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                                      Шаноўныя абітурыенты! 
          Вы  будзеце  праходзіць  цэнтралізаванае  тэсціраванне за курс  
сярэдняй  агульнаадукацыйнай школы.Выданне,якое   вы трымаеце   ў  
руках,дапаможа  вам падрыхтавацца  да  гэтага віду  экзаменацыйных 
выпрабаванняў. 
          Зборнік   змяшчае    20  кантрольных работ,распрацаваных   у фор- 
ме   цэнтралізаванага   тэсціравання  апошніх пяці гадоў.Кожная работа 
складаецца  з дзвюх  частак:часткі  А(32 заданні)  і часткі  В(8 заданняў), 
акрамя работ №№19 і 20(30 заданняў тыпу А і 10 тыпу В) 
 Работы  №№4,12,16,19  маюць   абагульняючы характар  і ў пэўнай  ступені                                                                                                                                           
 ахопліваюць матэрыял  папярэдніх  работ,што дазваляе,паўтараючы  новы   
 матэрыл, звярнуць  увагу на  тое,што выклікала  папярэдне   пэўныя 
цяжкасці і,безумоўна,ліквідаваць іх.Работа№20  з’яўляецца  выніковай 
(падагульняючай)  па ўсім курсе мовы.Акрамя таго,перад кожнай   
кантрольнай   указваецца на неабходнасць  паўтарэння  тэарэтычнага 
матэрыялу,без якога  немагчыма выкананне    практычных заданняў. 
           Такім чынам,матэрыял,прадстаўлены  ў выданні,абагульняе і 
сістэматызуе   звесткі па фанетыцы,арфаэпіі  і акцэнталогіі,лексіцы і 
фразеалогіі,арфаграфіі  і пунктуацыі,словаўтварэнні  і стылістыцы. 
        Поспехаў  усім  у выкананні   работ! 
                                                                          Аўтар 
            
                                                                                 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
            Выданне   адрасуецца   слухачам,якія  рыхтуюцца  да здачы   
цэнтралізаванага тэсціравання   па  беларускай   мове  і займаюцца  на 
вочных  падрыхтоўчых   курсах  і курсах  дыстанцыйнага   характару.  
            Выкананне  кантрольных работ  забяспечвае магчымасць  
сістэматызаваць матэрыял  па ўсіх раздзелах   беларускай мовы школьнай 
праграмы,а таксама  ўдасканаліць  навыкі выканання   тэстаў. 
            Самастойная  работа з дапаможнікам   дазваляе  выявіць  усе 
прабелы   па прадмету   і своечасова ліквідаваць іх  пры падрыхтоўцы да 
цэнтралізаванага тэсціравання.  
 
 
                                                  Літаратура 
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                                                 Асноўная 
       1.Школьныя падручнікі   па беларускай мове   апошніх гадоў выдання. 
       2.Беларуская граматыка:У 2 ч.Пад  рэд.М.В.Бірылы,П.П.Шубы.—  
          Мн.,1985    
       3.Беларуская мова:Дапаможнік  для абітурыентаў(аўт.Э.Д.Блінава  і        
          інш.—Мн.,1992;2-ое  выд.—Мн.,1994 
       4.Бурак Л.І.Сучасная беларуская мова:Сінтаксіс.Пунктуацыя.— 
          Мн.1987 
       5.Бадзевіч З.І.,Саматыя  І.М.50  асноўных правіл беларускай  
          пунктуацыі.—Мн.,2000 
       6.Красней В.П.Лексіка і фразеалогія  беларускай мовы.—Мн.,1982. 
       7.Беларуская мова.Цяжкія  пытанні  фанетыкі,арфаграфіі,граматыкі  
         (пад рэд.А.І.Падлужнага)—Мн.,1987 
       8.Шакун Л.М.Словаўтварэнне.—Мн.,1978. 
