Я __ разу не спазніўся на працу. 
5) Чаго ён толькі __ перадумаў. 

 

Частка В 

Тэкст да заданняў В1 – В5 

(1)Дзьмухавец – расліна трывалая. (2)Ён расце ўсюды: на лугах, палянах, 

узлесках, агародах, уздоўж дарог. (3)Яго топчуць людзі і жывёлы, 

заглушаюць трава і дрэвы. (4)А ён расце і расце, распраўляючы лісты і 

жоўтыя кветкі. (5)Але дзьмухаўцы бываюць не толькі жоўтыя. (6)У гарах 

Каўказа сустракаюцца віды з пурпуровымі і ліловымі кветкамі. 

(7)Дзьмухавец можна есці. (8)Маладое лісце вымочваюць у салёнай 

вадзе і робяць з яго салату. (9)Дзьмухавец з’яўляецца добрым сродкам 

для ачышчэння лёгкіх, ад бяссонніцы, паніжае крывяны ціск. 

 

В1. Ад выдзеленага ў 9-ым сказе дзеяслова ўтварыце дзеепрыметнік і 

запішыце яго ў пачатковай форме. 

 

В2. Ад выдзеленага ў 6-ым сказе дзеяслова ўтварыце дзеепрыслоўе і 

запішыце яго. 

 

В3. Вызначце часцінамоўную прыналежнасць выдзеленага ў 2-ім сказе 

слова. Адказ запішыце. 

 

В4. Адзначце правільнае сцверджанне ў дачыненні да слова, выдзеленага 

ў 4 сказе: 

1) утворана прыставачна-суфіксальным спосабам; 

2) утворана суфіксальным спосабам; 
3) мае невытворную аснову; 
4) утворана прыставачным спосабам; 
5) утворана бяссуфіксным спосабам. 

 

В5. Ад выдзеленага ў 7-ым сказе дзеяслова ўтварыце форму загаднага 

ладу 2-й асобы адзіночнага ліку. Адказ запішыце. 
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В6. Устанавіце адпаведнасць паміж рускімі і беларускімі назвамі часцін 

моў: 

А. Союз       1) прыназоўнік 

Б. Междометие      2) выклічнік 

В. Предлог       3) злучнік 

Г. Наречие       4) часціца 

5)прыслоўе 

 

В7. Запішыце выраз па-беларуску: 

оклеивать обоями 

 

В8. Устанавіце адпаведнасць паміж падкрэсленымі ў сказах словамі і іх 

часцінамоўнай прыналежнасцю. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння 

літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар. 

А. Гэта даручэнне трэба тэрмінова выканаць. 1) займеннік 

Б. Адзін дуб у полі – гэта не лес.   2) часціца 

В. Ён змераў Мінск і ўздоўж і ўпоперак.  3) прыназоўнік 

Г. Уздоўж гасцінца стаялі высокія таполі. 4) прыслоўе  

5) злучнік 
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КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 9 

Перад выкананнем кантрольнай работы № 9 паўтарыце наступныя 

тэмы: словазлучэнне: будова, значэнне, ужыванне; аднасастаўныя і 

двухсастаўныя сказы, галоўныя члены сказа, працяжнік паміж дзейнікам 

і выказнікам. Работа змяшчае 40 заданняў і складаецца з часткі А (32 

заданні) і часткі В (8 заданняў). У кожным заданні можа быць адзін і 

больш правільных адказаў. 

 
Частка А 

 
А1. Не з’яўляюцца словазлучэннямі: 

1) жаданне ладзіць;    4) больш актыўна; 

2) пачулася гаворка;   5) дзень цёплы. 

3) зубчастыя вершаліны; 

 

А2. У выдзеленых словазлучэннях словы звязаны дапасаваннем: 

1) Дарожкі пасыпаны пясочкам жвіровым. 

2) Палі збажыною шумяць. 

3) Павольна цячэ рака сярод лугавой поймы. 

4) Кожны новы дзень прыносіў якія-небудзь навіны. 

5) Зара ружовая абуджае далі. 

 

А3. У выдзеленых словазлучэннях словы звязаны сувяззю кіравання: 

1) Шпарка ішлі хлопцы па сухім бары. 

2) На палянцы пасуцца зубры. 

3) Перад намі рассцілалася роўнядзь. 

4) Травы хіліць зухаваты вецер. 

5) На калгасным полі жыта каласіцца. 

 

А4. Словы звязаны прымыканнем у выдзеленых словазлучэннях: 

1) Дзед Талаш ідзе не спяшаючыся. 

2) Вечарам у мястэчка прыйшоў атрад чырвонаармейцаў. 

3) Гарэзна свішчуць вясёлыя шпакі. 

4) Дзядзька Марцін паехаў араць. 

5) З верхавіны высокай яліны ўпала шышка. 
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А5. Адзначце словазлучэнні з памылкамі ў дзеяслоўным кіраванні: 

1) збегай за вадой;    4)захварэў на адзёр; 

2) кпіў з яе;     5) дзякаваць матулю. 

3) не прыйшоў з-за хваробы; 

А6. Знайдзіце словазлучэнні, якія не адпавядаюць граматычнай норме 

беларускай мовы: 

1) за пяць крокаў ад дома; 

2) жыць з бацькамі; 
3) курсы на выбар; 

4) дзівіўся ім; 

5) дужэйшы за яго. 

 

А7. Простымі з’яўляюцца сказы: 

1) Вясна непрыкметна перайшла ў лета. 
2) Вы адчуеце, які незвычайна багаты на добрыя справы сённяшні 

дзень. 

3) Усяму жывому зямля дорыць шчодрасць. 
4) Дзьмуў халодны вецер ды шумеў цёмны лес. 
5) Звіслі ўніз каласы і пад месяцам спяць. 

 

А8. Адзначце простыя неразвітыя сказы: 

1) Звоняць срэбнымі хвалямі рэкі. 
2) Дзень быў сонечны, спакойны. 
3) Бацька быў не ў гуморы. 
4) Перастрэлка пачала сціхаць. 
5) Хлопец хацеў паступіць у БДУ.  

 

А9. Правільна вызначана граматычная аснова ў сказах: 

1) Жаданне прайсціся па незнаёмых мясцінах апанавала маладога 

настаўніка. 

2) Аснежаныя сосны і елкі, здаецца, дрэмлюць. 

3) Усе трое пасажыраў моўчкі аглядалі наваколле. 
4) Абодва рабочыя зноў узяліся за працу. 

5) Кожны з нас добра ведаў сваю спрву.  

 

А10. Адзначце сказ, у якім дзейнік выражаны выклічнікам: 

1) У першай частцы складаных слоў Э захоўваецца ў некаторых 

словах. 

2) Радзей далятае «ку-ку». 
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3) Заўсёды ў яе гэтае «гэй» верціцца на языку. 

4) Дома з дзецьмі была маці. 
5) З-за плячэй бярозак рослых узнімаецца рассвет. 

 

А11. Адзначце сказы з простым выказнікам: 

1) Дзед Юрка быў рыбак. 

2) Сады цвілі ў наваколлі. 
3) Добра завучанае ніколі не забудзецца. 
4) Ідзе з лапатай дзядзька з хаты і адграбае снег заўзята. 

5) Раніца ўстала марозная, ясная. 
 

А12. Састаўны дзеяслоўны выказнік ёсць у сказах: 

1) Жыў ляснік са сваёй леснічыхай каля завадзі ціхай. 

2) Пабялелі ад снегу маўклівыя сосны. 
3) Піліп мусіў згадзіцца з дзедавымі довадамі. 

4) Народ павінен мець сваю гісторыю. 

5) Бацька даў параду зяцю.  
 

А13. Правільна падкрэслены выказнікі ў сказах: 

1) Вада ў рэчцы была чыстая і халодная. 
2) Міхась – брыгадзір. 

3) Нівы – вокам не абняць. 

4) Надвор’е было спякотнае. 

5) Наша вёска – ого-го! 

 

А14. Састаўны іменны выказнік ёсць у сказах: 

1) Тут кожная сцежка – паданне. 

2) Вясна была ранняя, цёплая. 
3) Лес стаяў спакойны і нахмураны. 
4) Міхась захацеў выкупацца ў рэчцы. 

5) Вочы як неба. 
 

А15. Неабходна паставіць працяжнік паміж саставам дзейніка і выказніка 

ў сказе: 

1) Шчокі быццам расквечаны мак. 

2) Месяц круглы як блін. 

3) Мудрая рэч праца сярод людзей і для людзей. 

4) Лебедзь цар на сінім плёсе. 
5) Бацька ў Міхася інжынер. 
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А16. Абавязкова ставіцца працяжнік ў сказах: 

1) Дзед Андрэй, відаць, добры чалавек. 
2) Маленства гэта багацце, тая гаючая крыніца, якую носім мы ў сабе. 

3) Азёры вынік дзейнасці ледавіка. 
4) Раніца як раніца. (Самы час спаць). 
5) Мы людзі свабодныя, вольныя птахі. 

 

А17. Дапушчана пунктуацыйная памылка ў сказах: 

1) Неба высокае, блакітнае. 
2) Мінск – сталіца, гордасць наша. 

3) Добры хлопец – гэты Мікалай. 

4) Абцасікі, як шпількі ў заатэхніка Марылькі. 

5) Снег блішчыць як халодная сталь. 
 

А18. Адзначце сказы, у якіх параўнальныя злучнікі ўваходзяць у склад 

выказніка: 

1) Неба чыстае, як шклянка. 
2) Дарога доўгая як памяць. 
3) Вясенні луг што выстаўка народнага мастацтва. 
4) Дарога, як струна, працягнулася па роўнай мясцовасці. 
5) Глеба была тлустая як тварог. 

 

А19. Адзначце сказы з недапасаванымі азначэннямі: 

1) Надышоў час гарачы жніва. 
2) Чалавек пражыў слаўнае жыццё. 
3) Селянін без шапкі з ускудлачанымі валасамі. 
4) На сходзе студэнты прынялі рашэнне ехаць у экспедыцыю.  
5) Чалавек з сівымі скронямі паказаўся на двары. 

 

А20. Дапасаваныя азначэнні ёсць у сказах (знакі прыпынку не расстаўлены): 

1) Сок сасновы смалісты па ветках гудзе. 
2) Кветкі заглядалі ў расчыненыя вокны хаты. 
3) Дуб таўшчынёю ў два абхваты стаяў пры ўездзе ў сяло. 

4) Прыйшла пара пачынаць жніво. 
5) Люблю я зімовыя ночы. 

 

А21. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропускаў трэба паставіць дэфіс 

(злучок): 

1) Далёка раўніна відна з вяршыні гары __ Безымяннай. 
2) Страсуцца з неба зоры __ крохі на квецень сініх дываноў. 
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3) Мне баюць казкі __ сны вясеннія праталіны. 

4) Рынуліся хмары да ракі __ радзімай. 
5) Дзядзька __ Ціхон працаваў ў саўгасе кавалём. 

 

А22. Пунктуацыйныя памылкі дапушчаны ў сказах: 

1) Стары каваль па прозвішчы Дубовік кляпаў касу. 
2) Ганна, маці Лабановіча, была жанчына працавітая. 
3) Флора або расліннасць Бярэзінскага запаведніка зацікавіла нас. 
4) У вёсцы ўсе звалі яго дзядзькам Язэпам або проста садоўнікам. 
5) Перад намі стаяў малады салдат па мянушцы Весяльчак. 

 

А23. Адзначце сказы з прамым дапаўненнем: 

1) Зоська ціхенька зацягнула песню. 
2) Пушча вялікай дугой агібала аселіцы і гумны. 
3) Нам спявалі салаўі пра каханне. 
4) Я ў школу бегаў з хлапчукамі. 
5) Сонца пяшчотна асвятляла палянку. 

