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ЗАЙМЕННІК 

 

Варыянт 1 
 

Тэст А 

 

 

А1. Устанавіце адпаведнасць паміж займеннікам і яго разрадам. 

Адзначце нумар правільнага адказу. 

А. Усякі                                               1) асабовы 

Б. Мой                                                 2) прыналежны 

В. Колькі?                                           3) указальны 

Г. Такі                                                 4) азначальны 

Д. Вы                                                  5) пытальны 

 

А4Б5В1Г3Д2 

А4Б2В5Г3Д1 

А2Б3В5Г4Д1 

А1Б3В5Г4Д2 

А3Б2В4Г5Д1 

 

А2. Адзначце займеннікі, суадносныя з назоўнікамі. 

1) Яны; 

2) які; 

3) што-небудзь; 

4) нішто; 

5) твой. 

 

А3. Адзначце няпэўныя займеннікі. 

1) Чые; 

          2) хто; 

3) нечы; 

4) усё; 

5) некалькі. 

 

А4. Адзначце займеннікі, якія ўжываюцца ў кніжных стылях. 

1) Штосьці; 

2) хтось; 

3) яго; 

4) якісь; 

5) чыйсь. 

 

А5. Адзначце правільны адказ. 
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Займеннік у сказе паказвае на бліжэйшы да яго 

1) Дзеяслоў; 

2) дзеепрыметнік; 

3) назоўнік таго самага роду і ліку; 

4) прыметнік; 

5) лічэбнік. 

 

 

А6. Адзначце займеннікі творнага склону. 

1) Тым; 

2) увесь; 

3) сабе; 

4) самай; 

5) самых. 

 

А7. Адзначце правільнае напісанне займеннікаў. 

1) Хтосьці; 

2) штонебудзь; 

3) якісці; 

4) абы-чый; 

5) ні з кім. 

 

А8. Адзначце словазлучэнні з займеннікамі, у якіх на месцы 

пропуску пішацца літара а. 

1) Суцяшаю с__бе; 

2) зрабіў с__бе шафу; 

3) пазнаю с__бе; 

4) адчуваць с__бе; 

          5) жыў сам па с__бе. 

 

А9. Адзначце адмоўныя займеннікі, у якіх пры скланенні націск на 

канчатку. 

1) Ніякі; 

2) ніхто; 

3) ніякае; 

4) ніякія; 

5) нішто. 

 

А10. Адзначце займеннікі, утвораныя пры дапамозе прыставак. 

1) Хто; 

2) абы-чый; 

3) абы пра што; 

4) нейкі; 
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5) штось. 

 

А11. Адзначце выразы з займеннікамі, якія перайшлі ў часціцы. 

1) Гэты дзень; 

2) нешта ўбачыў; 

3) ісці ўсё хутчэй і хутчэй; 

4) некалькі разоў; 

5) якая зорная ноч! 

 

 

Тэст В 

 

В1. Закончыце фармулёўку. 

Катэгорый роду і ліку не маюць займеннікі... 

 

 

 

В2. Складзіце і запішыце сказ, у якім займеннік выконвае 

сінтаксічную функцыю дзейніка. 

 

 

          В3. Праскланяце займеннік я, выдзяляючы канчатак. 

Н.  

Р.  

Д.  

В.  

Т.  

М.  

 
 

В4. Запішыце займеннік у форме вінавальнага склону. 

Ты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЙМЕННІК 

 

Варыянт 2 
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Тэст А 

 

 

А1. Устанавіце адпаведнасць паміж займеннікам і яго разрадам. 

Адзначце нумар правільнага адказу. 

А. Нічый                                               1) зваротны 

Б. Сябе                                                  2) адносны 

В. Што-небудзь                                    3) адмоўны  

Г. Я                                                        4) няпэўны 

Д. Каторы                                              5) асабовы 

 

А4Б5В1Г3Д2 

А4Б2В5Г3Д1 

А3Б1В4Г5Д2 

А1Б3В5Г4Д2 

А3Б2В4Г5Д1 

 

А2. Адзначце займеннікі, суадносныя з прыметнікамі. 

1) Ён; 

2) мой; 

3) хто; 

4) яны; 

5) кожны. 

 

А3. Адзначце адносныя займеннікі. 

1) Тая; 

          2) колькі; 

3) само; 

4) які; 

5) гэтакі. 

 

 

 А4. Адзначце правільнае напісанне выразаў з адмоўным 

значэннем. 

1) Не ў кога; 

2) не было ў каго спытаць; 

3) нема каго; 

4) без неякай патрэбы; 

5) не будзе чым . 

 

А5. Адзначце правільныя адказы. 

Пры выпраўленні сказа з двухсэнсавым ужываннем займенніка 

выкарыстоўваюць спосабы 
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1) Перабудова сказа; 

2) ужыванне замест займенніка прыметніка; 

3) пропуск сказа; 

4) пропуск займенніка 3-й асобы; 

5) устаўка пасля займенніка адпаведнага паясняльнага слова. 

 

А6. Адзначце ўказальныя займеннікі роднага склону. 

1) Мне; 

2) самай; 

3) такога; 

4) гэтага; 

5) іншай. 