       9.Кечык  С.Я.,Рагаўцоў В.І.Моўны разбор  у ВНУ і ў школе: схемы, 
          узоры,заданні.—Мн.,1988 
      10.Матэрыялы цэнтралізаванага тэсціравання 2004—2012 гадоў. 
                                                 Дадатковая 
      1.Беларуская мова:Энцыклапедыя(пад  рэд.А.Я.Міхневіча)—Мн.,1994. 
      2.Бадзевіч З.І.,Сямешка Л.І.,Шкраба  І.Р.Курс  беларускай мовы.— 
         Мн.,1996 
      3.Красней  В.П.Грані слова.Вучэбны дапаможнік.—Мн.,1986. 
      4.Бурак  Л.І.Даведнік па пунктуацыі  беларускай мовы.—Мн.,1980. 
      5Сіўковіч В.М.Беларуская  мова  ў  пытаннях,адказах  і практыкаван- 
         нях .—Мн.,2011 
      6.Гладун  А.М.,Квяткоўскі  А.А.,Пратасавіцкая  Л.М.Рыхтуемся да  
         экзамену  па  беларускай  мове.—Мн.,2004 
                                                   Слоўнікі 
      1.Тлумачальны слоўнік   беларускай мовы:У 5т.(пад  рэд.К.Крапівы)— 
         Мн.,1977--1985 
      2.Руска-беларуска слоўнік:У  3 т.—Мн.,1993-1994 
      3.Арашонкава  Г.У.,Лемцюгова В.П.Кароткі слоўнік беларускай  мовы. 
         Правапіс.Вымаўленне.Націск.Словазмяненне.—Мн.,1993 
      4.Баханькоў  А.Я.,Гайдукевіч І.М.,Шуба П.П.Тлумачальны слоўнік бела- 
        рускай  мовы.—Мн.,1990 
      5.Булыка А.М.Слоўнік іншамоўных  слоў.—Мн.,1993. 
      6.Гаўрош Н.В.,Лепешаў  І.Я.,Янкоўскі Ф.М.Фразеалагічны слоўнік   для  
         сярэдняй  школы.—Мн.,1973 
      7.Грабчыкаў  С.М.Слоўнік паронімаў беларускай мовы.—Мн.,1994. 
      8.Клышка М.К.Слоўнік   сінонімаў і блізказначных  слоў.2-е  выд.— 
         Мн.,1993 
      9.Лазоўскі У.М.Слоўнік антонімаў  беларускай мовы.—Мн.,1994. 
      10.Старычонак  В.Слоўнік  амонімаў  беларускай мовы.—Мн.,1994. 
      11.Шакун  Л.М.,Бардовіч А.М.Марфемны слоўнік беларускай мовы.2-е 
           выд.—Мн.,1989 
      12.Шкраба І.Р.Самабытнае слова:Слоўнік беларускай безэквівалентнай   
           лексікі(у рускамоўным  дачыненні).—Мн.,1994 
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                                  Кантрольная   работа  №1 
   Перад выкананнем работы неабходна паўтарыць наступны матэрыял: 
1.Фанетыка.Класіфікацыя галосных і зычных гукаў і літар.Чаргаванні зыч- 
ных і галосных у мове.Двайное значэнне літар е,ё,ю,я,і. 
Моцная і слабая пазіцыя галосных і зычных.Асіміляцы зычных.Віды асімі- 
ляцыі.Падоўжаныя зычныя.Націск.Асаблівасці беларускага націску. 
Граматычная і сэнсавая(лексічная) функцыі націску. 
2.Арфаэпія.Асаблівасці вымаўлення гука[ і ] ў моўнай плыні.Вымаўленне 
зычных і спалучэнняў зычных. 
3.Аднародныя члены сказа.Аднародныя члены сказа,звязаныя злучнікамі 
 (спалучальнымі,супраціўнымі,размеркавальнымі) і інтанацыяй;знакі пры-
пынку пры іх.Аднародныя і неаднародныя галоўныя і даданыя члены сказа. 
Сказы з некалькімі радамі аднародных членаў.Асаблівасці пунктуацыі пры 
аднародных членах. 
