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ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ 

 

Варыянт 1 
 

         Тэст А 

 

А1. Адзначце тыя часціны мовы, з якімі дзеепрыслоўе мае 

агульныя граматычныя прыметы. 

1) Назоўнік; 

2) прыметнік; 

3) дзеяслоў; 

4) займеннік; 

5) прыслоўе. 

 

А2. Адзначце пераходныя дзеепрыслоўі. 

1) Нахіліўшы галінку; 

2) убачыўшы сябра; 

3) сустрэўшыся з маці; 

4) памятаючы пра дзяцінства; 

5) чытаючы кнігу. 

 

            А3. Адзначце дзеясловы, ад асноў якіх утвараюцца дзеепрыслоўі з 

суфіксамі –учы- (-ючы-). 

1) Чытаюць; 

2) забыць; 

3) абараніць; 

4) нясуць; 

5) даведацца. 

 

А4. Адзначце правільнае напісанне дзеепрыслоўяў. 

1) Рашая; 

2) неся; 

3) апусціўшы; 

4) звісая; 

5) пазіраючы. 

 

А5. Адзначце дзеепрыслоўі, якія бываюць толькі зваротнымі. 

1) Узнімаючыся; 

2) смеючыся; 

3) спыняючыся; 

4) падпісаўшыся; 

5) кланяючыся. 
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А6. Адзначце дзеепрыслоўі з націскам на першым складзе. 

1) Скончыўшы; 

2) засунуўшы; 

3) гледзячы; 

4) працуючы; 

5) тоячы. 

 

 

А7. Адзначце дзеепрыслоўі, у марфемны склад якіх уваходзіць 

прыстаўка. 

1) Наладжваючы; 

2) паспеўшы; 

3) казытнуўшы; 

4) выпаліўшы; 

5) прадаўшы. 

 

 

 

Тэст В 

 

В1. Утварыце дзеепрыслоўі і запішыце. 

1) Мыюць ;  

2) пішуць ; 

3) ходзяць ; 

4) косяць ; 

5) ідуць . 

 

В2. Перакладзіце на беларускую мову толькі дзеепрыслоўі 

незакончанага трывання. 

1) Сидя ; 

2) встретившись ; 

3) видя  ; 

4) увидев ; 

5) крича . 

 

В3. Запішыце значэнне фразеалагізма з дзеепрыслоўем. 

Не шкадуючы сіл. 

 

 

          В4. Перабудуйце сказ з дзеепрыслоўем і запішыце правільны 

варыянт. 

Праязджаючы па вуліцы, яго вочы свяціліся радасцю. 
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В5. Перакладзіце сказ з дзеепрыслоўем на беларускую мову. 

Увидев свет, мы чрезвычайно обрадовались. 

 

 

В6. Складзіце і запішыце абагульнена-асабовы сказ з 

дзеепрыслоўем. 

 

 

В7. Запішыце, як называецца словазлучэнне ў прыведзеным сказе, 

знешне падобнае на дзеепрыслоўнае. 

Шчыра кажучы, спяшацца няма куды. 

 

 

В8. Запішыце часціну мовы, да якой сэнсава набліжаецца 

дзеепрыслоўе ў сказе. 

Маці сядзіць задумаўшыся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ 

 

                                           Варыянт 2 
 

                                                         Тэст А 

 

А1. Адзначце граматычныя прыметы, агульныя для дзеяслова і 

дзеепрыслоўя. 

1) Пераходнасць -- непераходнасць; 

2) лік; 

3) зваротнасць -- незваротнасць; 

4) незалежны стан; 

5) час. 

 

А2. Адзначце незваротныя дзеепрыслоўі. 

1) Спяваючы; 

2) спяшаючыся; 

3) любуючыся; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4) пішучы; 

5) радуючыся. 

 
 

А3. Адзначце дзеясловы, ад асноў якіх утвараюцца дзеепрыслоўі з 

суфіксамі –ачы- (-ячы-). 

1) Хацець; 

2) піць; 

3) вучаць; 

4) шыць; 

5) церпяць. 

 

А4. Адзначце няправільнае напісанне дзеепрыслоўяў. 

1) Атакуючы; 

2) трывожучыся; 

3) ачуняўшы; 

4) памятаючы; 

5) гаворучы. 

 

А5. Адзначце дзеепрыслоўі, якія бываюць толькі незваротнымі. 

1) Успамінаючы; 

2) хвалюючы; 

3) седзячы; 

4) накрываючы; 

5) вяртаючы. 

 

А6. Адзначце дзеепрыслоўі з націскам на другім складзе. 

1) Вызначаючы; 

2) паклаўшы; 

3) церпячы; 

4) прыгадваючы; 

5) апранаючы. 

 

          А7. Адзначце дзеепрыслоўі, у марфемны склад якіх уваходзіць 

постфікс. 

