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ЛІЧЭБНІК 

 

                                                   Варыянт 1 
 

         Тэст А 

 

А1. Адзначце лічэбнікі. 

1) Другі; 

2) сотня; 

3) сорак; 

4) адна шостая; 

5) колькі. 

 

А2. Адзначце ўласнаколькасныя лічэбнікі. 

1) Абодва; 

2) адны; 

3) дваццаты; 

4) тры пятыя; 

5) мільярд. 

 

А3. Адзначце назоўнікі, з якімі спалучаюцца зборныя лічэбнікі. 

1) Бяроза; 

2) суткі; 

3) дзень; 

4) кацяняты; 

5) гектар. 

 
 

А4. Адзначце лічэбнікі, якія дапасуюцца да назоўнікаў у родзе, ліку 

і склоне. 

1) Дзевяць; 

2) дваццаць два; 

3) сто; 

4) восемдзесят чатыры; 

5) адно. 

 

А5. Адзначце лічэбнікі, якія маюць родавыя адрозненні. 

1) Дзесяць; 

2) адзін; 

3) тысяча; 

4) два; 

5) трыльён. 
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А6. Адзначце лічэбнікі, у якіх мяккі знак пішацца на канцы слова. 

1) 20; 

2) 900; 

3) 5; 

4) 1; 

5) 8. 

 

          А7. Адзначце правільнае напісанне лічэбнікаў у форме творнага 

склону. 

1) Сорак; 

2) сямюстамі; 

3) сямістамі; 

4) пяццюстамі; 

5) чатырмастамі. 

 

А8. Адзначце лічэбнікі, якія скланяюцца так, як і прыметнікі. 

1) Дзевяноста тры; 

2) шэсцьдзясят; 

3) трынаццаты; 

4) шэсцьсот дваццаць два; 

5) сёмы. 

 

А9. Адзначце сказы, у якіх ужыты лічэбнікі. 

1) Рыгор заўважыў пяцёрку байцоў. 

2) Двое вучняў выходзяць з кабінета. 

3) Урокам трэба надаваць нямала ўвагі. 

4) Школьнікі назбіралі пяць шостых тоны макулатуры. 

5) Адна Ірына назбірала ягад. 

 
 

А10. Адзначце лічэбнікі з націскам на першым складзе. 

1) Пяцьдзясят; 

2) семдзесят; 

3) чатырыста; 

4) дзевяцьсот; 

5) трыста. 

 

Тэст В 

 

В1. Складзіце і запішыце сказ, у якім лічэбнік з’яўляецца 

дапаўненнем. 
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В2. Дапішыце канчатак назоўніка ў спалучэнні. 

Трыццаць чатыры вучн 

 

В3. Запішыце лічэбнікі словамі. 

80  

2/6  

16  

700  

1000000  

 

В4. Запішыце лічэбнік у форме давальнага склону. 

Два. 

 

 

В5. Праскланяйце лічэбнік. 

Чатыры цэлыя сем дзясятых. 

Н.  

Р.  

Д.  

В.  

Т.  

М.   

 

 

 

 

 

ЛІЧЭБНІК 

 

                                                       Варыянт 2 

 

Тэст А 

 

А1. Адзначце лічэбнікі. 

1) Многа; 

2) пяцёра; 

3) столькі; 

4) трыста шэсць; 

5) трохі. 

 

А2. Адзначце зборныя лічэбнікі. 
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1) Абое; 

2) сто сорак шосты; 

3) абедзве; 

4) першы; 

5) васьмёра. 

 

 

           А3. Адзначце назоўнікі, з якімі спалучаецца лічэбнік абодва. 

1) Палі; 

2) дзеці; 

3) вароты; 

4) кавалкі; 

5) лыжы. 

 
 

А4. Адзначце лічэбнікі, якія дапасуюцца да назоўнікаў у родзе, ліку 

і склоне. 

1) Сорак чацвёрты; 

2) адзінаццаць; 

3) сем; 

4) сто чатырнаццаць; 

5) абодва. 

 

А5. Адзначце лічэбнікі, якія скланяюцца. 

1) Дзевяноста; 

2) трыста; 

3) паўтара; 

4) паўтары; 

5) трое. 

 

А6. Адзначце лічэбнікі, у якіх у форме творнага склону зычны 

падаўжаецца. 

1) 6; 

2) 5; 

3) 9; 

4) 7; 

5) 8. 

 

 

А7. Адзначце правільнае напісанне лічэбнікаў у форме творнага 

склону. 

1) Сто; 

2) адзінаццатаму; 
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3) васьмю; 

4) дзевяцю; 

5) адным. 