 

А24. Выдзеленыя словы з’яўляюцца акалічнасцю ў сказах: 

1) Братава хата стаяла пасярод пасёлка. 

2) Навокал усталявалася перадвячэрняя цішыня. 

3) Чатыры грузавікі адзін за другім памчаліся на шашу. 

4) Вакол мяне кветкі прыгожа красуюць. 

5) Травы гнуцца ад рос. 

 

А25. Адзначце пабуджальныя сказы: 

1) А як прыгожы пуцявінкі ў шаўках зялёнае травінкі! 
2) Хай рассудзіць, хай разважа, слова цвёрдае хай скажа, скажа сам 

народ! 

3) Колькі слаўных падзей можа адбыцца за адны суткі! 
4) Няхай звоняць нашы нівы зернем звонкім, залатым! 
5) Пакажыся свету, родная старонка! 

 

А26. З прамым парадкам слоў з’яўляюцца сказы: 

1) Старое лісце пад нагамі шумела. 
2) Дні былі даждлівыя і халодныя. 
3) Агонь з цемры выхопліваў невялічкі кавалак дрэва. 
4) Дробны дожджык хутка перастаў. 
5) Трапяталіся цені. 
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А27. Двухсастаўнымі з’яўляюцца сказы: 

1) Звоняць срэбнымі хвалямі рэкі. 
2) У лесе і ў палях пачынала цямнець. 
3) Ціхі след. Зорны шлях. І ваколіца. 
4) Вёску з усіх бакоў абступае пушча. 
5) У небе празрыстая сінява. 

 

А28. Няпоўнымі з’яўляюцца сказы: 

1) У лесе цішыня. 
2) Над пасёлкам Янтарным занялася зара. 
3) Вунь наша рэчка! Вунь школа ля гаю! 
4) Над ракою нахіліліся старыя вольхі. 
5) Над галавой – сіняе неба. 

А29. Аднасастаўнымі з’яўляюцца сказы: 

1) Анюце стала холадна і сумнавата. 
2) На ўзлеску моцна пахла смалой. 
3) Норд-остам халодным павеяла з мора. 

4) Вясенні першы дождж заплакаў. 
5) Вярба як дзяўчына ў каралях. 

А30. Пэўна-асабовымі з’яўляюцца сказы: 

1) Чым жа боль душы развею, сэрца ўтаймую? 
2) Цішыня. Спакой. А мне не спіцца. 
3) Люблю цябе, мая краіна. 
4) Па нітачцы клубок знаходзяць. 
5) Не парушу, не ўстрывожу дзіўных мараў хараства. 

А31. Абагульнена-асабовымі з’яўляюцца сказы: 

1) Праўду ў кішэнь не схаваеш. 
2) Вышэй галавы не падымешся. 
3) Заўтра сустрэнемся зноў. 
4) Спакойна іду па мурожнай траве. 
5) У паветры вісіць дробны шэры пыл. 

А32. Безасабовымі з’яўляюцца сказы: 

1) Паволі займалася на дзень. 
2) Ад ракі павявала халадком. 
3) К вечару зрабілася холадна. 
4) Поле пахне свежым хлебам і хмелем свежае расы.  
5) Паслухаць бы драздоў свістанне ў час ружовага світання.  



60 

 
 

Частка В 

 

В1. Знайдзіце ў словазлучэннях памылку, звязаную з кіраваннем. 

Запішыце словазлучэнне правільна. 

1) падобны да сястры; 

2) падобны на гром; 

3) бачыў сваімі вачамі; 
4) смяяцца праз сон; 

5) сум па дзецях. 

 

В2. Знайдзіце сказ з ускладненым выказнікам. Выпішыце яго. 

1) Неба на ўсходзе пачало святлець. 
2) Дзень выдаўся на дзіва цудоўны. 
3) Васіль Сямёнавіч не мог знайсці сабе месца. 
4) Лятуць ды лятуць кволыя сняжынкі. 
5) Вочкі былі як зорачкі. 

 

В3. Знайдзіце аднасастаўны сказ і запішыце яго тып. 

1) Снегавыя хмары стаялі над лесам. 
2) Старажытны Полацк быў адным з буйнейшых палітычных і 

культурных цэнтраў. 

3) Ціха шаптаўся аб нечым лес. 
4) Ярка-ярка свецяцца агні. 
5) Не за сваю справу не бярыся. 

 

В4. Вызначце і запішыце тып аднасастаўнага сказа: 

У хаце было душна. 

 

В5. Перабудуйце двухсастаўны сказ у сінанімічны безасабовы. Запішыце 

граматычную аснову безасабовага сказа. 

Матуля ўсю ноч не спала. 

 

В6. Выпішыце граматычную аснову з няпэўна-асабовага сказа: 

1) Страчанага вясною дня ўвосень не знойдзеш. 
2) Люблю цябе, мой родны Мінск! 

3) Давайце прысядзем ды адпачнём крыху. 
4) Чапцова накармілі і далі яму спакой. 
5) У паветры пырснула досвіткам. 
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В7. Адзначце сказ, у якім выдзеленае слова з’яўляецца азначэннем. 

Запішыце нумар сказа ў творным склоне. 

1) Праменямі сонца з усходу міргнула. 

2) Ішоў Мікола па дарозе зусім адзін. 

3) Зіма стаіць у самай сіле. 

4) Заслонаў падаў каманду крыху адпачыць. 

5) Тым часам дзядзька ненарокам глядзіць на човен добрым вокам. 

 

В8. Працягніце і запішыце адказ. 

Сэнсава-граматычнае адзінства, утворанае на аснове падпарадкавальнай 

сувязі двух або некалькі самастойных слоў, паміж якімі выражаюцца 

розныя граматычныя адносіны – гэта… 
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КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 10 

Перад выкананнем кантрольнай работы № 10 вывучыце праграмны 

матэрыял па тэмах: словазлучэнне, галоўныя і даданыя члены сказа, 

сказы з аднароднымі членамі, адасобленыя члены сказа, зваротак, 

пабочныя словы, устаўныя канструкцыі, аднасастаўныя сказы, складаныя 

сказы, простая мова, тэкст. 

 
Частка А 

 
А1. Адзначце словазлучэнні: 

1) нягледзячы на абставіны;  4) высокія дасягненні; 

2) вакол лесу;     5) лес шумлівы. 

3) лепш падрыхтаваны; 

А2. Словазлучэнні іменныя: 

1) сядзелі абняўшыся;   4) сонечны настрой; 

2) ляцець над горадам;   5)будынак на пяць паверхаў. 

3) з горам папалам; 

А3. Словазлучэнні дзеяслоўныя: 

1) вярнуцца назаўсёды;   4) хутка бегчы; 

2) сумаваць па родных;   5) першы снег. 

3) глядзець на неба; 

А4. Словазлучэнні прыслоўныя: 

1) халодная вада;    4) надзвычай цікава; 

2) вельмі добра;    5) шпарка імчаць. 

3) ісці ў кіно; 

А5. Адзначце словазлучэнні, у якіх выдзелена галоўнае слова: 

1) пах кветак;    4) пісаць бацькам; 

2) прыехаць увечары;   5) успамін пра лета. 

3) ветлівыя людзі; 

А6. Словазлучэнні складаныя: 

1) дзяўчына высокага росту;  4) змястоўная кніга; 

2) дырэктар сярэдняй школы;  5) кватэра на два пакоі. 

3) чырвоная вяргіня; 
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А7. Адзначце словазлучэнні з памылкамі ў дзеяслоўным кіраванні: 

1) жартаваць з суседа;   4) павезлі ў млын; 

2) даруйце мяне;    5) паслаць на адрас. 

3) схадзіць за малаком; 

 

А8. Словы звязаны дапасаваннем: 

1) жаданне сустрэцца;   4) любіць дзяцей; 

2) хворы на сэрца;    5) асабістыя рэчы. 

3) жытнёвыя нівы; 

 

А9. Словы звязаны кіраваннем: 

1) высока над лесам;   4) прыгожы пейзаж; 

2) напісаны ліст;    5) ляцець у Гомель. 

3) здольнасці да музыкі; 

 

А10. Словы звязаны прымыканнем: 

1) уменне вучыць;    4) венскі вальс; 

2) вучыцца маляваць;   5) есці стоячы. 

3) напісаць дысертацыю; 
 

А11. Словазлучэнні ўжыты правільна: 

1) бачыць на свае вочы;   4) плакала праз цябе; 

2) багаты на вітаміны;   5) ажаніцца на Таццяне. 

3) хварэць ангінай; 
 

А12. Сказы са складанымі дзейнікамі: 

1) Дзве бярозы шумяць пад акном. 
2) Алена з сяброўкай пайшлі ў ягады. 
3) Кожны з нас прыпасае Радзімы куток. 
4) Млечны Шлях ручнік спяшае ткаць. 

5) Не цалавала рук нікому я ў жыцці, табе ж, мая зямля, я цалавала б ногі. 
 

А13. Сказы з састаўнымі дзейнікамі: 

1) Радзіма мая дарагая, ты ў шчасці жаданым жыві. 
2) Быць лідарам – мара кожнага выдатніка. 

3) Сотні новых шчаслівых дарог рассцілае жыццё прад табою. 
4) Гаснуць, нікнуць зоркі. 
5) Стаць акцёрам – жаданне ўсяго яго жыцця. 
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А14. Сказы з простымі дзеяслоўнымі выказнікамі: 

1) Поспех быў нечаканы. 
2) Мы будзем адпачываць у Італіі. 

3) Гучаць і гучаць народныя песні. 
4) Няхай падрыхтуюць даклад. 
5) Дзень меўся быць найлепшы. 

А15. Сказы з састаўнымі іменнымі выказнікамі: 

1) Пятро абвёў яго вакол пальца. 
2) Яна хацела прыехаць як мага хутчэй. 
3) Красавік быў цёплы. 
4) Краявіды вакол непаўторныя. 
5) Суніцы былі духмяныя. 

А16. Сказы з састаўнымі дзеяслоўнымі выказнікамі: 

1) Я рада вас бачыць. 
2) Зіма не хацела здавацца. 
3) Аксіння была замужам. 
4) Пачала пахнуць маладая лістота. 
5) Людзі на Капыльшчыне спагадлівыя. 

А17. Працяжнік ставіцца паміж дзейнікам і выказнікам: 

1) калі дзейнік выражаны асабовым займеннікам, а выказнік – 

назоўнікам у назоўным склоне; 

2) калі дзейнік і выказнік выражаны колькаснымі лічэбнікамі; 
3) калі перад выказнікам, выражаным назоўнікам у назоўным склоне, 

ёсць адмоўе не; 

4) калі абодва галоўныя члены сказа або адзін з іх выражаны 
інфінітывам, а другі – назоўнікам у назоўным склоне; 

5) калі перад выказнікам ёсць словы вось, гэта, значыць, гэта 
значыць. 

А18. Дапаўненні з’яўляюцца ўскоснымі: 

1) дзякаваць за падтрымку;  4) выгадаваць дачку; 

2) закрыць твар;    5) дапамагчы сябрам. 

3) не насіць гальштука; 

А19. Прыдатак выдзелены правільна: 

1) доктар Кісялёва;    4) бібліятэка імя Янкі Купалы; 

2) дзядзька Антось;    5) горад Нясвіж; 

3) газета «Чырвоная змена»; 



65 

 
 

А20. Двукроп’е ставіцца на месцы пропускаў у сказах з аднароднымі 

членамі: 

1) У ліпені ўжо паспявае ўсё…і суніцы, і чарніцы, і маліны, і парэчкі. 

2) Легла ўсё да сэрца блізка...колас буйны і тугі, і ўсмешка, і калыска, 
і асеннія стагі. 

3) Сонца асвятляла ўсё...палі, вёску, рэчку, луг. 
4) Будынак, парк і агароджа...было ўсё слаўна і прыгожа. 