1) Сашчапіўшы; 

2) даматаўшы; 

3) задумаўшыся; 

4) прычасаўшы; 

5) прыглядваючыся. 

 

 

Тэст В 
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В1. Утварыце дзеепрыслоўі і запішыце. 

1) Прачытаць ; 

2) зразумець ; 

3) прынесці ; 

4) абтрэсці ; 

5) скінуць . 
 

В2. Перакладзіце на беларускую мову толькі дзеепрыслоўі 

закончанага трывання. 

1) Проходя ; 

2) прибежав ; 

3) встречая  ; 

4) проснувшись ; 

5) кружа . 
 

 

В3. Запішыце значэнне фразеалагізма з дзеепрыслоўем. 

Не зводзячы вачэй. 

 
 

 

В4. Перабудуйце сказ з дзеепрыслоўем і запішыце правільны 

варыянт. 

Падыходзячы да школы, наша размова спынілася. 

 

 

В5. Перакладзіце сказ з дзеепрыслоўем на беларускую мову. 

Помыв руки, друзья сели ужинать. 

 

 

В6. Складзіце і запішыце безасабовы сказ з дзеепрыслоўем. 

 

 

В7. Запішыце слова, да якога адносяцца дзеепрыслоўі ў 

прыведзеным сказе. 

Пазіраючы ў бок вёскі, хлопцы ішлі павольна, стараючыся надыхацца 

цеплынёй летняга вечара. 

 

 

В8. Запішыце слова, з якім дзеепрыслоўе ў сказе звязана 

спалучальнымі адносінамі. 

Маці з дачкой сядзелі моўчкі і не пазіраючы на суседку. 
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ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ 

 

Варыянт 3 
 

           Тэст А 

 

А1. Адзначце граматычныя прыметы, агульныя для прыслоўя і 

дзеепрыслоўя. 

1) Склон; 

2) нязменнасць; 

3) трыванне; 

4) сінтаксічная роля акалічнасці; 

5) род. 

 

А2. Адзначце дзеепрыслоўі незакончанага трывання. 

1) Збіраючы; 

2) стварыўшы; 

3) лічачы; 

4) спазнаўшы; 

5) зведаўшы. 

 
 

А3. Адзначце дзеясловы, ад асноў якіх утвараюцца дзеепрыслоўі з 

суфіксамі –ўшы- (-шы-). 

1) Клююць; 

2) апрануцца; 

3) заліваюць; 

4) даведацца; 

5) пускаюць. 

 

А4. Адзначце правільнае напісанне дзеепрыслоўяў. 

1) Хвалюючыся; 

2) падымаясь; 

3) распытываючы; 

4) імкнучыся; 

5) косючы. 

 

А5. Адзначце дзеепрыслоўі, якія бываюць і зваротнымі, і 

незваротнымі. 

1) Спрачаючыся; 

2) бегучы; 

3) ходзячы; 

4) апускаючы; 
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5) парадніўшыся. 

 

А6. Адзначце дзеепрыслоўі з націскам на трэцім складзе. 

1) Смеючыся; 

2) дыміўшыся; 

3) ступаючы; 

4) фарбуючы; 

5) везучы. 

 

         А7. Адзначце дзеепрыслоўі, у марфемны склад якіх уваходзяць два 

суфіксы. 

1) З’еўшы; 

2) зашторваючы; 

3) сеўшы; 

4) накручваючы; 

5) забараноўваючы. 

 

 

Тэст В 

 

В1. Утварыце дзеепрыслоўі і запішыце. 

1) Намок ; 

2) сплёў ; 

3) высах ; 

4) спёк ; 

5) прывёў . 
 

В2. Перакладзіце на беларускую мову толькі дзеепрыслоўі, 

утвораныя ад асновы інфінітыва. 

1) Боясь ; 

2) защищая ; 

3) задержавшись ; 

4) готовя ; 

5) раздав . 

 

          В3. Запішыце значэнне фразеалагізма з дзеепрыслоўем. 

На лес гледзячы. 

 

 

В4. Перабудуйце сказ з дзеепрыслоўем і запішыце правільны 

варыянт. 

Рыхтуючыся да экзаменаў, у Петруся ўзнікалі пытанні. 
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В5. Перакладзіце сказ з дзеепрыслоўем на беларускую мову. 

Встретившись с одноклассниками, Василий вспомнил юность. 

 

 

В6. Складзіце і запішыце сказ з дзеепрыслоўным словазлучэннем, 

які стаў фразеалагізмам. 

 

 

В7. Дапішыце сказ, у якім дзеепрыслоўе прымыкае да дзеяслова ў 

форме будучага часу. 

Працуючы над навуковым артыкулам,.. 

 

 

В8. Запішыце слова з прыведзенага сказа, якое з’яўляецца часткай 

дзеепрыслоўнага словазлучэння. 

Дзе адшукаць тую жывую ваду, напіўшыся якой адчуеш сябе маладым і 

шчаслівым? 
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