
Т.Я.Старасценка 

Дзеяслоў. Неазначальная форма дзеяслова. Часы дзеяслова. 

 

Варыянт 1 

 

1. Падкрэсліце дзеясловы. 

Акіян, конніца, вучыцца, пільнаваць, шэры, ад’ехаць, сядзець, бачыць, 

весяліць, лясны. 

 

2. Закончыце фармулёўку. 

Дзеясловы ў неазначальнай форме заканчваюцца на 

________________________________________________________________. 

 

3. Змяніце дзеясловы па часах і запішыце. 

Пісаў -- __________________________________________; 

ліў -- ____________________________________________; 

мыў -- ___________________________________________; 

дзякаваў -- _______________________________________. 

 

4. Запішыце дзеясловы ў будучым часе, каб яны адказвалі на пытанне 

што зробяць? 

Плыць -- _____________________; 

часаць -- _____________________; 

акружыць -- ___________________; 

разумець -- ____________________. 

 

5. Перакладзіце дзеяслоў краснеть на беларускую мову (у цяперашнім 

часе), складзіце з ім сказ і запішыце. 

_____________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                 _________________ 

              Прозвішча, імя                                              Адзнака 
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Варыянт 2 

 

1. Падкрэсліце дзеясловы. 

Ён, абед, дажджлівы, чытаць, красаваць, перамагаць, старацца, я, 

перадрукоўваць, любіць. 

 

2. Закончыце фармулёўку. 

Дзеясловы ў неазначальнай форме не маюць 

________________________________________________________________. 

 

3. Змяніце дзеясловы па часах і запішыце. 

Імчыць -- __________________________________________; 

ляціць -- ____________________________________________; 

пераказвае -- ___________________________________________; 

звініць -- _______________________________________. 

 

4. Запішыце дзеясловы ў прошлым часе, каб яны адказвалі на пытанне 

што рабілі? 

Прыбіраць -- _____________________; 

фарбаваць -- _____________________; 

умываць -- ___________________; 

захапляцца -- ____________________. 

 

5. Перакладзіце дзеяслоў мечтать на беларускую мову (у цяперашнім 

часе), складзіце з ім сказ і запішыце. 

_____________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                 _________________ 

              Прозвішча, імя                                              Адзнака 
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Дзеяслоў. Змяненне дзеясловаў па асобах і ліках.  

Правапіс канчаткаў. 

 

Варыянт 1 

 

1. Падкрэсліце дзеясловы 1-й асобы множнага ліку. 

Скажам, майструю, нясём, сечаце, напішуць, бачым, ідзём, ловіце, 

крочым, збіраем. 

 

2. Закончыце фармулёўку. 

Змяненне дзеясловаў па асобах і ліках называецца 

________________________________________________________________. 

 

3. Устаўце ў канчаткі дзеясловаў прапушчаныя літары, абазначце 

канчаткі. 

Лета набіра.. сілы. Возера, здаецца, ляж..ць у цудоўнай аправе. 

Гамон..ць лёгкія каласы. Яны нібы прос..ць спагады ў часы свайго 

красавання. Хлебны пах прыемна казыч.. ноздры. Усё нібы гамон..ць з табою. 

 

4. Змяніце па асобах у адзіночным і множным ліку (праспрагайце) 

дзеяслоў засяваць. Абазначце канчаткі. 

                                ______________________; 

                                ______________________; 

                                ______________________; 

                                ______________________; 

                                ______________________; 

                                ______________________ . 

 

5. Перакладзіце на беларускую мову дзеяслоў искать у 2-й асобе 

множнага ліку, складзіце з ім сказ і запішыце. 

_____________________________________________________________

______________________________________________________________. 

     

 

 

 

____________________________             ___________________ 

        Прозвішча, імя                                               Адзнака 
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Варыянт 2 

 

1. Падкрэсліце дзеясловы 2-й асобы множнага ліку. 

Зберажэш, вяжаце, кладзяце, сябруем, аднесяце, пабеліш, трапляеце, 

рэжаце, убачыце, можам. 

 

          2. Закончыце фармулёўку. 

Асоба і лік дзеяслова вызначаюцца па 

________________________________________________________________. 

 

3. Устаўце ў канчаткі дзеясловаў прапушчаныя літары, абазначце 

канчаткі. 

Сонца ўзыходз..ць неяк нечакана. Спачатку заірдзе.. на ўсходзе  

вузенькая палоска святла. Лёгкая чырвань зайгра.. на вершалінах бору. 

Сонечныя зайчыкі ляг..ць на спакойныя хвалі ракі, а потым кін..ць свае 

ўсмешкі ў шыбіны вясковых хат. Сонца ніколі не зойдз.. ў хату, папярэдне не 

пастукаўшыся ў дзверы. 

 

4. Змяніце па асобах у адзіночным і множным ліку (праспрагайце) 

дзеяслоў расказаць. Абазначце канчаткі. 

                                ______________________; 

                                ______________________; 

                                ______________________; 

                                ______________________; 

                                ______________________; 

                                ______________________ . 

 

5. Перакладзіце на беларускую мову дзеяслоў бежать у 2-й асобе 

множнага ліку, складзіце з ім сказ і запішыце. 

_____________________________________________________________

______________________________________________________________. 

     

 

 

 

____________________________             ___________________ 

        Прозвішча, імя                                               Адзнака 
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