5) Вучні, настаўнікі, адміністрацыя школы...адным словам, усе 
рыхтаваліся да выпускнога вечара. 

 

А21. Азначэнні адасабляюцца ў сказах: 

1) Абапал дарогі стаялі ўкрытыя шэранню маладыя сасонкі, бярозкі, елкі. 
2) Дождж ішоў цэлы дзень касы з ветрам. 
3) Упоперак броду ляжала тоўстая вольха даўно зламаная 

навальніцай. 

4) Вясёлыя і шчаслівыя яны вярталіся дадому. 
5) Моцна спалі прыгрэтыя гарачым паўднёвым сонцам высокія травы. 

 

А22. Дапаўненні адасабляюцца ў сказах: 

1) Рэчкі за выключэннем некаторых плывуць па раўнінах і таму 
павольныя. 

2) Апрача цябе мне няма з кім параіцца. 
3) За выключэннем некаторых раёнаў Палесся беларускую хату ніколі 

не бялілі знадворку, толькі ўнутры. 

4) Ліда была для Віктара замест маці. 
5) Нехта пабываў на возеры і апрача нас. 

 

А23. Адзначце сказы з устаўнымі канструкцыямі. Знакі прыпынку 

адсутнічаюць. 

1) Прывет табе жыццё на волі. 
2) Па-першае важнае значэнне ў жыцці беларусаў надавалася прылёту 

птушак. 

3) Каля вёскі а яна была непадалёк пачыналася рэчка. 
4) Народныя песні-галашэнні а як жа іначай кранаюць душу. 
5) Жыццё чалавека такое ж кароткае і энергаздольнае як успышка 

метэарыта на фоне зорнага неба. 

 

А24. Пэўна-асабовыя сказы: 

1) Мужчына. Жанчына. Чаканне. 

2) Забудь трывогу вечную сваю, прыляж, мая натомленая мама. 
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3) Яе завуць Васілінай. 
4) Чую з вамі ўвосень непагоды песню, цешуся з праталін вольнага 

прадвесня. 

5) Загадай, зязюля, закукуй аб шчасці. 
 

А25. Безасабовыя сказы: 

1) Без мукі няма навукі. 
2) Нам ёсць чым ганарыцца. 
3) Такі вечар нельга забыць. 
4) У нас не кураць. 
5) Нікому нас не скарыць. 

 

А26. Сказы з даданымі выказнікавымі часткамі: 

1) Таго, што было, не вернеш. 
2) Якая птушка, такі і галасок. 
3) Там, дзе рассейваюць нянавісць, любові там ужо не жнуць. 
4) Настрой такі, што хочацца спяваць. 
5) І стагі за ракою сумуюць па хатах, па адрынах, дзе плача смалою сцяна. 

 

А27. Сказы з рознымі відамі сувязі: 

1) Прыціхла рэчка, і закрыў яе снег так, што і берагоў не відаць. 
2) У садах выспявалі залатыя ранеты, упрыгожвала далі хараством 

сваім лета. 

3) Як не можа быць дзіцячага пісьменніка, які не разумее і не любіць 
дзяцей, так не можа быць настаўніка, што выбраў спецыяльнасць не па 

закліку душы. 

4) Зірнула Ганна ў бок гумна: бацька быў ці ў гумне, ці недзе паблізу, 
бо вароты былі адчынены. 

5) Нямала было ў дзеда розных клопатаў, але ён заўсёды знаходзіў 
хвіліну, каб праплыць па Сажы. 

 

А28. Знакі прыпынку пастаўлены правільна ў сказах з простай мовай: 

1) «Хутка вечар, – сказала Кацярына і дадала: – Трэба вяртацца 

дахаты». 

2) «Колькі зараз часу», – запытаў Сяргей. 

3) «Я люблю лета, – усміхнуўся Янка. – Летам можна купацца на 

рэчцы». 

4) Вольга Міхайлаўна прамовіла: «Запрашаем вас у госці». 

5) «Сёлета будзе добры ўраджай жыта, – сказаў сусед і дадаў: Трэба 

сур’ёзна падрыхтавацца да жніва». 
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А29. Адзначце, чым ускладнены сказ: 

Дняпро ў гэтым месцы быў просты, як страла, і, як страла, імчаўся 

паміж берагамі, высокім і нізкім. 

1) аднароднымі выказнікамі; 

2) аднароднымі азначэннямі; 

3) параўнальнымі зваротамі; 

4) адасобленай акалічнасцю; 

5) адасобленымі азначэннямі. 

 

А30. Правільныя сцверджанні: 

1) Дапасаванне – гэта такі від сувязі паміж словамі, калі залежнае 

слова ставіцца ў форме таго ўскоснага склону, якога патрабуе галоўнае. 

2) Сутнасць прымыкання ў тым, што залежнае слова звязваецца з 

галоўным па сэнсе, бо з’яўляецца нязменным. 

3) Складаныя словазлучэнні ўключаюць тры і больш самастойныя 

словы. 

4) Простыя сказы могуць быць двухсастаўнымі і аднасастаўнымі. 

5) Развітыя сказы складаюцца толькі з галоўных членаў сказа. 

 

А31. Няправільныя сцверджанні: 

1) Недапасаваныя азначэнні звязваюцца з паяснёным словам 

кіраваннем або прымыканнем. 

2) Прыдатак ніколі не бярэцца ў двукоссе. 

3) У сказе можа быць некалькі радоў аднародных членаў. 

4) Дапасаваныя азначэнні не выдзяляюцца коскамі, калі адносяцца да 

асабовых займеннікаў. 

5) Адасобленыя акалічнасці, выражаныя фразеалагазмамі, не 

выдзяляюцца коскамі. 

 

А32. Адзначце, у якім парадку трэба размясціць сказы, каб атрымаўся 

звязны тэкст: 

1) Ён змяшчаў у сабе горыч мінулага, боль сённяшняга і клопат пра 

будучае – усё, што зазнаў, перажыў зараз і прадчуваў умудроны жыццём 

сівабароды дзед. 

2) І быў яшчэ трэці, чутны толькі аднаму Петраку, – плач яго душы.  

3) Стары Пятрок ведаў некалькі чароўных гукаў. 

4) Адзін – рып весніцаў; ён абазначаў тое, што незваротна адышло ў 

нябыт. 

5) Другі – рып калодзежнага жураўля, які стаяў ля Петраковай хаты; 

разам з ім прачынаўся стары, калі на золаку бралі ваду. 
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1) 1, 2, 3, 4, 5   4) 3, 4, 5, 2, 1 

2) 4, 5, 1, 2, 3   5) 1, 3, 4, 5, 2 

3) 3, 4, 5, 1, 2 

 
Частка В 

Тэкст да заданняў В1 – В8 

(1) Хата была і ёсць для чалавека тым месцам, дзе ён праводзіць усё сваё 

жыццё, калыскай, у якой нараджаецца і расце не адно пакаленне сям’і. 

(2) І таму з даўніх часоў, выконваючы запаветы сваіх дзядоў і прадзедаў, 

а таксама зыходзячы з ўласных назіранняў за жыццём, чалавек надаваў 

будаўніцтву новай хаты вельмі важнае значэнне. (3) Пад увагу бралася 

ўсё: і месца, дзе будзе стаяць хата, і як і калі яе пачынаць будаваць, і 

нават хто яе будзе будаваць. (4) Новая хата павінна была стаць 

засцерагальніцай чалавека, ахоўваць яго жыццё і спакой. (5) Са 

старажытных часоў месца для хаты выбіралі наступным чынам: за 

некалькі дзён да будаўніцтва кідалі на зямлю дубовую кару з лесу, 

нарыхтаванага на хату, і прыкладна на чацвёрты дзень падымалі яе і 

глядзелі, што пакажацца пад карой. (6) Калі там знаходзілі чарвякоў ці 

чорных мурашак, лічылі, што такое месца найбольш спрыяльнае для 

будаўніцтва, а калі пад карой заводзіліся павукі ці звычайныя мураўі, 

хату ў такім месцы не будавалі. (7) Не меншае значэнне надавалася і 

будаўніцтву калодзежа: шукалі месца, дзе блізка да паверхні зямлі 

падыходзіць падземны ваданосны слой, пра што ў народзе гавораць: 

«знайсці ключа». (8) Для гэтага звечара напіхвалі гаршчок воўнай і, 

перавярнуўшы ніц, клалі на зямлю. (9) Як раніцай на воўне знаходзілі 

кропелькі вады, у такім месцы капалі яму для будучай студні.  

(10) З часоў сівой даўніны людзі верылі, што ў кожнай хаце жыве 

дамавы – Дух далёкага продка, родапачынальніка, які спрыяе і дапамагае 

ў справах сям’і і роду. 

 

В1. Вызначце і запішыце стыль тэксту ў назоўным склоне. 

 

В2. Вызначце і запішыце сродак сувязі 3-га і 4-га сказаў. 

 

В3. Запішыце, якой часцінай мовы з’яўляецца выдзеленае слова ў 3-ім сказе. 

 

В4. Запішыце, якім членам сказа з’яўляецца выдзеленае слова ў 5-ым 

сказе. 
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В5. Запішыце спосаб утварэння выдзеленага слова ў 2-ім сказе. 

 

В6. Знайдзіце сярод 7–9 сказаў сказ з рознымі відамі сувязі. Нумар сказа 

запішыце лічбай. 

 

В7. Колькі мяккіх зычных гукаў у выдзеленым слове ў 1-ым сказе? Адказ 

запішыце лічбай. 

 

В8. Знайдзіце ў тэксце сінонім да выдзеленага слова ў 7-ым сказе. Адказ 

запішыце ў назоўным склоне. 
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КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 11 

Перад выкананнем кантрольнай работы № 11 паўтарыце наступныя 

тэмы: віды сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні: дапасаванне, 

кіраванне, прымыканне; знакі прыпынку пры аднародных членах сказа; 

пабочныя словы, словазлучвэнні і сказы; сказы з адасобленымі членамі; 

параўнальны зварот і знакі прыпынку пры ім; знакі прыпынку ў 

складаназлучаных, складаназалежных сказах і сказах з рознымі відамі 

сувязі. У кожным заданні можа быць адзін і больш правільных адказаў. 

 

1. Кіраванне можа быць: 

1) прыслоўнае;     4) злучнікавае; 

2) дзеепрыслоўнае;    5) беспрыназоўнікавае. 

3) прыназоўнікавае; 
 

2. Адзначце словазлучэнні з прыназоўнікавым кіраваннем: 

1) ліст да сястры;    4) ісці па факультэце; 

2) летнім днём;     5) каля лесу. 

3) за лугам; 
 

3. Адзначце словазлучэнні з беспрыназоўнікавым кіраваннем: 

1) сцюжы загудуць;    4) арганізацыя працы; 

2) сівы ад інею;    5) жадаць поспехаў. 

3) ідзе паволі; 

 

4. Як называюцца члены сказа, якія выконваюць аднолькавую 

сінтаксічную функцыю, адносяцца ў сказе да аднаго і таго ж слова ці 

словазлучэння і характарызуюцца інтанацыяй пералічэння: 

1) ускладненыя;    4) простыя; 

2) неаднародныя;     5) складаныя. 

3) аднародныя;  
 

5. Адзначце сказы з аднароднымі азначэннямі(знакі прыпынку не 

расстаўлены):  

1) У лесе буяла мноства злой калючай лясной крапівы. 

2) На месцы руін узняліся прыгожыя шматпавярховыя дамы.  

3) Над Прыпяццю зіхаціць ясная сонечная раніца. 
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4) Так соладка пахне будучымі мядовымі грушкамі вясковая белая 

квецень. 

5) Многа новых шчаслівых дарог рассцілае жыццё прад табою! 