                                   Частка А 
А1.Адзначце словы,у якіх літары е,ё,ю,я,і з’яўляюцца ётавымі:  
1)юнак;2)ім;3)Вера;4)маёр;5)мякаць.  
А2.Адзначце словы,вымаўленне якіх не супадае з напісаннем: 
1)студэнцкі;2)гарэзлівы;3)жаніцьба;4)схема;5)адчуванне. 
А3.Адзначце словы,у якіх ёсць два гукі [ы]: 
1)аўтаінспектары;2)дэзінфармацыя;3)сціхні;4)бортінжынеры;5)контрігры. 
А4.Адзначце словы,у якіх усе зычныя глухія: 
1)падсушыць;2)сціхаюць;3)счэпшчыца;4)скідка;5)распазнаваць. 
А5.Адзначце словы,у якіх усе зычныя мяккія: 
1)медзь;2)сціхні;3)змена;4)цвіль;5)пенсія. 
А6.Адзначце словы,у якіх падкрэсленыя літары абазначаюць націскныя 
галосныя: 
1)каляны;2)наспех;3)медыкаменты;4)цяжар;5)мысленне. 
А7.Адзначце словы,у якіх націск падае на першы склад: 
1)мезенец;2)цяжкі;3)таварыскі;4)мізэрнасць;5)муляр. 
А8.Адзначце пары слоў,у якіх націск падае на другі склад: 
1)зубчасты,звіхнуты;2)адзінаццаць,алфавіт;3)дасуха,імя;4)украінец,пакута-
ваць;5)магазін,звяга. 
А9.Адзначце пары слоў,у як1х націск падае на трэці склад: 
1)збажыны,звіхнуты;2)кулінарыя,таварыскі;3)пасланец,пазіраваць;4)кіла-
метр,дзесяціна;5)садавіна,беларусы. 
А10.Адзначце словы,лексічнае значэнне якіх залежыць ад месца пастаноўкі 
націску: 
1)запыліцца—запыліцца;2)выразны—выразны;3)сваты--сваты;4)садам—
садам;5)выклікаць—выклікаць. 
А11.Адзначце словы,у якіх літары д і з абазначаюць адзін гук [дз]: 
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1)падзямелле;2)падзяліць;3)адзімаваць;4)адзіны;5)надзвычайны. 
А12.Адзначце словы,у якіх літары д  і ж  абазначаюць два гукі [д ] і[ ж ]: 
1)джала;2)аджывіць;3)паджарысты;4)аджартавацца;5)нараджэнне. 
А13.Адзначце назоўнікі,у якіх пры змене формы ліку мяняецца месца націс-
ку: 
1)вуж;2)тыдзень;3)порт;4)памкненне;5)рухавік. 
А14.Адзначце назоўнікі,у аснове якіх пры ўтварэнні формы адзіночнага лі-
ку меснага склону адбываецца чаргаванне зычных: 
1)засуха;2)агарод;3)Алёнка;4)агрэх;5)мурог. 
А15.Адзначце словы,у якіх гук [в] з’ яўляецца прыстаўным: 
1)вобраз;2)войска;3)ворс;4)вораг;5)вольха. 
А16.Адзначце словы,у якіх два галосныя гукі стаяць побач: 
1)кітаец;2)маёр;3)статуя;4)геаграфія;5)архіварыус. 
А17.Адзначце словы,дзе сустракаецца толькі гук [і]: 
1)сціх;2)смех і грэх;3)у Іры;4)аб ‘інелы;5)яна і ён. 
А18.Адзначце словы,у якіх гук [с] з’яўляецца цвёрдым: 
1)сліва;2)скіба;3)схільны;4)сячы;5)смех. 
А19.Адзначце словы з падоўжаннем зычных на стыку марфем: 
1)купацца;2)Зарэчча;3)каменне;4)каласіцца;5)насенны. 