 

А7. Адзначце правільнае напісанне займеннікаў. 

1) Штосці; 

2) сёй-той; 

3) абы-з-кім; 

4) ні з чым; 

5) а ніякі. 

 

А8. Адзначце словазлучэнні з займеннікамі, у якіх на месцы 

пропуску пішацца літара я. 

1) Прызнацца самому с__бе; 

2) мець пры с__бе; 

3) скінуць з с__бе; 

4) убачыць с__бе; 

          5) узяць з с__бой. 

 

А9. Адзначце літаратурныя формы займеннікаў. 

1) Ні да чога; 

2) ніякае; 

3) усяе; 

4) ні на каго; 

5) некаторы. 

 

А10. Адзначце займеннікі, утвораныя пры дапамозе постфіксаў. 

1) Чый-небудзь; 

2) некалькі; 

3) хтосьці; 

4) нешта; 

5) нечы. 
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А11. Адзначце выразы з займеннікамі, якія маюць прадметнае 

значэнне. 

1) Ведаць усё; 

2) усе краіны; 

3) наш край; 

4) свае веды; 

5) кожны разумеў. 

 

 

Тэст В 

В1. Закончыце фармулёўку. 

Родавых адрозненняў не маюць займеннікі... 

 

 

В2. Складзіце і запішыце сказ, у якім займеннік выконвае 

сінтаксічную функцыю азначэння. 

 

 

          В3. Праскланяце займеннік тыя, выдзяляючы канчатак. 

Н.  

Р.  

Д.  

В.  

Т.  

М.  

 

          В4. Запішыце займеннік у форме назоўнага склону. 

Ні аб чыім. 

 

 

 

 

ЗАЙМЕННІК 

 

Варыянт 3 
 

Тэст А 

 

 

А1. Устанавіце адпаведнасць паміж займеннікам і яго разрадам. 

Адзначце нумар правільнага адказу. 

А. Столькі                                              1) прыналежны 

Б. Які?                                                    2) указальны 

В. Іншы                                                  3) азначальны  
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Г. Ваш                                                    4) пытальны 

Д. Чый                                                    5) адносны 

 

А4Б5В1Г3Д2 

А4Б2В5Г3Д1 

А3Б1В4Г5Д2 

А1Б3В5Г4Д2 

А2Б4В3Г1Д5 

 

А2. Адзначце займеннікі, суадносныя з лічэбнікамі. 

1) Гэтулькі; 

2) яе; 

3) усякі; 

4) колькі; 

5) некалькі. 

 

А3. Адзначце ўказальныя займеннікі. 

1) Той; 

          2) мой; 

3) гэты; 

4) сябе; 

5) наш. 

 

          А4. Адзначце выразы з займеннікамі, якія ўжываюцца толькі ў 

адмоўных сказах. 

1) Не што іншае як; 

2) ніхто іншы не; 

3) не чым іншым, як; 

4) не каму іншаму, як; 

5) нішто іншае не. 

 

А5. Адзначце правільныя адказы. 

Займеннік мы (“аўтарскае мы”) часта ўжываецца ў такіх стылях, як 

1) Гутарковы; 

2) афіцыйна-справавы; 

3) навуковы; 

4) мастацкі; 

5) публіцыстычны. 

 

 А6. Адзначце адмоўныя займеннікі давальнага склону. 

1) Якому; 

2) нічыёй; 

3) нейкай; 
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4) чыйму; 

5) нічыім. 

 

А7. Адзначце правільнае напісанне займеннікаў. 

1) Некаторы; 

2) ні-якія; 

3) ні аб чыім; 

4) а нікім; 

5) якінебудзь. 

 

А8. Адзначце словазлучэнні з займеннікамі, у якіх на месцы 

пропуску пішацца літара о. 

1) Бачыць с__мага вялікага сабаку; 

2) прызнацца сам__й сабе; 

3) быць сам__м шчаслівым; 

4) святло ў т__м акне; 

          5) успамін аб т__й сустрэчы. 

 

А9. Адзначце словазлучэнні з прыналежнымі займеннікамі. 

1) Пад маімі нагамі; 

2) убачылі яе; 

3) у сваім пакоі; 

4) напісалі яму; 

5) яго ўсмешка. 

 

А10. Адзначце займеннікі, у якіх націск на першым складзе слова. 

1) увесь; 

2) некага; 

3) абы-хто; 

4) нешта; 

5) хто-небудзь. 

 

А11. Адзначце выразы з займеннікамі, якія перайшлі ў прыслоўе. 

1) Сама рака; 

2) чаму такі вясёлы?; 

3) чыя пасада?; 

4) чаго зажурыўся?; 

5) адзін вучань. 

 

 

Тэст В 

В1. Закончыце фармулёўку. 

Формы назоўнага склону не мае займеннік... 
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В2. Складзіце і запішыце сказ, у якім займеннік выконвае 

сінтаксічную функцыю дапаўнення. 

 

 

В3. Праскланяце займеннік сябе, выдзяляючы канчатак. 

Н.  

Р.  

Д.  

В.  

Т.  

М.  

 

          В4. Запішыце займеннік у форме роднага склону. 

Нешта. 
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