 

6. Словы, якія шляхам параўнання раскрываюць і ўдакладняюць змест 

іншых слоў (спалучэнняў слоў) у сказе, – гэта: 

1) прыдатак;     4) прыметнік; 

2) дзеепрыслоўны зварот;   5) дзеепрыметнік.  

3) параўнальны зварот; 

 

7. Параўнальны зварот у сказе можа быць: 

 1) дзеепрыметнікам;    4) азначэннем; 

 2) выказнікам;     5) акалічнасцю. 

 3) дапаўненнем 

 

8. Параўнальны зварот не адасабляецца коскай, калі: 

 1) з’яўляецца выказнікам; 

 2) перад зваротам стаяць часціцы не, ні, амаль, зусім; 

 3) азначэнне, выражанае параўнальным зваротам, стаіць пасля слова, 

да якога адносіцца; 

4)параўнальны зварот з’яўляецца фразеалагізмам; 

5)калі параўнальны зварот уводзіцца ў сказ пры дапамозе спалучэнняў 

больш як (не больш як), менш як (не менш як), не бліжэй як, усё роўна 

як. 

 

9. Пунктуацыйныя памылкі дапушчаны ў сказах:  

1) Распачаўшы свой бег паміж рускіх ўзгоркаў, Дняпро перасякае з 
поўначы на поўдзень усю Усходнюю Беларусь. 

2) Вясна, пачаўшыся раптоўна, няспынна збірала сілы і ў некалькі дзён 

шпарка змяніла палескі краявід. 

3) А паветра звініць птушыным гоманам, дружнымі крыкамі, 

шлюбнымі злётамі, і клопатамі аб сваім доме, аб прыпынішчы. 

4) Вызваленая з-пад цёмнай шэрані ночы, зямля радасна паглядала на 

свет павесялеўшымі вачыма. 

5) А лес асветлены і абагрэтым сонцам загарэўся нейкім дзіўным 

агнём. 

 

10. Дзеепрыметны зварот неабходна адасобіць у сказах: 

1) Ляжыць перад намі ўмыты агнямі чароўны прастор. 
2) Палі засеяныя дбалымі рукамі дружна зелянелі маладымі ўсходамі. 
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3) Творы адрасаваныя дарослым і дзецям вучаць любіць і шанаваць 
зямлю. 

4) Змрок ужо агортваў зямлю асядаючы хмарай. 
5) Яна ціхенька шмыганула за істопку ў зарослы дзядоўнікам 

гародчык. 

11. Адна коска прапушчана ў сказах: 

1) Далі яркія, празрыстыя як шкло, пачалі зацягвацца валокнамі шэрай 
бавоўны. 

2) Дыхнуў вецярок ласкавы, цёплы. 
3) Пад разбіты бубен, спуджаная свістамі плакала на дубе скрыпка 

галасістая. 

4) Нізкае неба, засланае шэраю смугою, кожную хвіліну гатова было 
пырснуць халодным дажджом. 

5) Ахінутыя інеем прыгіналіся да самай зямлі кусты малінніку і 
парэчак. 

12. Адзначце сказы з адасобленымі дапаўненнямі: 

1) На зямлі , замест карычневай, сухой і слізкай ігліцы, слаліся дываны 
з сівых імхоў, купчастай папараці і зялёнага бруснічніку. 

2) Расчасаўшы пышныя кудры, лес па пояс убрыў у туман. 
3) Нягледзячы на дождж, хлопцы пайшлі ў грыбы. 
4) Усё лета, за выключэннем некалькіх дзён, было цёплае надвор’е. 
5) Апрача аднастайнага шуму сосен, у лесе нічога не чуваць. 

13. Расстаўце знакі прыпынку і адзначце сказы з адасобленай 

акалічнасцю: 

1) Вецер на полі гуляе вые як звер. 
2) Быццам тысячы крэпка нацягнутых струн танкаствольныя сосны 

звіняць. 

3) Цемень залівае зялёны быццам лёд халодны небасхіл. 
4) Пад столлю вялізнай залы гучала мяккая як голас птушкі лаканічная 

мова. 

5) Мне здалёк як брату клён кладзе паклон. 

14. На месцы пропускаў неабходна паставіць коску ў сказах: 

1) Зіма _ нібы злавала _ на сваё спазненне. 
2) Як шнур _ пралягае дарога _ да сібірскае слаўнай ракі. 
3) Сон _ як рукой зняло. 
4) Усё навокал _ як бы дыхала святочна _ радасным настроем; 

5) Ляжаць стагоддзі _ як лістота на дзядзінцы. 
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15. Дзве коскі прапушчаны ў сказах: 

1) Белы снег укрыўшы поле, ірдзіцца бляскам ясных зор. 
2) З кожнай хвілінай лес ажыўляўся ўсё болей і болей напаўняючыся 

рознагалосным птушыным голасам, шолахам. 

3) Дзядзька цеста замяшаўшы, качаў галушкі міску ўзяўшы. 
4) Ігнат сядзеў непадалёку ад сястры тупа ўставіўшыся ў блізкую 

купіну парослую жорсткай, шызаватай травой. 

5) Туман схаваў цнатлівасць мокрых дрэў не дачакаўшыся спаткання. 

16. Адзначце сказы, у якіх ёсць пабочныя словы, якія трэба выдзеліць 

коскамі: 

1) Вы не дзьміце вятры сухавейныя час і так вельмі хутка бяжыць. 
2) Пэўна ўсе вясною чулі, як на дрэве, на суку кліча на ўвесь свет 

зязюля: ку-ку! Ку-ку!  

3) Неба відаць пачало праясняцца. 
4) Сівер насунецца мабыць суровы, спыніць цячэнне няспешнай ракі. 
5) З захаду, дзе схавалася сонца дзень быў ясны, марозны, плыла хмара. 

17. Адзначце сказы з устаўнымі канструкцыямі:  

1) Сарамлівасць, на маю думку, сведчыць пра сціпласць.  
2) Ручаёк агінаў бугаркі і выспы, выныраў з-за густых ракіт, аж 

пакуль (хто іх столькі высыпаў?) не наблізіліся пяскі. 

3) Самы большы пакой, - а ён знаходзіўся пры ўваходзе ў кватэру, – 

быў прыстасаваны спецыяльна для святочных візітаў. 

4) Вясна была засушлівая, прайшлі толькі два ці тры разы невялікія 
дажджы, што гэта значыць для пясчанай глебы. 

5) У журботную восень, здаецца, зямля ўся галосіць. 

18. Пунктуацыйныя нормы парушаны ў сказах: 

1) Усё ўсюды было ўслана лісцем – і вуліца, і двары. 

2) Ціха брыла па абшарах у снежнай спадніцы марозная сіняя ноч. 
3) Пасябравала лета з вятрамі, цеплынёй, ірдзеннем зыркіх кветак, 

вясёлай сінявой з дажджамі праліўнымі, туманамі, расой; 

4) Мы падалі і ўставалі але не гнуліся ў бядзе; 

5) Марылька і Васіліна часта хадзілі ў ягады і ў грыбы, або ездзілі па 

дровы. 

19. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропускаў ставіцца двукроп’е: 

1) Сняжынкі белыя гуляюць _ садок і дворык засцілаюць. 
2) Людзі заўсёды чым-небудзь былі заняты _ уранку і ўвечары, летам 

і зімою, у хаце, на двары, у полі, на балоце, у лесе… 



74 

 
 

3) Гэты зараснік, і гэта азярцо, і гэтыя сцежкі баравыя _ усё схавалі 
снягі. 

4) Вясна, кажуць, прыгожая ўсюды _ і ў полі, і ў лесе, і ў горадзе; 
5) Усё: зямля, дрэвы, стрэхі _ пакрылася звонкай ледзяной коркай. 

 

20. Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі ў сказах словамі і іх 

сінтаксічнай роляй: 

А) Цемра – хоць вока выкалі.    1) Дзейнік 

Б) Над вадою задумліва схіляюць вецце лозы.  2) Выказнік 

В) Пісаць – не сякерай часаць.    3) Дапаўненне 

Г) Лёгка толькі кашу есці кашу з вялікай міскі. 4) Азначэнне 

5) Акалічнасць 

 

21. Сродкамі сувязі паміж часткамі ў складаным сказе з’яўляюцца: 

1) прыназоўнікі;    4) злучальныя словы; 

2) злучнікі;     5) інтанацыя. 

3) часціцы; 
 

22. Адзначце складаныя сказы, часткі якіх звязаны злучальнай сувяззю: 

1) Вецер зусім сціх, а з-за лесу пачала выпаўзаць шэра-сіняя хмара, 

акаймаваная залатым абадком чэрвеньскага сонца. 

2) Упалі першыя буйныя кроплі дажджу і, нібыта крупінкі жывога 

срэбра, задрыжалі і пакаціліся па дарожным пыле. 

3) Пасля поўдня моцна прыгрэла сонца, і з дрэў закапала снегавая вада. 

4) Культура кожнага народа ўвогуле найлепш за ўсё вызначаецца 

тым, як ён ставіцца да сваёй гісторыі, духоўных традыцый папярэдніх 

пакаленняў. 

5) Наваколле асвятлялася дрыготкім зарывам, і рэха пракацілася ад 

краю да краю зямлі. 

 

23. Працяжнік паміж часткамі ў складаназлучаным сказе ставіцца калі: 

1) часткі маюць агульны даданы член;  

2) у другім простым сказе паказваецца вынік; 

3) простыя сказы развітыя і маюць свае знакі прыпынку; 

4) у другім простым сказе паказваецца хуткая змена; 

5) часткі сказа маюць форму неразвітых ці маларазвітых сказаў. 
 

24. Пунктуацыйная памылка дапушчана ў сказах: 

1) На палях цямнелі сланечнікі, і чырванелі пераспелыя памідоры. 
2) У лозах заходзіліся салаўі, а ў траве стракаталі конікі. 
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3) Надзя прыйшла, і настрой мой узняўся адразу. 
4) У касцёр, відаць, кідалі сырыя, заінелыя хвойныя лапкі, і густы 

белы дым валіў на дарогу. 

5) У небе зоры міргаюць, гараць, ды ззяе яскравага месяца круг. 

 

25. Адзначце складаназалежныя сказы, у якіх знакі прыпынку 

пастаўлены правільна: 

1) Хто не надзеецца на сябе, той заўсёды бывае слабы. 
2) Ліпы, што як сцяною засланілі сцены клеці кучаравіліся 

пажоўклым ужо лісцем. 

3) Рака жыве, пакуль яна плыве ,дарогу прабіваючы да мора. 
4) П′юць арлы жывую ваду, каб ім з бурамі змагацца, і ў пагоду – 

непагоду вышэй сонца ўздымацца. 

5) Як павее вецер, і скалыхнецца голле, раніцай вясёлай ты ідзеш у 
поле. 

 

26. Коска прапушчана ў сказах: 

1) Весела пазірае стары лес што разросся за сялом і цягнецца па краях 
поля… 

2) Была толькі радасць і турбота, якая мяшалася з гэтай радасцю і з 
якой невядома што было рабіць. 

3) У небе зоркі, як сняжынкі, мільгаюць і дрыжаць нібы на сонцы 
сенажаць, дзе росы ззяюць на былінках. 

4) Быў пачатак снежня, хоць снег або яшчэ не далятаў да зямлі або 
ніяк не мог на ёй атаймавацца. 

5) Чуецца ў песні, як шасцяць спелыя каласы і шуміць стары бор. 
 

27. Злучальныя словы звязваюць часткі складаназалежных сказаў: 

1) Той, хто падарожнічае па Беларусі, не можа не наведаць слаўны 
горад Брэст. 

2) За акном, дзе прыбоем расстрэлена ціш, маладзік выбірае для 
позняй прагулкі алею. 

3) Трэба добра і сур′ёзна вучыцца, каб стаць сапраўднымі майстрамі 
сваёй справы. 