А20.Толькі гістарычнае чаргаванне зычных гукаў ва ўсіх словах адлюстра- 
вана ў радзе: 
1)рака—рачны—на рацэ—у рэчцы;2)луг—лужок—на лузе—лугавы—лугі; 
3)ажываць—ажывіць—ажыўшы—ажыўленне;4)хата—хацінка—хатка—
хатачка;5)снег—сняжок—у снезе—снегавік. 
А21.Толькі пазіцыйнае чаргаванне зычных гукаў ва ўсіх словах адлюстрава- 
на ў радзе: 
1)ажываць—ажыўленне—ажыўшы;2)вадзіць—ваджу—перавод—пераводы; 
3)гук—гукавы—гукі—гучаць;4)нага—ног—ножка—па назе—ногі;5)ат- 
рад—атрадам—у атрадзе—атрадны; 
А22.Адзначце сказы з аднароднымі азначэннямі: 
1)На лясы апускаўся ранні зімовы змрок. 
2)Перад самым сялом цягнуўся роўны прасторны выган. 
3)Над полем навіслі важкія асеннія хмары. 
4)Кацярына засталася круглай горкай сіратою. 
5)Высокая зялёная бяроза віднелася на гарызонце. 
А23.Знакі прыпынку пастаўлены правільна ў сказах: 
1)Успомняцца стэпы,пушчы,і бор,і горы,і моры,і зорны прастор. 
2)Сыпаў дробны,асенні дождж. 
3)Ляжыць мой край на Дзвіне і Дняпры,на Бугу і Нёмане,на Прыпяці і 
Бярэзіне. 
4)Цэлы дзень па шашы ішлі, або ехалі людзі. 
5)Хмары збіраліся і разыходзіліся і зноў збіраліся і набрынялі дажджавым 
пылам. 
А24.Адзначце сказы,у якіх на месцы ўсіх пропускаў неабходна паставіць  
коскі: 
1)Грузды__і махавікі__ды лісічкі хутка напоўнілі нашы кошыкі. 
2)Майскае сонца высока стаяла ў ясным небе__кідала на зямлю снапы 
гарачых праменяў__і залівала асляпляючым бляскам увесь свет. 
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3)Бяжыць__шуміць вада ў лагчынах і лёд уздуўся ў азярынах. 
4)Не елкі__а сосны ды бярозы растуць на лясных узгорках. 
5)Чайкі гуляюць над люстраной вадою__пікіруючы на спажыву__або  
садзяцца на вылізаны прылівам пясок. 
А25.Пунктуацыйныя памылкі дапушчаны ў сказах: 
1)Хоць балюча ды без злосці мне сябры давалі ў косці. 
2)Хлапец зварачвае направа ды ідзе на станцыю рухава. 
3)Над вымытымі вадой палямі засінела чыстае неба,і зазіхацела яркае, 
жнівеньскае сонца. 
4)Была пара зіхатлівых сонечных дзён,высокага неба і да слёз іскрыстага 
снегу ў палях. 
5)Штосьці яшчэ стукае ці то звоніць. 
А26.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў трэба паставіць коску: 
1)Вясна прыгожая ўсюды__і ў пол1,і ў лесе,і ў горадзе. 
2)Вузкая__лясная сцежка была заслана залатым дываном бярозавага лісця. 
3)Баяцца зварухнуцца дрэвы,каб ні пушыначкі__ні сняжыначкі не атрэсці 
са сваіх галін. 
4)У абед мы часта раскладвалі ў полі агонь__і пяклі бульбу. 
5)Жыццё вымяраецца не гадамі__а тымі справамі,што зрабіў чалавек. 
А27.Знакі прыпынку неабходна дапоўніць працяжнікам у сказах: 
1)Усё:зямля,дрэвы,стрэхі пакрыта звонкай ледзяной коркай. 
2)І луг,і поле,і ўзгоркі усё  засыпана белым халодным пухам. 
3)Павырасталі новыя будынкі,школа,бальніца,дзіцячыя яслі і сады. 
