
Т.Я.Старасценка 

ДЗЕЯСЛОЎ 

 

Варыянт 1 
 

       Тэст А 
 

А1. Устанавіце адпаведнасць паміж дзеясловам і яго значэннем. 

Адзначце нумар правільнага адказу. 

А. Адчуваць                                              1) фізічнае дзеянне 

Б. Маляваць                                              2) маўленне   

В. Размаўляць                                           3) успрыняцце  

Г. Шкадаваць                                            4) адносіны 

Д. Маўчаць                                                5) стан 

 

А4Б5В1Г3Д2 

А4Б2В5Г3Д1 

А3Б1В4Г5Д2 

А3Б1В2Г4Д5 

А2Б4В3Г1Д5 

 

А2. Адзначце спрагальныя дзеяслоўныя формы. 

1) Сустракаюцца; 

2) пасвяжэлы; 

3) чытаю; 

4) ісці; 

5) пісала б. 

 

А3. Адзначце дзеясловы, утвораныя ад асновы інфінітыва. 

1) Працаваў; 

2) носіць; 

3) напішы; 

4) звезены; 

5) ходзячы. 

 

          А4. Адзначце пераходныя дзеясловы. 

1) Сустрэліся сябры; 

2) радаваць бацькоў; 

3) бачыцца са знаёмымі; 

4) зелянее лес; 

5) дай алоўка. 

 

А5. Адзначце дзеясловы закончанага трывання. 

1) Паказвае; 
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2) прагучаць; 

3) нёс; 

4) рабіла; 

5) абазваўся. 

 

А6. Адзначце дзеясловы, якія маюць форму толькі закончанага 

трывання. 

1) Будаваць; 

2) прыдбаць; 

3) капаць; 

4) рынуцца; 

5) сеяць. 

 

А7. Адзначце зваротныя дзеясловы, утвораныя ад пераходных 

дзеясловаў. 

1) Змяркацца; 

2) адзявацца; 

3) усміхацца; 

4) нахіляцца; 

5) спіцца. 

 

А8. Адзначце дзеясловы з уласна-зваротным значэннем. 

1) Апранацца; 

2) дзівіцца; 

3) абувацца; 

4) схіліцца; 

5) павярнуцца. 

 

 

         А9. Адзначце дзеясловы з націскам на аснове. 

1) Дасце; 

2) едзем; 

3) ядзім; 

4) пеяце; 

5) ходзім. 

 

А10. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 3-й асобы множнага ліку 

маюць канчатак –аць (-яць). 

1) Паведаміць; 

2) ламаць; 

3) прывязаць; 

4) скакаць; 

5) сачыць. 
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А11. Адзначце дзеясловы абвеснага ладу. 

1) Схадзіў бы; 

2) будзем вітаць; 

3) шукай; 

4) знойдзем; 

5) няхай квітнеюць. 

 

А12. Адзначце дзеясловы цяперашняга часу. 

1) Паслухаю; 

2) звінець; 

3) чула; 

4) нясе; 

5) зіхацяць. 

 

А13. Устанавіце адпаведнасць паміж дзеясловам і яго асобай. 

Адзначце нумар правільнага адказу. 

А. Звяртаюся                                    1) 2-я асоба множны лік 

Б. Знойдзем                                      2) 2-я асоба адзіночны лік   

В. Пачняце                                       3) 1-я асоба адзіночны лік  

Г. Сядзіш                                         4)  безасабовы 

Д. Цямнелася                                   5) 1-я асоба множны лік 

 

А4Б5В1Г3Д2 

А4Б2В5Г3Д1 

А3Б1В4Г5Д2 

А3Б1В2Г4Д5 

А3Б5В1Г2Д4 

 

А14. Адзначце дзеясловы, якія ў неазначальнай форме і ў прошлым 

часе маюць суфікс –ава- (-ява-). 

1) Даследую; 

2) расказваю; 

3) святкую; 

4) падтрымліваю; 

5) прыклейваю. 

 

 

А15. Адзначце дзеясловы, у марфемны склад якіх уваходзяць два 

суфіксы. 

1) Насольваць; 

2) паяснець; 

3) прыберагчы; 
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4) рыжэць; 

5) урэзваць. 

 

А16. Адзначце назоўнікі, ад якіх можна ўтварыць дзеясловы з 

суфіксамі –і- (-ы-), -е-.  

1) Крэдыт; 

2) стол; 

3) гаспадар; 

4) люты; 

5) хмель. 

 

 

Тэст В 

 

В1. Перабудуйце і запішыце сказ так, каб ад пераходнага дзеяслова 

ўтварыўся дзеяслоў залежнага стану. 

Вучань выконвае заданне. 

 

 

          В2. Запішыце дзеяслоў у формах 1-й, 2-й, 3-й асобы адзіночнага 

ліку. 

Гусці. 

 

 

В3. Запішыце дзеяслоў у формах 1-й і 2-й асобы множнага ліку 

цяперашняга часу абвеснага ладу. 

Зберагу. 

 

 

В4. Утварыце і запішыце дзеяслоў. 