4) На роднай зямлі ёсць такія крыніцы, адкуль выцякае гаючы 
бальзам. 

5) Туман не разыходзіўся, бо не было ветру. 
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28. Адзначце складаназлучаныя сказы, у якіх дапушчаны пунктуацыйныя 

памылкі: 

1) Тое шчасце лічыцца надзейным, што здабыта важкім працы днём. 
2) Прачнецца ў звонкім лесе кветка – сон, і расплюшчыць вочы сіняя 

пралеска. 

3) Хіліцца к вечару дзень, і даўжэйшымі робяцца цені. 
4) Успынілі гамонку лясы пад празрыстым святлом месяцовым і аселі 

крупінкі расы на кустах і травах мядовых. 

5) Дзяўчына думала што вось – вось яна ўбачыць тое, што хацела 

ўбачыць. 

 

29. Адзначце складаныя сказы з рознымі відамі сувязі, у якіх знакі 

прыпынку пастаўлены правільна: 

1) А бацька моўкне і чакае, што скажа дзядзька або маці, і ціха стала 
ўраз у хаце: чутно, як муха пралятае. 

2) Прыціхла рэчка, і закрыў яе зусім снег, так што і берагоў не відаць. 
3) Калі іду я ноччу родным краем – не заблуджуся між густых лясоў, 

дарогу тут заўсёды адшукаю па звоне соснаў, шуму каласоў. 

4) Укрыўшыся з галавой ад камароў, Васіль толькі прыкідваўся што 
спіць але сон не ішоў да яго. 

5) Хіба мы глядзелі на гарачыню, калі нам трэба было выконваць 
баявое заданне, хіба нам хацелася спаць, калі перад вачыма ляжаў баявы 

загад?  

 

30. Адзначце від сувязі простых сказаў у складаным: 

Цэлы дзень кружыўся Апошні Журавель над роднымі палеткамі, 

цэлы дзень чакаў, што недзе з зямлі адгукнецца пакінутая ім некалі тут 

жураўліная яго душа. 

1) злучальная;     3) бяззлучнікавая; 

2) падпарадкаывальная;   4) інтанацыйная. 

 

31. Адзначце від складанага сказа: 

Расцярушыла ночка свой цёмны пыл, распляла над зямлёю свае 

чорныя косы, а сама, як маці, прытаілася ў лесе, каб вартаваць і ахоўваць 

сон людзей і сон прыроды. 

1) складаназлучаны;   4) з рознымі відамі сувязі; 

2) складаназалежны;   5) складаназлучальны.  

3) бяззлучнікавы; 
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32. Знакі прыпынку пастаўлены правільна ў сказах: 

1) Не судзіце, каб вас не судзілі, бо якім судом судзіце, такім і вас 

судзіць будуць. 

2) Усякае дрэва, што не родзіць добрага плоду, сякуць і кідаюць у агонь. 

3) Акрыленыя ўспамінамі, думкі мае імчаць да празрыстых вод Палаты. 

4) Вясна дружна працягвала свой пераможны ход, уцягваючы ў 

жыццё ўсё, заснуўшае, замершае, будзячы жывы настрой, уліваючы 

бадзёрасць. 

5) Апознены месячык яшчэ гарэў ледзь прыкметным святлом за тым 

лесам, што стаяў з боку чыгункі, і павольна апускаўся за небакрай над 

заспакоенаю зямлёю. 

 

33. Адзначце правільны варыянт пастаноўкі знакаў прыпынку ў сказе: 

Край дзе жыў чалавек у шчаслівую пару свае маладосці дзе ў 

размовах і забавах сустракаў сапраўдную шчырасць і даверлівассць 

душы зычлівых і добрых сяброў настаўнікаў і маладых прыяцеляў гэты 

край у памяці выгнанніка заўсёды паўстае ў найпрыгажэйшых колерах. 

1) коска, коска, коска, коска; 

2) коска, коска, коска, коска, працяжнік; 

3) коска, коска, коска, коска, коска, 

4) коска, коска, коска, працяжнік; 

5) двукроп’е, коска, коска, коска, коска; 

 

34. На месцы пропускаў трэба паставіць коску (коскі) у сказах: 

1) Вясной светлы сок прарывае бяросту _ і рэкі сплаўляюць у мора 

свой панцыр. 

2) У камінку гудзе вятрыска_ і бор за вокнамі шуміць. 

3) Я запытаў пра Валю_ і сябар не адказаў. 

4) Усё блішчэла_ і_здавалася_ што гэта свеціцца вада ў лагчынах. 

5) Праўда_ на маладой асінцы лісце дрыжала як і заўсёды_ але 

дрыжанне гэтае было бязгучнае. 

 

35.Трэба паставіць дзве коскі ў сказах: 

1) Ад ракі ледзь прыкметна цягне лёгкай свежасцю але паветра 

прагрэўшыся за дзень застаецца ўсё яшчэ цёплае. 

2) На тым абшары на шырокім раскошна нівы красавалі. 

3) Эх час касьбы вясёлы час! 
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4) Лабановіча цягнула ў людзі але ён цвёрда пастанавіў нікуды не 

хадзіць. 

5) На поўнач ішлі лясы а на поўдзень мясцовасць была чыстая зусім 

адкрытая.  

 

36. Від сувязі простых сказаў у складаным; 

Жураўлі праляталі над полем, забіраючы лета з сабой, ды пагульваў 

вецер на волі з неакрэсленай ціхай журбой. 

1) падпарадкавальная;   3) інтанацыйная; 

2) бяззлучнікавая;    4) злучальная; 

 

37. Набраныя курсівам словы (словазлучэнні, сказы) трэба выдзеліць 

коскамі: 

1) Пранікніцеся любоўю да маёй роднай Беларусі людзі! 

2) Прывязанасць жывых істот да сябе і да родных мясцін – гэта 

ўсеагульная у разуменні Скарыны заканамернасць быцця. 

3) Адзін пра аднаго нічога не ведалі і нават мабыць пачалі адзін 

аднаго забываць. 

4) Афінскі пасланец аказаўся аднак чалавекам усебаковым: 

настаўнікам, паэтам,салдатам. 

5) Хутка вось мы разлучымся і хто ведае? можа , на доўгі час. 

 

38. Адзначце складаназалежныя сказы, у якіх знакі прыпынку паміж 

часткамі пастаўлены правільна: 

1) Кожную раніцу на досвітку, калі пачалі расці баравікі, Андрэй, 

захапіўшы кош, бег у хвайнякі па грыбы 

2) Розум не сякера – не пазычыш. 

3) Людзей гэтых не палохалі ніякія цяжкасці вучобы, бо яны зведалі 

за сваё жыццё цяжкасці,у сотні разоў большыя: чатыры гады штодзень 

глядзелі яны смерці ў твар, галадалі ў блакады, мерзлі ў бліндажах. 

4) Калі мільёны паміралі, каб засталося больш жывых, твае лісты 

мяне шукалі па многіх поштах палявых. 

5) Там, дзе зайшло сонца, і дзе былі відаць рэдкія сосны, пачынала 

цяпер бялець у цемнаце новымі стрэхамі Лонва.  

 

39. Пунктуацыйныя нормы парушаны ў сказах: 

1) У гэтым будынку ў свой час змяшчалася полацкая брацкая школа, і 

ў ёй вучыў шкаляроў выдатны палачанін,вучоны і паэт сямнаццатага 

стагоддзя Сімяон Полацкі. 
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2) Недзе далёка-далёка паблісквала мокрае вясло, і чарнела хісткая 

рысачка чоўна. 

3) У зімовы час зубры трымаюцца ў такой мясцовасці,дзе лягчэй 

хавацца ад халоднага ветру і дзе снег не такі глыбокі. 

4) Плывуць дні, ночы ў хвалях часу, і восень суніцца пад тын. 

5) Вядома мне і кожнаму даўно, што патрабуе чыстае сумленне быць 

неабходным, хоць малым, звяном паміж сваім і новым пакаленнем. 

 

40. Адзначце складаныя сказы з рознымі відамі сувязі, у якіх 

прапушчаны знакі прыпынку паміж часткамі: 

1) Тады ўсвядоміш, што цябе падтрымлівае духоўная традыцыя, 

укаранёная ў глыбінях стагоддзяў і адно гэта дазваляе супрацьстаяць 

усім бедам, навалам, умацоўвае пачуццё абароненасці. 

2) Здарыцца можа ўсякае, але і трэба, не шкадуючы сіл,шчыраваць, 

клапоцячыся пра тое, каб вада заставалася празрыстаю і неба і зямля 

маглі люстравацца ў ёй. 

3) І толькі тады стане відавочным, якое значэнне мае тое,што мы 

валодаем мінулым, валодаем духоўнай спадчынай, і ён, гэты набытак, не 

залежыць ад недарэчнасцей жыцця і выпадку. 

4) Дзівос на планеце я знаю багата, ды толькі чамусьці прыходзяць у 

сны сцяжынка лясная, за рэчкаю хата, дзе ўранні над лугам плывуць 

туманы. 

5) Глядзіш – не наглядзішся, бо ведаеш ні ты, ні хто іншы не запіша, 

не апіша і не замалюе ўсяго таго,што бачыш гэтаю раніцаю тут, з 

высокага берага. 



80 

 
 

 

 

КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 12 

Перад выкананнем кантрольнай работы № 12 паўтарыце наступныя 

тэмы: складаназлучаныя сказы; складаназалежныя сказы; бяззлучнікавыя 

складаныя сказы; складаныя сказы з рознымі відамі сувязі; знакі 

прыпынку ў іх; простая і ўскосная мова, тэкст. 

 
Частка А 

 
А1. Адзначце складаназлучаныя сказы: 

1) Аб ёй мне баюць казкі-сны вясеннія праталіны, і лесу шэлест 
верасны, і ў полі дуб апалены. 

2) Увосень у Бярозаўцы мялела рака і рана жаўцелі бярозы. 
3) Чуваць было, як асыпаліся з бяроз і асін дажджавыя кроплі. 
4) Хвалі ўдаль плывуць, і шапочуць клёны, і вятры гудуць. 
5) Адзвінелі-адгаманілі, збягаючы з пагоркаў, шпаркія ручаі, заліліся 

звонкім срэбрам жаўрукі ў паднябессі, прыгрэла сонца, і ў нізінах мякка 

закучаравілася трава. 

А2. Адзначце злучнікі, якія злучаюць часткі складаназлучаных сказаў: 

1) параўнальныя;   4) спалучальныя; 

2) падпарадкавальныя;  5) супастаўляльныя. 

3) размеркавальныя; 

А3. Адзначце складаназлучаныя сказы, у якіх на месцы пропускаў трэба 

паставіць коскі: 

1) Стаяла ноч…і ляцелі ноччу над горадам журавы. 

2) Кранутае жаўцізной лісце холадна блішчала пад промнямі нізкага 
сонца…і буйныя гронкі пладоў былі заліты роўным васковым святлом. 

3) Дзе ён быў…і чаго ён не бачыў? 

4) Здаецца, бялейшыя сталі гнуткія бярозы…і яшчэ вышэй падаліся 

стромкія хвоі і елкі. 

5) Яна павяла рукой…і палілася песня. 

А4. Пунктуацыйныя нормы парушаны ў складаназлучаных сказах: 

1) Ноч плыве па адхонах паветраных хваль ды трапечуць уверсе 

далёкія зоры. 

2) Кожны праўду знае, ды не кожны яе любіць. 
3) Пад вечар неба завалакло хмарамі, і ўзняўся вецер. 
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4) І зноў шалёны тэмп гульняў, і зноў кароткі перапынак, і зноў 
шалёны тэмп. 

5) Праз нейкі час вецер разагнаў хмары ў вышыні і дождж сціх. 

