
Т.Я.Старасценка 

Стылістычна нейтральныя і стылістычна афарбаваныя  

моўныя сродкі 

Картка 3 

Варыянт 1 

 

1. Падкрэсліце стылістычна афарбаваныя словы і выразы. 

Падарожжа, кветачка, з году ў год, чароўненькі, зараначка, вушы 

вянуць, з рук у рукі, асака, бабулечка, крынічанька. 

 

2. Закончыце фармулёўку. 

Прамы парадак слоў звычайна захоўваецца ў тэкстах такіх стыляў, як 

________________________________________________________________. 

 

 

3. Падкрэсліце ў тэксце стылістычна афарбаваныя словы і вызначце, у 

тэкстах якога стылю яны могуць выкарыстоўвацца. Адказ запішыце. 

Салавей нібыта прапаласкаў халоднаю вадою горлейка, і так хораша 

забулькацелі ў ім празрыстыя кропелькі. Потым пазваніў у маленькі срэбны 

званочак, сціх, паслухаў. Закінуў галаву, хутка апусціў яе, і  здалося, на 

медзяны ліст пасыпаліся тысячы шкляных гарошынак. (Паводле 

М.Лужаніна) 

__________________________________________________________. 

 

 

4. Падбярыце да стылістычна нейтральных слоў стылістычна 

афарбаваныя і запішыце іх. 

Ціхі -- ____________________________________________________; 

мама -- ___________________________________________________; 

аб’яднанне -- ______________________________________________; 

ісці -- _____________________________________________________; 

крытыкаваць -- _____________________________________________; 

недахоп -- _________________________________________________. 

 

5. Складзіце і запішыце пісьмо сябру (4 – 5 сказаў), ужываючы 

стылістычна афарбаваныя моўныя сродкі (па 4). 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________. 

_____________________________                          ________________ 

            Прозвішча, імя                                                       Адзнака   
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 Картка 3 

Варыянт 2 

 

1. Падкрэсліце стылістычна нейтральныя словы і выразы. 

Пятнаццаць, домік, стрымаць слова, іней, віламі па вадзе пісана, палац, 

галованька, цёплы, дзяляга, вецер. 

 

2. Закончыце фармулёўку. 

Адваротны парадак слоў звычайна захоўваецца ў тэкстах такіх стыляў, 

як ______________________________________________________. 

 

 

3. Падкрэсліце ў тэксце стылістычна афарбаваныя словы і 

словазлучэнні і вызначце, у тэкстах якога стылю яны могуць 

выкарыстоўвацца. Адказ запішыце. 

Лексічны склад мовы папаўняецца рознымі шляхамі. Найбольш 

пашыранымі з іх у беларускай мове з’яўляюцца словаўтварэнне і 

запазычванне. Прамежкавае становішча займае калькаванне – стварэнне 

новых слоў са свайго моўнага матэрыялу, але на ўзор адпаведнай іншамоўнай 

лексемы. (Паводле А.Лукашанца) 

__________________________________________________________. 

 

 

4. Падбярыце да стылістычна афарбаваных слоў стылістычна 

нейтральныя і запішыце іх. 

Інтэрпрэтаваць -- ___________________________________________; 

пахкі -- ___________________________________________________; 

крапчэць --  _______________________________________________; 

пераменка -- _______________________________________________; 

чырваната -- _______________________________________________; 

немач -- ___________________________________________________. 

 

5. Складзіце і запішыце віншаванне матулі (4 – 5 сказаў), ужываючы 

стылістычна афарбаваныя моўныя сродкі (па 4). 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________. 

 

 

____________________________                        ________________ 

              Прозвішча, імя                                                 Адзнака 
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