4)Доўгі рад старых і высокіх дрэў:ліп,дубоў,бяроз,явараў і вязаў ішоў 
ад паўстанка проста ў чыстае поле і там канчаўся. 
5)Люба мне усё,міла на маёй зямлі сцежкі,пералескі,ціхія палі. 
А28.Знакі прыпынку неабходна дапоўніць двукроп’ем у сказах: 
1)Нельга даць у крыўду нічога жывога ні ластаўкі,ні чалавека,ні дрэва. 
2)Пайсці ў грыбы,ці ў тую рыбу,або паехаць на сялібу, ці ў млын малоць на 
хлеб збажынку ўсё гэта вабіла хлапчынку. 
3)У поле выйшлі ўсе і старыя і моладзь. 
4)Дажджу прасіла ўсё на свеце густое голле вішняку,бары ,патрэсканая гле-
ба і абмялелая рака. 
5)Міхал на новым месцы ўзяўся каня,кароўку расстараўся,завёў свіней,дзве- 
тры авечкі. 
А29.Пунктуацыйныя памылкі дапушчаны ў сказах: 
1)У канцылярыі было многа молаладзі,і хлопцы,і дзяўчаты. 
2)Быў дастатак поўны ў хаце,і парадак,і спакой. 
3)Вячэраць у нас садзіліся ўсёй сям’ёй—дарослыя і дзеці. 
4)Размаўлялі мы пра ўсё на свеце:пра сваіх настаўнікаў,сяброў,навукі. 
5)У нас і цыбуля,і сала,і бульба—усё ёсць. 
А30.Усе зычныя знаходзяцца ў моцнай пазіцыі ў словах: 
1)прызба;2)твор;3)расчоска;4)глеба;5)адчыніць. 
А31.Зычныя гукі,якія знаходзяцца ў слабай пазіцыі,ёсць у словах: 
1)спераду;2)згроб;3)зжаць;4)смага;5)сшытак. 
А32.Колькасць гукаў і літр не супадае ва ўсіх словах у радах: 
1)Лявон,бядняк,Раіса,Арсеньеў;2)Ягор,п’яўка,павуцінне,Ілья;3)Дар’я,ін- 
тэрв’ю, ён,есці;4)ётавы,дацямна,іскра,яечня;5)яд,ручаіна,вывесці,просьба. 
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                                   Частка В 
В1.Выпішыце слова,у якім адбываецца асімляцыя зычных гукаў па мяккас- 
ці: 
1)сківіца;2)усмешка;3)згінуць;4)схіліць;5)транзіт. 
В2.Выпішыце слова з выбухным [г]: 
1)пагэтаму;2)вакзал;3)Ганна;4)гэтулькі;5)госць. 
В3.Выпішыце слова з падаўжэннем зычных на стыку марфем: 
1)насенне;2)суддзя;3)бясслоўны4)палоззе;5)пустазелле. 
В4.Запішыце лічбай нумар радка,у якім ва ўсіх словах ёсць няпарныя па 
глухасці/звонкасці: 
1)песня,адыходзіць,сцежка;2)фотагазета,будучы,лёгенькі;3)спяшацца,тхор,
пачатак;4)вудзіць,падзяка,запрэгчы;5)форум,адчуўшы,вочы. 
В5.Знайдзіце і выпішыце слова,у якім свісцячы зычны гук прыпадабняец- 
да да шыпячага: 
1)цікавішся;2)на кладачцы;3)у каробачцы;4)усміхаешся;5)счапіць. 
 В6.Запішыце словам,колькі разоў сустракаецца гук [ш] у прапанаваным  
сказе: 
Горш,калі баішся :і ліха не мінеш і надрыжышся. 
1;2;3;4;5;6. 
В7.Напішыце,якую сінтаксічную ролю выконваюць аднародныя члены ў  
сказе:  
Лес,і рэчку,і клёкат бусловы,чалавечую ўсмешку ўраз можна знішчыць 
адным толькі словам,што бяздумна вырвецца ў нас 
В8.Запішыце лічбай,колькі радоў аднародных членаў у прапанаваным сказе: 
Надзвычай роўныя і высокія прыгажуні-сосны гойдаліся ад ветру і аднастай 
на і ласкава шумелі сваімі верхавінамі. 