А5. Адзначце злучальныя словы: 

1) бо; 2) чый; 3) дзе; 4) каб; 5) хто. 

А6. Адзначце злучнікі: 

1) таму што; 2) нібы; 3) адкуль; 4) колькі; 5) куды. 

А7. Адзначце, на якія з прапанаваных пытанняў адказваюць даданыя 

акалічнасныя сказы: 

1) нягледзячы на што?  4)куды? 

2) які менавіта?   5) пытанні ўскосных склонаў. 

3) пры якой умове? 

А8. Адзначце, колькі даданых частак у сказе: 

На канцэрце-конкурсе беларускай мастацкай самадзейнасці, які 

праходзіў на адкрытай эстрадзе ў Беластоку, мы мелі магчымасць яшчэ 

раз пераканацца, што Беласточчына – вельмі багатая на таленты зямля, 

што тут жывуць сціплыя, працавітыя людзі, якія не забылі, ды і не 

забываюць, што яны беларусы, любяць спрадвечны бацькоўскі край, усё 

сваё, роднае – мову, звычаі, песні, музыку, танцы: 

1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 4;  5) 5. 

А9. Від даданай часткі ў сказе: 

Хачу, каб людзі былі шчаслівымі: 

1) дзейнікавая;   4) азначальная; 

2) выказнікавая;   5) акалічнасная. 

3) дапаўняльная;  

А10. Адзначце складаназалежныя сказы: 

1) Шаша то выгінаецца між лясістых узгоркаў, то бяжыць сярод 

палеткаў збажыны. 

2) Ужо за вёскай Бабровічы адкрылася велічная панарама Налібокаў: 
на некалькі дзясяткаў кіламетраў праглядаюцца масівы лясоў, якія на 

гарызонце зліваюцца ў бясконцую сінь. 

3) Навокал стаіць ліпавы пах, чуцен гул пчол, што сабраліся сюды, 
мабыць, з усяе аколіцы. 

4) У чысценькім гарадку Валожыне, што патануў у зеляніне дрэў, 
зварочваем туды, дзе відаць ускраіны славутай Налібоцкай пушчы. 

5) Васіль стараецца ісці як мага хутчэй, бо спіну прабірае мароз. 
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А11. Складаназалежныя сказы з даданымі дзейнікавымі: 

1) Хто позна ходзіць, той сам сабе шкодзіць. 
2) Вавёрка хутка пабегла туды, дзе сярод лесу віднелася шырокая 

прагаліна. 

3) Увесну плача, хто ўвосень скача. 
4) Зімой зубры збіраюцца ў вялікія, па некалькі дзясяткаў галоў 

статкі, якія вясной распадаюцца на больш дробныя. 

5) Каля самага вогнішча, дзе яны палілі ўсё лета касцёр, пад дубам 
Яраш убачыў першы баравік. 

 

А12. Складаназалежныя сказы з даданымі дапаўняльнымі: 

1) Пакуль жывеш, датуль пытайся. 
2) Ніхто з дамашніх не згадае, чым рэчка Костуся займае. 
3) Да рэчкі, дзе быў паром, заставалася кіламетры два. 
4) Я бачу, як адным сваім краем сяло ўдаецца ў жыты. 
5) Агееў стаяў на адным месцы, адчуваючы, што сённяшнія яго 

выпрабаванні, мабыць, яшчэ не скончыліся. 

 

А13. Адзначце складаназалежныя сказы з даданымі азначальнымі: 

1) Хата была і ёсць для чалавека тым месцам, дзе ён праводзіць усё 
сваё жыццё, калыскай, у якой нараджаецца і расце не адно пакаленне 

сям’і. 

2) Я адчуваю, як пахне багун і смала-жывіца ў бары. 

3) Дасягаючы думкай родных узгоркаў Навагрудчыны, яе лясоў, 
ручаёў, гасцінцаў і прасёлкаў, панскіх сядзіб і вясковых хатак пад 

абымшэлай страхой, Міцкевіч з фатаграфічнай дакладнасцю, з 

натхнёнасцю закаханага малюе ў паэме дарагія сэрцу краявіды, фіксуе 

бег аблокаў, гоман пушчы, ціхую песню Шчары, галасы і справы людзей, 

сярод якіх прайшло яго юнацтва. 

4) Калі па дарогах не ходзяць, яны зарастаюць, перастаюць быць 
дарогамі, робяцца зноў полем, лесам, лугам, балотам. 

5) Шчупак, плотка, язь, акунь адкладаюць ікру на мелкаводдзі, якое 

добра праграваецца сонцам. 

А14. Складаназалежныя сказы з даданымі акалічнаснымі: 

1) Праталіны растуць, шырацца, разліваюцца насустрач сонцу, што 
ўстала на небасхіле. 

2) Шчаслівая ўсмешка прабягала па яе вуснах, бо ён нічога не ведае. 

3) Іней трымаўся яшчэ ў цяні дрэў і хат, трымаўся ўпарта, пакуль 
сонечная цеплыня не дабіралася і сюды. 
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4) Калі ўздымалася сонца, светлае, прамяністае, ад інею аставаліся 
толькі цемнаватыя плямы вільгаці. 

5) Дзяцел вырваўся і паляцеў, каб зноў ніколі не клікаць нас, людзей, 
на дапамогу. 

А15. Адзначце складаназалежныя сказы з даданымі параўнальнымі 
часткамі: 

1) У мроку нікне лес кашлаты, бы нейкі хітры чалавек. 
2) Чым багацейшае духоўнае жыццё чалавека, тым багацейшая яго 

мова. 
3) З высокага неба падае, льецца птушыны спеў, нібы мноства 

срэбных званочкаў узняло сонца аж пад воблакі. 
4) Далёка ў лесе такуе цецярук, як бы нехта багамольны чытае там 

малітвы. 
5) Вярба, як дзяўчына ў каралях, стаіць над вірлівай вадой. 

А16. Складаназалежныя сказы з паслядоўным падпарадкаваннем: 
1) Ён мне першы на сваёй лясной мове сказаў, што трэба мець на 

любы час надвор’я сваю метку, каб не блудзіць, не хадзіць па некалькі 
разоў па адным месцы. 

2) З першага ж позірку відаць, што дубы гэтыя пасаджаны чалавекам і 
што клапатлівыя ўмелыя рукі заўсёды прысутнічалі тут. 

3) Яшчэ здалёку я ўбачыў дуб, пад якім летась ставіў палатку, ставіў, 
не зважаючы на разумную перасцярогу, на тое, што ў дуб часцей за ўсё 
б’е маланка. 

4) Капітан рашуча аб’явіў, што дзейнічаць пачнуць зараз жа, не 
чакаючы ночы, бо пільнасць нямецкіх вартавых яшчэ аслаблена мітуснёй 
разгрузкі. 

5) Я ўбачыў, які ён цікаўны да людзей, які просты і шчыры ў 
абыходжанні з імі, як умее радавацца чужой радасці і спачуваць чужому 
гору. 

А17. Адзначце складаназалежныя сказы з сузалежным аднародным 
падпарадкаваннем: 

1) Антось не заўважыў, як зашарэла ноч і неба на ўсходзе пабялела. 
2) Там, дзе сышліся дзве лясныя сцяжынкі і згрудзіліся махнатыя 

елкі, было ціха, утульна. 
3) Мне здалося, што ноччу грымела і ішоў дождж. 
4) Я ніколі таго саду не забуду, дзе сінічкі ўзляталі гурбой і дзе, як 

вечнаму весняму цуду, мы дзівіліся бэзу з табой. 

5) Калі Алена падышла да канцылярыі, то ўбачыла, што там ужо 
запалілі святло. 
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А18. Сродкам сувязі частак з’яўляюцца злучальныя словы ў сказах: 

1) Пятрок выйшаў паглядзець, што робіцца на вуліцы. 
2) Было чуваць, як дождж стукае па даху. 
3) Не рабі другому, што не люба самому. 
4) Ён мімаволі падумаў, што нават птушка разумее ласку. 
5) Самая знаёмая Апейку тая дарога, што бегла з мястэчка ўніз паўз 

Прыпяць. 

 

А19. Сродкам сувязі частак з’яўляюцца падпарадкавальныя злучнікі ў сказах: 

1) А на зямлі, дзе вокам кінь, цвіце, рунее рунь багата. 
2) Нямы той чалавек, які забыў мову продкаў. 
3) Каб зверху пазнаць нас маглі пералётныя гусі, зіму б зімаваць 

засталіся б у Беларусі. 

4) Мне стала прыкра ад думкі, што некаторыя не ведаюць гэтага. 

5) Зоркай іншага сусвету бліснуў кляновы ліст, што раптам з’явіўся 
перад вачамі на дарозе. 

 

А20. Патрэбна коска пры збегу падпарадкавальных злучнікаў: 

1) Яна разумела, што калі не зробіць крок наперад да Васіля, то 

страціць яго. 

2) Алесь зразумеў, што хоць і давялося трапіць на фронт, ваяваць ужо 
наўрад ці прыйдзецца. 

3) У вёсцы гаварылі, што калі зіма сёлета будзе маласнежнай, дык 
рака не выйдзе з берагоў. 

4) Зеляніна расце і шырыцца з такой шпаркасцю, што калі 

прыслухацца, дык уловіш, як выпростваюцца і цягнуцца каліўцы ўгору. 

5) І яшчэ зразумеў, што калі адсякуць галаву яго Ценю, у Цара пасля 
гэтага не будзе на чым насіць карону. 

 

А21. Адзначце, чым ускладнены сказ. 

Празрыстыя белыя хмаркі ледзь прыкметна плывуць і, здаецца, 

зусім спыняюцца над купкай бяроз, якія, як сястрычкі, стаяць у кружку, 

стуліўшыся верхавінамі. 

1) звароткам; 
2) пабочным словам; 
3) параўнальным зваротам; 
4) адасобленай акалічнасцю; 
5) неаднароднымі азначэннямі. 
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А22. На месцы пропускаў трэба паставіць працяжнікі ў сказах: 

1) А з’ясі ты з бульбай скварку … і работа пойдзе шпарка. 

2) Васіль адчувае … да густога лесу не дойдзе. 

3) Ужо адвячорак … і трэба да цемені дабрацца дадому. 

4) Тыдзень, другі … і пачнецца касавіца. 

5) Бачыць вока далёка … розум яшчэ далей. 

 

А23. На месцы пропускаў трэба паставіць двукроп’е ў сказах: 

1) Як мары, белыя бярозы пад сінявой начной стаяць … у небе зоркі 

ад марозу пахаладзеўшыя дрыжаць. 

2) Ганна з жахам крыкнула, ускочыла … між іх паўзла гадзюка. 

3) Каса не косіць … каса брые. 

4) На дзень адстанеш … за тыдзень не дагоніш. 

5) За самаахвярны, высокагуманістычны ўчынак багі сурова пакаралі 
Праметэя … прыкавалі яго да скалы, прыгаварыўшы на вечныя пакуты. 

 

А24. Выберыце правільны варыянт пастаноўкі знакаў прыпынку на 

месцы пропускаў у сказах: 

1) Дол засланы шышкамі, цвіце сунічнік, бруснічнік, перагукваюцца 
птушкі, звіняць камары … ўсё тут знаёмае. 

2) Ідзе вясна ў шумлівых водах … і ззяе сонца ў звонкім срэбры ручаёў. 

3) Многа ведай … ды мала гавары. 

4) Мамы не стала … не стала Радзімы. 

5) У народзе кажуць … з кім жыць, таго не гнявіць. 

1. коска(1), коска(2), коска(3), працяжнік(4), двукроп’е(5); 
2. двукроп’е(1), коска(2), коска(3), працяжнік(4), двукроп’е(5); 
3. працяжнік(1), працяжнік(2), коска(3), коска(4), коска(5); 
4. коска(1), працяжнік(2), коска(3), працяжнік(4), двукроп’е(5); 
5. працяжнік(1), коска(2), коска(3), працяжнік(4), двукроп’е(5); 

 

А25. Адзначце складаныя бяззлучнікавыя сказы: 

1) Верхавіны дрэў перапляліся ў небе, ловяць промні, прымаюць на 
сябе вятры, умываюцца дажджамі. 