Дэталь. 

 

 

 

 

 

ДЗЕЯСЛОЎ 

 

Варыянт 2 
 

Тэст А 

 

А1. Устанавіце адпаведнасць паміж дзеясловам і яго значэннем. 

Адзначце нумар правільнага адказу. 
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А. Спачуваць                                              1) змена прыметы 

Б. Капаць                                                    2) фізічнае дзеянне   

В. Ехаць                                                      3) стан  

Г. Святлець                                                 4) перамяшчэнне ў прасторы 

Д. Драмаць                                                  5) адносіны 

 

А4Б5В1Г3Д2 

А5Б2В4Г1Д3 

А3Б1В4Г5Д2 

А3Б1В2Г4Д5 

А2Б4В3Г1Д5 

 

А2. Адзначце спрагальныя дзеяслоўныя формы. 

1) Забегла; 

2) жартуючы; 

3) зачынены; 

4) знікла; 

5) цвісці. 

 

А3. Адзначце дзеясловы, утвораныя ад асновы цяперашняга часу. 

1) Купаецца; 

2) вывераны; 

3) майструй; 

4) прыбраўшы; 

5) сустракаючы. 

 

          А4. Адзначце пераходныя дзеясловы. 

1) Выпіць квасу; 

2) прысутнічаць на вечарыне; 

3) расцвіла кветка; 

4) не выпісалі часопіс; 

5) ісці полем. 

 

А5. Адзначце дзеясловы незакончанага трывання. 

1) Спяваў; 

2) апранула; 

3) чытала; 

4) вызначыць; 

5) зашумець. 

 

А6. Адзначце дзеясловы, якія ў адной лексеме сумяшчаюць 

значэнні абодвух трыванняў. 

1) Плыць; 
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2) акцэнтаваць; 

3) узараць; 

4) канкрэтызаваць; 

5) выканаць. 

 

А7. Адзначце зваротныя дзеясловы, утвораныя ад непераходных 

дзеясловаў. 

1) Кіпяціцца; 

2) цягнуцца; 

3) жаўцецца; 

4) узнімацца; 

5) дыміцца. 

 

А8. Адзначце дзеясловы з узаемна-зваротным значэннем. 

1) Мыцца; 

2) вітаюцца; 

3) аддаляцца; 

4) непакоіцца; 

5) цалуюцца. 

 

          А9. Адзначце дзеясловы з націскам на канчатку. 

1) Бежыце; 

2) церпім; 

3) апранаюся; 

4) ідзяце; 

5) шыеце. 

 

А10. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 3-й асобы множнага ліку 

маюць канчатак –уць (-юць). 

1) Жаць; 

2) гудзець; 

3) бяліць; 

4) калоць; 

5) весяліцца. 

 

А11. Адзначце дзеясловы загаднага ладу. 

1) Адпачніце; 

2) абгорнеце; 

3) прынясіце; 

4) кладзяце; 

5) падпішаце. 

 

А12. Адзначце дзеясловы будучага часу. 
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1) Стаяць; 

2) прыйдзе; 

3) стрыгчы; 

4) блісне; 

5) будую. 

 

А13. Устанавіце адпаведнасць паміж дзеясловам і яго асобай. 

Адзначце нумар правільнага адказу. 

А. Святлела                                     1) 1-я асоба множны лік 

Б. Цягнеш                                        2) 2-я асоба адзіночны лік   

В. Ідзяце                                          3) 3-я асоба адзіночны лік  

Г. Кладзе                                         4) 2-я асоба множны лік 

Д. Спяшаемся                                 5) безасабовы 

 

А4Б5В1Г3Д2 

А4Б2В5Г3Д1 

А5Б2В4Г3Д1 

А3Б1В2Г4Д5 

А3Б5В1Г2Д4 

 

А14. Адзначце дзеясловы, у якіх у форме незакончанага трывання 

перад суфіксам –ва- пішацца й. 

1) Суцешыць; 

2) вымавіць; 

3) супакоіць; 

4) пачысціць; 

5) перакроіць. 

 

          А15. Адзначце дзеясловы, у марфемны склад якіх уваходзіць 

постфікс. 

1) Унізвацца; 

2) пераасэнсоўваць; 

3) расштурхвацца; 

4) спаслацца; 

5) умуроўваць. 

 

А16. Адзначце прыметнікі, ад якіх можна ўтварыць дзеясловы з 

суфіксамі –і- (-ы-). 

1) Сіні; 

2) мудры; 

3) вясёлы; 

4) ясны; 

5) багаты. 
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Тэст В 

 

В1. Перабудуйце і запішыце сказ так, каб ад пераходнага дзеяслова 

ўтварыўся дзеяслоў залежнага стану. 

Старшакласнікі паліваюць кветкі. 

 

 

В2. Запішыце дзеяслоў у формах 1-й, 2-й, 3-й асобы адзіночнага 

ліку. 

 Вазіць. 

 

 

В3. Запішыце дзеяслоў у формах 1-й і 2-й асобы множнага ліку 

цяперашняга часу абвеснага ладу. 

Магчы. 