1;2;3;4;5. 
 
                                Кантрольная работа №2 
   Перад выкананнем работы неабходна паўтарыць наступны матэрыял: 
1.Арфаграфія.Прынцыпы беларускай арфаграфіі(фанетычны,марфалагіч- 
ны,традыцыйны)Правапіс о,э,а,ы. Правапіс е,ё,я.Правапіс у|ў. Правапіс 
мяккага знака.Ужыванне раздзяляльнага мяккага знака і апострафа.Прыс- 
таўныя галосныя і зычныя,іх правапіс.Правапіс звонкіх і глухіх,шыпячых і 
свісцячых,некаторых спалучэнняў зычных.Правапіс д—дз’,т—ц’.Правапіс 
падоўжаных зычных. 
2.Сінтаксіс і пунктуацыя.Дзейнік і выказнік.Спосабы іх выражэння. 
Працяжнік паміж саставам дзейніка і выказніка. 
Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа(паўтарэнне) 
                                   Частка А 
А1.Адзначце словы,у якіх напісанне выдзеленых арфаграм заснавана на 
марфалагічным прынцыпе: 
1)падысці; 2)паўвядра;3)надкусіць;4)прайравальнік;5)следчы.  
А2.Адзначце словы,у якіх напісанне выдзеленых арфаграм заснавана на  
фанетычным прынцыпе: 
1)адважся; 2)вузел;3)Мацвей;4)узбагаціць;5)сястра і  брат. 
А3.На месцы пропуску пішацца літара а ў словах: 
1)яфрэйт…р;2р…дкаваты;3)шніц…ль;4)герц…г;5)ш…равокі. 
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А4.На месцы пропуску пішацца літара э ў словах: 
1)адажы…;2)Таронт…;3)ід…л;4)т…мперамент;5)п…цкаць. 
А5.На месцы пропуску пішацца літара о ў словах: 
1)Галіле…-Галілей;2)ваенк…р;3)дв…еўладдзе;4)зер…;5)і…нны. 
А6.На месцы пропуску пішацца літара е  ў словах: 
1)зерн..возка;2)жыцц…ўстойлівы;3)вас…мнаццаць;4)пяцідз…сяты;5)м…- -
даварэнне; 
А7.На месцы пропуску пішацца літара я ў словах: 
1)м…дуніца;2)пойдз…це;3)г…рань;4)св…ткаванне;5)медзведз…ня. 
А8.Дапушчаны арфаграфічныя памылкі ў словах: 
1)вецяр;2)спекулянт;3)лебядзі;4)пякарня;5)кедроўнік. 
А9.На месцы пропуску пішацца літара е ў словах: 
1)клі…нтура;2)ажы…таж;3)гені…льны;4)кі…скёр;5)кары…с. 
А10.На месцы пропуску пішацца літара  словах: 
1)пера…начыць;2)да…льны(апарат)3)спад…лба;4)гука…заляцыя; 
5)дэз…нфармацыя. 
А11.На месцы пропуску пішацца літара й у словах: 
1)прадпры…мальнік;2)за..нтрыгаваць;3)вы…грываць(на  музычным  
інструменце);4)пера…начыць;5)вы…граць. 
А12На месцы пропуску пішацца ў у словах: 
1)а…дытар;2)бакала…р;3)на …скраіне;4)новая …нцыя;5)ва …ніформе. 
А13.На месцы пропуску пішацца мяккі знак у словах: 
1)камен…чык;2)кон…скі;3)жнівен…скі;4)восен…скі;5)свіцяз…скі. 
А14.На месцы пропуску пішацца апостраф у словах: 
1)над Об…ю;2)Вікенц…еў;3)двух…павярховы;4)шампін…ён; 
5)трох…ярусны. 