2) Багата снегу – багата хлеба. 

3) Вербалоз над канавамі аздобіўся пушыстымі коцікамі, пацямнелі 
рослыя бярозы каля гасцінца, павіслі на іх голлі жаўтлявыя завушнічкі. 

4) Хочаш многа знаць – трэба мала спаць. 

5) Чародамі пераляталі гракі, недзе над лесам крычалі гусі, якія ўжо 
выбраліся ў вырай. 
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А26. Двукроп’е ставіцца ў складаных бяззлучнікавых сказах пры ўмове, 

калі: 

1) змест частак супрацьпастаўляецца; 

2) другая частка раскрывае, дапаўняе, тлумачыць сэнс папярэдняй; паміж 

часткамі можна ўставіць злучнікі што, як, словы а менавіта, а іменна; 

3) паміж часткамі выражаецца хуткая змена падзей; 

4) другая частка ўказвае на прычыну таго, пра што гаворыцца ў першай; 

5) калі другая частка дапаўняе першую; перад другой часткай можна 

ўставіць спалучэнні слоў тыпу і ўбачыў, што; і пачуў, што, і адчуў, што, 

і даведаўся, што. 

А27. Працяжнік ставіцца ў складаных бяззлучнікавых сказах пры ўмове, 

калі: 

1) другая частка паказвае на вынік таго, пра што гаворыцца ў першай 

частцы; 

2) калі апошняя частка з’яўляецца абагульняльнай да папярэдніх; 

3) калі першая частка абазначае ўмову ці час, а другая – вынік; перад 

першай часткай можна ўставіць злучнік калі; 

4) другая частка дапаўняе першую; 

5) першая частка з’яўляецца абагульняльнай да наступных частак. 

А28. Адзначце сказы з рознымі відамі сувязі: 

1) Кастусь вельмі любіў назіраць за навальніцаю ўночы, калі маланкі 

пісагуюць неба, а далёкія грымоты зліваюцца ў дзівосную музыку-кананаду. 

2) Хутка хмара, аддаўшы зямлі належнае, пасвятлела,разарвалася на 

шматкі, якія паступова раставалі ў небе. 

3) Лютуе сярдзіты вецер, бесперастанку грыміць, бліскавіца не аціхае 

ні на хвілю, нібыта гарыць усё неба. 

4) Раніцай нясмела выглянула сонца, а ў поўдзень пякло ўжо неміласэрна. 

5) Авёс зжалі нядаўна, дажджоў гэтыя дні не было, і таму яно не 

паспела пачарнець. 

А29. Пунктуацыйныя нормы парушаны ў сказах з рознымі відамі сувязі: 

1) Дождж парадзеў, неўзабаве з блакітнага прасвету выглянула сонца, 

і над Дзвіной, злучаючы яе берагі, паўстала казачнай дугой у сваіх сямі 

колерах вясёлка. 

2) Цікавы і вясёлы час калі няма яшчэ ні цеплыні, ні вясны, але 

прырода ўжо адчувае іх подых і цягнецца ім насустрач. 
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3) Ружова і роўна свяціла сонца, было цёпла і парна, а за арэшнікам 

шумеў і булькаў ручай. 

4) Знаю няма таго зелля, што хоць на міг ад тугі па Айчыне вылечвае. 

5) Ля абеліска стань і памаўчы: тут не згасае памяць аб героях, што 

смерцю смерць змаглі перамагчы.. 

 

А30. У сказе неабходна паставіць наступныя знакі прыпынку: 

Я часта са страхам думаю што мы з табой маглі не стрэцца а 

стрэўшыся не пазнаць адзін аднаго а не пазнаўшы размінуцца а 

размінуўшыся дагэтуль блукаць самотнымі ў сусвеце. 

1) сем косак; 

2) чатыры коскі, тры працяжнікі; 

3) тры коскі, чатыры працяжнікі;  

4) двукроп’е, шэсць косак; 

5) шэсць косак.  

 

А31. Выберыце правільны варыянт характарыстыкі наступнага сказа: 

Мне не трэба шукаць слоў для песен маіх пра зямлю, што спрадвеку 

Радзімай завецца, бо да самага краю зіхаценнямі іх, перазовамі іх 

перапоўнена сэрца. 

1) складаны сказ з рознымі відамі сувязі; 

2) складаназалежны сказ з сузалежным аднародным падпарадкаваннем; 

3) складаназалежны сказ з паслядоўным падпарадкаваннем; 

4) складаназалежны сказ з сузалежным неаднародным падпарадкаваннем; 

5) складаназалежны сказ з даданай выказнікавай. 

 

А32. Адзначце сказы з простай мовай, дзе знакі прыпынку пастаўлены 

правільна: 

1) «Ды ты выдатна ведаеш тэорыю літаратуры, паэтычныя памеры!» – 

усклікнула ўражаная маладая настаўніца. 

2) «Хто тут? – строга спытаў Вадзім і дадаў – Выходзьце хутчэй!» 

3) Праўду казала калісьці мая маці: «Як бы ты ні быў стомлены, а 

напіся крынічнай вады – і ўсё як рукой здыме». 

4) Атрасе туман расу – шэпча ліпа клёну «Ты красуй, наш сад, красуй 

і шумі, зялёны!» 

5) «Дарога, вандроўка – самае лепшае лякарства ад усіх напасцей», – 

зазначае сам сабе Лабановіч. 
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Частка В 
 

В1. Устанавіце адпаведнасць паміж складанымі сказамі і іх 

характарыстыкамі: 

А. Складаназлучаны;   В. Бяззлучнікавы; 

Б. Складаназалежны;   Г. З рознымі відамі сувязі. 

1. Часткі звязваюцца інтанацыйна, па сэнсе; 

2. Часткі нераўнапраўныя: галоўная і даданая; 

3. Часткі звязваюцца пры дапамозе наступных відаў сувязі: 

    а) злучнікавай і бяззлучнікавай; б) злучальнай і падпарадкавальнай; 

4. Часткі сказа раўнапраўныя, звязаныя злучальнай сувяззю. 

 

В2. Колькі косак неабходна паставіць у сказе? Адказ запішыце словам. 

Добра пайсці тады ў лес аднаму убіцца ў глухі хмызняк над 

Дняпром і моўчкі слухаць як у сівым кудлатым тумане над соннай вадою 

б’юцца прыгожыя гукі як растаюць яны водгуллем недзе там за Дняпром 

дзе спяць сенажаці дзе адгукаецца на песню адзін аднастайна-рыпучы 

крык дзергача. 

 

В3. Дапоўніце сказ: 

Бяззлучнікавыя складаныя сказы бываюць з аднатыпнымі і … часткамі. 

 

В4. Пры якім падпарадкаванні часткі сказа звязваюцца адначасова і 

паслядоўнай, і сузалежнай сувяззю? Адказ запішыце ў назоўным склоне: 

 

В5. Які знак прыпынку ставіцца паміж часткамі складаных сказаў усіх 

тыпаў, калі яны развітыя і маюць свае знакі прыпынку? Адказ запішыце 

ў назоўным склоне: 

 

В6. Які знак прыпынку адсутнічае ў сказе з простай мовай? Адказ запішыце 

ў творным склоне: 

Цёпла ўсміхаючыся вачамі, Якуб Колас сказаў «Дзякуй табе за краскі і 

за суніцы, калі выйдзе з друку мой першы том, я падару яго табе». 

 

В7. Як называецца чужое выказванне, перададзенае кім-небудзь даслоўна, з 

захаваннем не толькі зместу, але і формы? Адказ запішыце ў родным склоне: 

 

В8. Як называецца чужое выказванне, перададзенае ад імя апавядальніка? 

Адказ запішыце ў назоўным склоне: 
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КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 13 

Перад выкананнем кантрольнай работы № 13 (абагульняючая) 

паўтарыце ўвесь вывучаны праграмны матэрыял. У кожным заданні 

можа быць адзін і больш правільных адказаў. 

1. На месцы пропуску пішацца літара э ў словах: 

1) т…мперамент;   4) п…цкаць;  

2) ід…ал;     5) ст…рыльны.  

3) сагр…ваць;  

 

2. На месцы пропуску пішацца апостраф у словах: 

1) над Об…ю;    4) двух…павярховы; 

2) Вікенц…еў;    5) шампін…ён. 

3) трох…ярусны;  

 

3. Адзначце словы з прыстаўнымі зычнымі: 

1) …омуль;    4) …омнібус; 

2) …оспінка;    5) …осмій (хім. элемент). 

3) …углярод; 

 

4. На месцы пропуску пішацца ў у словах: 

1) а…дытар;    4) на …скраіне; 

2) бакала…р;    5) новая …нцыя.  

3) ва …ніформе; 

 

5. Дапушчана арфаграфічная памылка ў словах: 

1) індзеец;     4) гвардзія; 

2) мундзір;     5) у грамацтве. 

3) лацінскі; 

 

6. На месцы пропуску пішацца с у словах: 

1) рас…аднік;    4) ра…шчапленне атама; 

2) ро…шчынны;    5) ра…сольнік. 

3) ра…скубсці; 
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7. На месцы пропуску пішацца ш у словах: 

1) ня…часны;    4) пры…чоўкваць; 

2) …чарнець;    5) за…чаміць. 

3) ра…чыніць дзверы; 

 

8. Дапушчана памылка ў словах: 
1) усчуваць;    4) праязны; 

2) карыстны;    5) фарштадт. 

3) кантрастны; 

 

9. Правільна напісаныя словы: 
1) прымадонна;    4) тонна; 

2) бязладдзе;    5) дурра (расліна). 

3) мецца-сапрана; 
 

10.  Знайдзіце слова, у якім на месцы пропуску пішацца о: 

1) Н…ваполацк;    4) м…вазнаўства; 

2) п…літэхнікум;   5) м…тацыкл. 

3) п…ўтоны; 

 

11.  Адзначце слова, у якім на месцы пропуску пішацца нн:  

1) пясча…ік;    4) ля…івец; 

2) ільня…ы;    5) па…а. 

3) раслі…аводчы; 

 

12.  Неабходна паставіць працяжнік паміж саставам дзейніка і 

выказніка ў сказах: 

1) Косцік, відаць, добры чалавек. 
2) Маленства гэта багацце, тя гаючая крыніца, якую носім мы ў 

сабе. 

3) Госць як госць, а валакіты дасць. 
4) Важны работнік дзядзька Язэп. 
5) Ля зямлі хадзіць сумленным быць. 

 

13.  Дапушчана пунктуацыйная памылка ў сказе: 
1) У беларускай літаратуры Якуб Колас – постаць, якая ніколі ў 

сваёй эпічнай велічы нікому не ўступіць першынства. 

2) Тады ўбачыш, што пакаянне маё – чыстая праўда, святая 

праўда. 
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3) Шыракаплечы, хлопец з рукавом на плячы: вось хто твой 

абраннік. 

4) Слаўны хлопец гэты Юрка. 

5) Хата была як цацка. 
 

14.  Дапушчаны памылкі ў каардынацыі дзейніка і выказніка ў сказах: 
1) Нарэшце з боку мястэчка падышло яшчэ двое новых. 
2) На сценах вісела дзве карціны з сямейнымі фотакарткамі ў 

прыгожых асадках. 

3) З тых часоў мінулі шмат гадоў. 
4) Ля агню сядзела трое. 
5) Ніхто з прыезджых не спадзяваўся на такі нечаканы паварот 

справы. 

