
Таццяна Старасценка 

 

ЛІЧЭБНІК 

Першы ўзровень 

Частка А 

А1. Адзначце лічэбнікі: 

1) дзясятак; 

2) трыста; 

3) двойка; 

4) дзве пятыя; 

5) сямёра. 

А2. Адзначце пэўна-колькасныя лічэбнікі: 

1) трыццаць пяць; 

2) дванаццацера; 

3) сямнаццаць; 

4) адна сёмая; 

5) адзін. 

А3. Адзначце спалучэнні, якія выражаюць прыблізную колькасць: 

1) пяць крокаў; 

2) кіламетры два; 

3) трыццаць тры – трыццаць чатыры градусы; 

4) гадоў пад восемдзесят; 

5) адзінаццаты клас. 

А4. Адзначце састаўныя лічэбнікі: 

1) сто сорак шэсць; 

2) пятнаццаць; 

3) сямідзесяцімільённы; 

4) трыста; 

5) чатырыста трыццаць восьмы. 

А5. Адзначце лічэбнікі з націскам на апошнім складзе: 

1) семдзесят; 

2) пяцісот; 

3) абодва; 

4) пяцьдзясят; 

5) васямнаццаць. 

А6. Адзначце лічэбнікі, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ц: 

1) шаснаццац..і; 

2) дваццац..ь; 

3) дванаццац..ю; 

4) шасц..і; 

5) дзевяц..ю. 

А7. Адзначце назоўнікі, у склад якіх уваходзіць лічэбнік: 

1) першадрукар; 
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2) даўганосік; 

3) старшакласнік; 

4) сараканожка; 

5) шматслоўнасць. 

А8. Адзначце правільна напісаныя лічэбнікі: 

1) дзевяты; 

2) дзевятнадцаты; 

3) саракатысячны; 

4) шэсцісоты; 

5) дзве. 

Частка В 

Запішыце лічэбнік сем у форме творнага склону. 

 
 

 

Другі ўзровень 

Частка А 

А1. Адзначце лічэбнікі, якія абазначаюць парадак прадметаў пры іх 

лічэнні: 

1) васьмітысячны; 

2) чацвёра; 

3) дваццаты; 

4) сто семдзесят пяты; 

5) абое. 

А2. Адзначце дробавыя лічэбнікі: 

1) пяцьсот пяцьдзясят шэсць; 

2) паўтары; 

3) абодва; 

4) тысяча; 

5) пяць цэлых чатыры сотыя. 

А3. Адзначце правільна ўжытыя спалучэнні з лічэбнікамі: 

1) семдзесят тры незабыўныя дні; 

2) два школьных кабінеты; 

3) сорак восем здольных выпускнікоў; 

4) паўтара вядра; 

5) чатыры шостыя насельніцтва. 

А4. Адзначце назоўнікі, якія ўжываюцца са зборнымі лічэбнікамі: 

1) стол; 

2) суткі; 

3) кабінет; 

4) кацяня; 

5) лыжы. 

А5. Адзначце лічэбнікі, якія скланяюцца на ўзор прыметнікаў: 
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1) адно; 

2) дванаццаць; 

3) пяты; 

4) мільярд; 

5) сорак. 

А6. Адзначце лічэбнікі, у якіх на месцы пропуску пішацца літара я: 

1) вос..мсот; 

2) с..місот; 

3) с..мсот; 

4) дз..вяцьсот; 

5) пяц..рым. 

А7. Адзначце вытворныя лічэбнікі: 

1) дзявяцера; 

2) тры; 

3) сто дваццаты; 

4) сем; 

5) адзін. 

А8. Адзначце правільна напісаныя лічэбнікі: 

1) двухсот трыццаць шосты (дзень); 

2) двухмільённы; 

3) васемсот; 

4) (у) тысячу дзевяцьсот чатырнаццатым (годзе); 

5) чацвёра (варот). 

 

Частка В 

Запішыце лічэбнік абодва (хлопцы) у форме творнага склону. 

 
 

 

Трэці ўзровень 

Частка А 

А1. Адзначце лічэбнікі, якія абазначаюць адцягненыя лікі: 

1) трыста (азёр); 

2) дзевяць; 

3) трынаццаты (дзень); 

4) восем сотых (гектара); 

5) чатыры. 

А2. Адзначце лічэбнікі, якія скланяюцца на ўзор назоўнікаў: 

1) тысяча; 

2) дзевяноста; 

3) мільён; 

4) мільярд; 

5) сто. 
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А3. Адзначце спалучэнні з лічэбнікамі, якія дапасуюцца да 

назоўнікаў: 

1) сорак шэсць брыгад; 

2) тры дрэвы; 

3) сем алоўкаў; 

4) дзесяці сябрам; 

5) пяццюдзесяццю дамамі. 

А4. Адзначце лічэбнік, які ва ўскосных склонах, акрамя вінавальнага, 

прымае форму мужчынскага роду абедзвюх частак: 

1) чатырыста; 

2) трыста; 

3) дзвесце; 

4) пяцьсот; 

5) шэсцьсот. 

А5. Адзначце лічэбнікі, якія скланяюцца на ўзор займеннікаў твае, 

свае: 

1) дзевяноста; 

2) пяцёра; 

3) дзесяць; 

4) паўтары; 

5) двое. 

А6. Адзначце лічэбнікі, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ю: 

1) дв..м; 

2) (аб) васьм..; 

3) абедзв..ма; 

4) васьм..стамі; 

5) (аб) пяц..стах. 

А7. Адзначце часціну мовы, значэнне якой набывае лічэбнік у сказе: 

Адзін Віктар выканаў усе заданні кантрольнай работы. 

1) прыметнік; 

2) займеннік; 

3) прыслоўе; 

4) прыназоўнік; 

5) часціца. 

А8. Адзначце правільна напісаныя лічэбнікі: 

1) ста дваццаццю дзвюма (вучаніцамі); 

2) двухтысячна пяты (год); 

3) адна цэлая і тры дзесятых (тоны); 

4) пяццюстамі сямюдзесяццю дзевяццю (школьнікамі); 

5) трохсот трыццаці пяцімільённы. 

 

Частка В 
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Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі лічэбнікамі і іх 

сінтаксічнай роляй у сказе. Адказ запішыце. 

 

А. У небе луналі дзве птушкі.                                 1. Выказнік. 

Б. Праз пяць гадоў мы закончым вучобу.              2. Дапаўненне. 

В. Чатыры дзеліцца на два.                                      3. Дзейнік. 

Г. Нас не палохала глыбіня ў тры метры.              4. Азначэнне.                                       

                                                                                     5. Акалічнасць. 
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