А15.Адзначце словы з прыстаўнымі галоснымі: 
1)ільнопральны;2)ілістае(дно);3)ірландзец;4)іржанне;5)ілжэсведка. 
А16.Адзначце словы з прыстаўным в: 
1)…омуль;2)…оспінка;3)…мнібус;4)…осмій(хімічны  элемент)5)…углярод. 
А17.Дапушчаны арфаграфічныя памылкі ў словах: 
1)індзеец;2)мундзір;3)гвардзія;4)у  грамацтве;5)лацінскі. 
А18.На месцы пропуску пішацца літара с у словах: 
1)рас…аднік(хваробы);2)ро…чынны;3)ра…шчапленне атама;4)рас…ольнік; 
5)рас…кубсці. 
А19.На месцы пропуску пішацца літара ш у словах: 
1)ня…часны;2)…чарнець;3)пры…чоўкваць;4)за…чаміць;5)ра…чыніць 
(дзверы). 
А20.Дапушчаны памылкі ў словах: 
1)усчуваць;2)карыстны;3)праязны;4)фарштадт;5)кантрастны. 
А21.Правільна напісаныя словы: 
1)прымадонна;2)бязладдзе;3)тонна;4)дурра(расліна);5)мецца-сапрана. 
А22.Адзначце словы,у якіх пры перакладзе з рускай мовы на беларускую 
пішуцца падоўжаныя зычныя: 
1)Настасья;2)ванна;3)Алла;4)Наталья;5)аллея. 
А23.Адзначце словы,вымаўленне якіх не супадае з напісаннем: 
1)касьба;2)скеміць;3)загарадка;4)выветрыць;5)апусцелы. 
А24.Адзначце словы,у якіх колькасць гукаў і літар не супадае: 
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1)манікюр;2)ельнік;3)залічэнне;4)жытнёвы;5)суседскі. 
А25.Адзначце словы з гукам [ й]: 
1)май;2)паляна;3)яблык;4)раз’езд;5)лес. 
А26.Адзначце назоўнікі,у якіх пры змене формы ліку мяняецца месца 
націску: 
1)лес;2)повар;3)плячо;4)буран;5)сябар. 
А27.Адзначце дзеясловы,у аснове якіх пры ўтварэнні формы 1-ай асобы 
адзіночнага ліку мяняецца абвеснага ладу цяперашняга часу адбываецца 
чаргаванне зычных: 
1)хвастаць;2)ездзіць;3)касіць;4)шаптаць;5)лічыць. 
А28.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў неабходна паставіць 
працяжнікі: 
1)Брат__не студэнт,а ўжо аспірант. 
2)Верасень__месяц святла,празрыстасці,асмужаных даляў. 
3)Доўга спаць у жніўні__грэх:самая пара працаваць. 
4)Сёння месяц __быццам патэфонная пласцінка. 
5)Мы__твае сыны,Зямля! 
А29.Адзначце сказы з пунтуацыйнымі памылкі: 
1)Сосны гэта не сосны,а гаротныя ўдовы. 
2)Кожная маці не вораг свайго дзіцяці. 
3)Хата як шклянка. 
4)Дзедава хата --восьмая ад  канца сяла. 
5)Плошча возера—трыццаць квадратных кіламетраў. 
А30.Працяжнік не ставіцца ў сказах: 
1)Шыя як бычыны хвост. 
2)Гэты хлопец о-го-го! 
3)Ноч была такая як казка. 
4)Гасцінны народ туркмены. 
5)Беларусь краіна класічнай партызанскай барацьбы. 
А31.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў неабходна паставіць коскі: 
1)Чыстая вада,жоўценькі пясочак на дне,прыгожы беражок__усё гэта вабіла 
да сябе з неадольнай сілай. 
2)Спякотным__ліпеньскім днём ішла бабуля ў сваю вёску. 
3)Неба гэтымі днямі было чыстае__і глыбокае. 
4)Лясная яблыня не баіцца ні замаразкаў__ні завірух. 