 

15.  Слова жыць з’яўляецца дзейнікам у сказе: 

1) Наша сям'я пераехала жыць у вёску. 
2) Жыць у адзіноцтве цяжка. 

3) Жаданне жыць дапамагло матулі стаць на ногі. 

4) Трэба жыць з усмешкай. 
5) Хацелася жыць сумленна. 

 

16.  Адзначце сказ з састаўным дзеяслоўным выказнікам:  
1) Я прасіў Віктара прыйсці па кнігу. 

2) Усё было пароблена адразу пасля абеду. 
3) Мы будзем змагацца за праўду, за дом свой. 

4) Я рад цябе бачыць. 
5) Давайце з’ездзім у Нясвіж. 

 

17. Адзначце словазлучэнні, у якіх прыметнікі маюць пераноснае 
значэнне: 

1) воўчы апетыт;    4) калючы дрот; 

2) цяжкая ноша;    5) свежы хлеб. 

3) востры язык; 
 

18.  Адзначце словазлучэнні, у якіх прыметнікі ўжыты ў прамым 
значэнні: 

1) цвёрдая воля;    4) цвёрды крок; 

2) цвёрдыя веды;    5) цвёрдая скура. 

3) цвёрдая глеба;  
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19.  Знайдзіце няправільнае сцверджанне: 
1) антонімамі звычайна з’яўляюцца словы з супрацьлеглым значэннем; 
2) кожнае значэнне мнагазначнага слова можа мець свае антонімы; 
3) антоніміамі могуць быць рознакаранёвыя і аднакаранёвыя словы; 
4) антонімы можна прывесці практычна да слоў любой часціны мовы; 
5) антонімы могуць быць моўнымі і кантэкставымі. 

 

20.  Адзначце сінанімічныя рады: 
1) баязлівы, палахлівы, пужлівы, недарэчны; 
2) зусім, поўнасцю, цалкам, ушчэнт; 
3) сварка, звадка, грызня, перапалка; 
4) скардзіцца, жаліцца, плакацца, даносіць; 
5) сачыць, наглядаць, цікаваць, берагчы. 

 

21.  Фразеалагізмамі з’яўляюцца: 
1) малоць языком;   4) брацца за рукі; 

2) кляваць носам;   5) душа ў душу. 

3) малоць пшаніцу; 
 

22.  Адзначце словазлучэнні з сэнсава неспалучальнымі словамі: 
1) дробны лічэбнік;   4) класны журнал; 

2) дымчаты колер;   5) лясныя ягады.  

3) вадзяны басейн; 
 

23.  Адзначце фразеалагізмы, значэнне якіх раскрыта няправільна: 
1) вылазіць са скуры – абурацца; 

2) касы сажань у плячах – магутнага складу; 

3) на шапачны разбор – позна; 

4) на адзін зуб – цалкам; 

5) галава на плячах – разумны. 

 

24.  Адзначце словы з аднароднымі азначэннямі: 
1) На лясы апускаўся ранні зімовы змрок. 
2) Перад самым сялом цягнуўся роўны прасторны выган. 
3) Над полем навіслі важкія асеннія хмары. 
4) Кацярына засталася круглай горкай сіратой. 
5) Высокая зялёная бяроза віднелася на гарызонце. 
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25.  Знакі прыпынку пастаўлены правільна ў сказах: 
1) Успомняцца стэпы, пушчы, і бор, і горы, і моры, і зорны 

прастор. 

2) Сыпаў дробны, асенні дождж. 
3) Ляжыць мой край на Дзвіне і Дняпры, на Бугу і Нёмане, на 

Прыпяці і Бярэзіне. 

4) Цэлы дзень на шашы ішлі, або ехалі людзі. 
5) Зірнуў тады дзед на свайго ментуза – і ледзь не самлеў. 

 

26.  Адзначце сказы, у якіх на месцы ўсіх пропускаў неабходна 
паставіць коскі. 

1) Грузды_ і махавікі_ ды лісічкі хутка напоўнілі нашы кошыкі. 
2) Майскае сонца высока стаяла ў ясным небе _ кідала на зямлю 

снапы гарачых праменяў _ і залівала асляпляючым бляскам увесь 

свет. 

3) Бяжыць _ шуміць вада ў лагчынах _ і лёд уздуўся ў азярынах. 

4) Не ёлкі _ а сосны _ ды бярозы растуць на лясных узгорках. 
5) Чайкі гуляюць над люстранай вадою _ пікіруючы на спажыву _ 

або садзяцца на вылізаны прылівам пясок. 

 

27.  Пунктуацыйныя памылкі дапушчаны ў скзах: 
1) Хоць балюча ды без злосці мне сябры давалі ў косці. 
2) Антось зварочвае направа ды ідзе на станцыю рухава. 
3) Над вымытымі вадой палямі засінела чыстае неба, і зазіхацела 

яркае, жнівеньскае сонца. 

4) Была пара зіхатлівых сонечных дзён, высокага неба і да слёз 
іскрыстага снегу ў палях. 

5) Штосьці яшчэ стукае ці то звоніць. 

 

28.  Неабходна паставіць працяжнік у сказах: 
1) Усё: зямля, дрэвы, стрэхі пакрылася звонкай ледзяной коркай. 
2) І луг, і поле, і горкі усё засыпана белым халодным пухам. 
3) Павырасталі новыя будынкі клуб, школа, бальніца, дзіцячыя 

яслі і сады. 

4) Доўгі рад старых і высокіх дрэў: ліп, дубоў, бяроз, явараў і вязаў 
ішоў ад паўстанка проста ў чыстае поле і там канчаўся. 

5) Люба ўсё мне, міла на маёй зямлі сцежкі, пералескі, ціхія палі. 
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29.  Неабходна паставіць двукроп’е ў сказах: 
1) Нельга даць у крыўду нічога жывого ні чалавека, ні ластаўку, ні 

вішнёвага дрэва. 

2) Пайсці ў грыбы, ці то ў тую рыбу, або паехаць на сялібу, ці ў 
млын малоць на хлеб збажынку ўсё гэта вабіла хлапчынку. 

3) Я думаю які цудоўны свет і якая прыгожая наша краіна! 

4) Дажджу прасіла ўсё пад небам густое голле вішняка, бары, 
патрэсканая глеба і абамлелая рака. 

5) Запяеш па душы, дасі ўцехі гасцям поўны гуслі насыплю 
дукатаў. 

 

30.  Пунктуацыйныя памылкі дапушчаны ў сказах: 
1) У канцылярыі было многа моладзі, і хлопцы, і дзяўчаты. 
2) Быў дастатак поўны ў хаце: і парадак, і спакой. 
3) Вячэраць у нас садзіліся ўсёй сям’ёй – дарослыя і дзеці. 

4) Размаўлялі мы пра ўсё на свеце: пра сваіх настаўнікаў, сяброў, 
пра навукі. 

5) У нас і цыбуля, і сала, і бульба – усё ёсць. 

 

31.  Адзначце пэўна – асабовыя сказы: 

1) Малая моцна трымалася за руку. 

2) Спалі жартаў тых настроі, прыкусілі ўсе язык. 
3) Мяне падкідвае на возе ад ям, калдобін і канаў. 

4) Глянь на зямлю залатую, пяшчотную, сумную, чыстую. 
5) Ноччу нічога не ўбачаць. 
 

32.  Безасабовымі сказамі з’яўляюцца: 
1) Мяне асабліва ўражвае, трывожыць, збівае з тропу найбольш 

незвычайнае і нечаканае. 

2) Яму было сорамна і крыўдна. 
3) Вакол тоўпілася многа людзей. 
4) У лесе ды ў полі ўжо пачынала цямнець. 
5) І, ведаеш, мне стала трохі не па сабе. 

 

33.  Няпэўна-асабовымі сказамі з’яўляюцца: 
1) Вырваліся знянацку ганьблівыя словы. 
2) На свеце толькі той шчасце мае, хто сябе ў руках трымае. 
3) Спазніўся вось толькі дарма, выбраўся з дому ў свіныя галасы. 
4) Жылі ў гэтай хаце заўсёды душа ў душачку. 

5) У дзверы пакоя нясмела пастукалі. 
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34.  Адзначце абагульнена-асабовыя сказы: 

1) Востра пахла тады гаркаватай лазой і талым снегам. 
2) Санлівага не дабудзішся, а лянівага не дашлешся. 
3) У першы клас у тыя гады пачыналі хадзіць не з восені, а з вясны. 
4) Сяджу і цярпліва прыслухоўваюся да цішыні. 
5) Гуляючы, розуму не прыдбаеш. 

 

35.  Намінатыўнымі сказамі з’яўляюцца: 
1) Увосень ночы доўгія. 
2) Пад нагамі сухая глеба, пакрытая кустамі ядлоўцу, верасам і 

чаборам. 

3) Вось і Гарынь, глыбокая, шырокая, імклівая. 
4) Так цёпла, утульна, хораша! 
5) Самы пачатак лета. 

 

36.  Неабходна паставіць працяжнік у сказах: 
1) Перад намі бязмежны прастор. 
2) Спяшаецца ў далёкі рэйс пілот, прараб на будаўнічую пляцоўку. 
3) Курган, як востраў, у тумане. 
4) Абапал чыстых вуліц клёны, у цэнтры парк пад засенню дубоў. 
5) Навокал бязмежныя нашы прасторы, абапал прысады, палеткі, 

азёры. 

 

37.  Пунктуацыйныя памылкі дапушчаны ў сказах: 
1) Дарагая мая Украіна! Ты была нам заўсёды сястрой. 
2) Давай зямляк, мяшкі паложым, спачнём ля бацькаўскіх варот. 
3) Ах валошка, валошка, сястрыца рамонка, зроў вы побач на 

ўцеху душы зацвілі. 

4) Хлопцы, цёткі і дзяўчаты, дзядзькі, сёстры і браты, нашай песні 
ўзмах крылаты не стрымаюць і вятры. 

5) Упершыню ад сэрца птушкі я пазайздросціў шчыра вам. 
 

38.  Адзначце складаназалежныя сказы: 
1) На ўскрайку лугу стаяў дачны пасёлак, ахутаны лістотай 

невысокіх садоў, дзе зеляніна мяшалася з жаўцізной. 

2) Люблю пазіраць я на поле вясной, як ветрык жартліва плыве 
збажыной. 

3) Той толькі адчуе ўсю слодыч спаткання, хто горкасць разлукі 
спытаў. 
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4) А груш які там выбар быў, а слуцкіх бэр гара, а белы-белы той 

наліў бы сонца ўсё забраў. 

5) Цякла тут з лесу невялічка травой заросшая крынічка, абодва 
берагі каторай лазняк, ракітнік абступалі. 

 

39.  Сродкам сувязі частак з’яўляюцца злучальныя словы: 
1) Калі памірае мара, свет засланяе хмара. 
2) Багаты дзівіцца, чым бедны жывіцца. 
3) Я люблю бярозку, што пяе з вятрамі. 
4) Ніхто спрачацца з тым не будзе, што ўсюды шмат мясцін 

прыгожых. 

5) Цішыня такая, што і яблынька за акном не зварухнецца ні аднім 
лісточкам. 

 

40.  Коска патрэбна пры збегу падпарадкавальных злучнікаў у сказе: 
1) Ёсць такая прымета, што калі сонца заходзіць у хмары, то 

назаўтра будзе дождж. 

2) Аднекуль прыйшла шчымлівая турбота, што калі ён сёння не 
паедзе, то дома можа здарыцца нешта благое. 

3) Час зараз такі, што калі сёння паспееш зрабіць справу, дык 
заўтра аб ёй не трэба нават і ўспамінаць. 

4) І яшчэ зразумеў, што калі адсякуць галаву яго Ценю, у Цара 
пасля гэтага не будзе на чым насіць карону. 

5) Іван адчуваў, што калі ён упадзе на снег, то не ўстане. 
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