 

 

В4. Утварыце і запішыце дзеяслоў. 

Мілы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЗЕЯСЛОЎ 

 

Варыянт 3 
 

         Тэст А 
 

А1. Устанавіце адпаведнасць паміж дзеясловам і яго значэннем. 

Адзначце нумар правільнага адказу. 

А. Расказваць                                              1) стан 

Б. Сталець                                                   2) адносіны   

В. Спаць                                                      3) фізічнае дзеянне 

Г. Пісаць                                                      4) маўленне   

Д. Паважаць                                                5) змена стану  

 

А4Б5В4Г5Д2 

А5Б2В4Г1Д3 
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А4Б5В1Г3Д2 

А3Б1В2Г4Д5 

А2Б4В3Г1Д5 

 

А2. Адзначце спрагальныя дзеяслоўныя формы. 

1) Плаваць; 

2) адчуваю; 

3) прытоены; 

4) радавалася; 

5) вярнуўшыся. 

 

А3. Адзначце дзеясловы, утвораныя ад асновы будучага простага 

часу. 

1) Нясе; 

2) зробіць; 

3) сустрэне; 

4) звязе; 

5) кіруюць. 

 

А4. Адзначце пераходныя дзеясловы. 

1) Мыцца; 

2) прывезці дроў; 

3) сядзець моўчкі; 

4) не напісаў заявы; 

5) папрашу нажа. 

 

А5. Адзначце дзеясловы, у якіх незакончанае трыванне супадае з 

закончаным. 

1) Пераймаць; 

2) дарыць; 

3) адрасаваць; 

4) ходзім; 

5) гарантаваць. 

 

А6. Адзначце дзеясловы, якія маюць форму толькі незакончанага 

трывання. 

1) Дзейнічаць; 

2) чытаць; 

3) удзельнічаць; 

4) рашаць; 

5) хварэць. 

 

А7. Адзначце безасабовыя зваротныя дзеясловы. 
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1) Чытаецца; 

2) сінее; 

3) стукаць; 

4) гразіць; 

5) працуецца. 

 

А8. Адзначце дзеясловы з ускосна-зваротным значэннем. 

1) Запасацца; 

2) націрацца; 

3) пераклікацца; 

4) будавацца; 

5) весяліцца. 

 

          А9. Адзначце нелітаратурныя формы дзеясловаў. 

1) Пачнём; 

2) забярэм; 

3) пакладзём; 

4) беражэм; 

5) смяёмся. 

 

А10. Адзначце рознаспрагальныя дзеясловы. 

1) Глядзець; 

2) бегчы; 

3) гарэць; 

4) есці; 

5) даць. 

 

А11. Адзначце дзеясловы ўмоўнага ладу. 

1) Сядзець бы; 

2) хай дапамогуць; 

3) сцерагчы; 

4) стараўся; 

5) пазнаёміўся б. 

 

А12. Адзначце дзеясловы прошлага часу. 

1) Рассыпаліся; 

2) выгінацца; 

3) пачынаў; 

4) прыгнецца; 

5) паддасць. 

 

А13. Устанавіце адпаведнасць паміж дзеясловам і яго асобай. 

Адзначце нумар правільнага адказу. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



А. Кладуць                                     1) 3-я асоба адзіночны лік 

Б. Бяром                                         2) 3-я асоба множны лік   

В. Дажджыла                                 3) безасабовы  

Г. Стаіце                                         4) 1-я асоба множны лік 

Д. Збірае                                         5) 2-я асоба множны лік 

 

А4Б5В1Г3Д2 

А2Б4В3Г5Д1 

А5Б2В4Г3Д1 

А3Б1В2Г4Д5 

А3Б5В1Г2Д4 

 

А14. Адзначце дзеясловы, якія ў неазначальнай форме і ў прошлым 

часе маюць суфікс –ва- . 

1) Адрозніваю; 

2) пераконваю; 

3) спыняю; 

4) расказваю; 

5) праветрываю. 

 

          А15. Адзначце дзеясловы, у марфемны склад якіх уваходзіць дзве 

прыстаўкі. 

1) Займець; 

2) паабдзіраць; 

3) закасоўваць; 

4) пераабсталёўваць; 

5) перабінтаваць. 

 

А16. Адзначце лічэбнікі, ад якіх можна ўтварыць дзеясловы. 

1) Пяць дзевятых; 

2) двое; 

3) дваццаць дзевяць; 

4) дзесяць; 

5) соты. 

 

 

Тэст В 

 

В1. Перабудуйце і запішыце сказ так, каб ад пераходнага дзеяслова 

ўтварыўся дзеяслоў залежнага стану. 

Абітурыент піша сачыненне. 
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В2. Запішыце дзеяслоў у формах 1-й, 2-й, 3-й асобы адзіночнага 

ліку. 

 Везці. 

 

 

В3. Запішыце дзеяслоў у формах 1-й і 2-й асобы множнага ліку 

цяперашняга часу абвеснага ладу. 

Стаяць. 

 

 

В4. Утварыце і запішыце дзеяслоў. 

Воск. 
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