 

А8. Адзначце лічэбнікі, у якіх пры скланенні змяняецца толькі 

апошняя частка. 

1) Адна восьмая; 

2) пяцісоттысячны; 

3) тры і пяць шостых; 

4) шэсцьсот трыццаць першы; 

5) дзевяноста. 

 

А9. Адзначце сказы, у якіх ужыты лічэбнікі. 

1) Горад блішчыць тысяччу агнёў. 

2) Каля вогнішча сядзела некалькі рыбакоў. 

3) Ніхто не ведае, колькі гадоў таму дрэву. 

4) Зімою і летам адным цветам. 

5) Пабудавалі чатырнаццаты дом. 

 
 

А10. Адзначце лічэбнікі з націскам на другім складзе. 

1) Чатырнаццаць; 

2) пятнаццаты; 

3) першы; 

4) васьмёра; 

5) семдзесят. 

 

 

Тэст В 

 

 

В1. Складзіце і запішыце сказ, у якім лічэбнік з’яўляецца 

азначэннем. 

 

 

 

В2. Дапішыце канчатак назоўніка ў спалучэнні. 

Пятнаццаць алоўк 

 

В3. Запішыце лічэбнікі словамі. 

1  3/8  

200  

7 (коней)  
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697-ы  

5/6  

 

В4. Запішыце лічэбнік у форме давальнага склону. 

Двое. 

 

 

          В5. Праскланяйце лічэбнік. 

Пяцёра. 

Н.  

Р.  

Д.  

В.  

Т.  

М.   

 

 

ЛІЧЭБНІК 

 

                                               Варыянт 3 
 

Тэст А 

 

А1. Адзначце лічэбнікі. 

1) Дзевяць дзясятых; 

2) ніхто; 

3) дванаццацера; 

4) доўга; 

5) мала. 

 

А2. Адзначце дробавыя лічэбнікі. 

1) Трое; 

2) сто мільёнаў; 

3) сем і адна сотая; 

4) дзясятка; 

5) паўтара. 

 

          А3. Адзначце назоўнікі, з якімі спалучаецца лічэбнік паўтара. 

1) Тона; 

2) вядро; 

3) расліна; 

4) клён; 

5) кілаграм. 
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            А4. Адзначце лічэбнікі, якія кіруюць назоўнікамі. 

1) Сорак сёмы; 

2) трыццаць; 

3) двум; 

4) дзве шостыя; 

5) пятнаццаты. 

 

А5. Адзначце ўласнаколькасныя лічэбнікі, якія змяняюцца па 

ліках. 

1) Тысяча; 

2) восемсот адзін; 

3) мільён; 

4) дзевяноста; 

5) мільярд. 

 

А6. Адзначце лічэбнікі, у якіх пры скланенні змяняюцца абедзве 

часткі 

1) 90; 

2) 70; 

3) 11; 

4) 80; 

5) 60. 
 

А7. Адзначце правільнае напісанне лічэбнікаў у форме творнага 

склону.  

1) Двумастамі; 

2) абаіх; 

3) абедзвум; 

4) трыма сёмымі; 

5) абодвумя. 

 

А8. Адзначце лічэбнікі, утвораныя ад колькасных лічэбнікаў. 

1) Паўтара; 

2) адзін; 

3) тысячны; 

4) сорак; 

5) трое. 

 

А9. Адзначце сказы, у якіх ужыты лічэбнікі. 

1) Хлопчык вяртаўся дахаты адзін. 

2) Хто многа зазнаў, той многа пазнаў. 

3) Нарэшце прайшоў другі дзень. 
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4) Успамінаецца падзея тысяча дзевяцьсот дзевяноста дзевятага года. 

5) Шмат людзей вярталася дахаты. 

 
 

А10. Адзначце лічэбнікі з націскам на трэцім складзе. 

1) Абодвума; 

2) васьмюстамі; 

3) дзесяцера; 

4) шаснаццаць; 

5) шэсцьдзесят. 

Тэст В 

 

           В1. Складзіце і запішыце сказ, у якім лічэбнік з’яўляецца 

акалічнасцю. 

 

 
 

 

В2. Дапішыце канчатак назоўніка ў спалучэнні. 

Сто пяцьдзесят тры сшытк 
 

            В3. Запішыце лічэбнікі словамі. 

950  

          5, 26  

1 372-і   

12 (сутак)  

          1/40  

 

В4. Запішыце лічэбнік у форме давальнага склону. 

Абое. 

 

 

В5. Праскланяйце лічэбнік. 

673. 

Н.  

Р.  

Д.  

В.  

Т.  

          М.   
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