5)Птушкі не спяваюць яшчэ__а як бы пераклікаюцца пасля бяссоннай ночы. 
А32.Адзначце сказы з пунктуацыйнымі памылкамі: 
1)Быў ён чалавек ні рыба,ні мяса. 
2)Цікавы субяседнік дзядзька Тамаш. 
3)Старасць—не радасць. 
4)Два і два—чатыры. 
5)Усё:і хаты,і платы было пакрыта снегам. 
                                   ЧасткаВ 
В1.Выпішыце слова,у якім на месцы пропуску пішацца літара э: 
1)ш…рсцяны;2)р…монт;3)ч…рапаха;4)бухгалт…р;5)ш..сцьсот. 
В2.Знайдзіце слова,у якім дапушчана арфаграфічная памылка.Запішыце 
гэта слова правільна. 
1)генетыка; 2)кемпінг;3)вогнеўстойлівы;4)радыефікацыя;5)лясніцтва. 
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В3.Знайдзіце слова,у якім прапушчана літара.Запішыце яго. 
1)малашэрс…ны;2)ра…шчапіць(атам);3)міласэр…ны;4)пос…ны;5)балас…- 
ны. 
В4.Выпішыце слова з падоўжаным гукам [ц’] 
1)жыццё;2)у палатцы;3)адцадзіць;4)адчапіць;5)на талерачцы. 
В5.Выпішыце слова з падоўжаным гукам [ш] : 
1)расчуліцца;2)шчупак;3)вітаешся;4)з чытатачом;5)з шафёрам. 
В6.Выпішыце слова,у якім ёсць тры мяккія зычныя гукі: 
1)снег;2)аб’ява;3)транзіт;4)кітаец;5)Мацвей. 
В7.Запішыце лічбай нумар сказа ў якім неабходна паставіць працяжнік: 
1)Жаўна і сойка быццам добрыя сяброўкі. 
2)Я звычайны чалавек. 
3)Вячэра пад дубамі без юшкі не яда. 
4)Сінія вочкі што васілёчкі. 
5)Тады назад ён скок. 
В8.Запішыце словам нумар сказа,у якім знакі прыпынку пастаўлены  
правільна: 
1)Каханне не мае ні межаў ні стажу. 
2)П’юць сасонкі дождж,ды сонца. 
3)Не радасць,гора навучыла. 
4)На скорым часе  ранічкою Алесь у кепскім быў настроі: хадзіў, бурчаў,не 
змоўчваў маме,усё  дагары вярнуў нагамі. 
5)У лесе мы сабралі баравікі,ды маслякі,і апенькі. 
 
                               Кантрольная работа №3 
   Перад выкананнем работы неабходна паўтарыць наступны матэрыял: 
1.Склад слова.Вытворныя і невытворныя асновы.Аснова і канчатак.Ну- 
лявы канчатак.Корань і яго фанетычныя варыянты(чаргаванні ў корані). 
Роднасныя словы.Словы з аманімічнымі каранямі.Словы з рознымі кара- 
нямі: 
Формаўтваральныя і словаўтваральныя афіксы(прыстаўкі і суфіксы). 
2.Словаўтварэнне ў мове.Словаўтваральная база(слова,аснова слова). 
Вытворныя і невытворныя словы.Словаўтваральныя сродкі.Спосабы сло- 
ваўтварэння ў беларускай мове.Правапіс складаных,складаскарочаных 
слоў: 
                                 ЧасткаА  
А1Адзначце словы,якія не маюць канчатка: 
1)купаўся;2)непакоіцца;3)надоўга;4)адрамантаваць;5)узвёўшы(дзеепры- 
слоўе). 
А2Адзначце словы,якія маюць нулявы канчатак: 
1)дэпо;2)ускапаў;3)цягнік;4)верасень;5)высмейвае. 
А3.Адзначце словы з  вытворнай асновай: 
1)вясёлка;2)казка3)добра;4)ціхі;5)нарыс. 
А4.Адзначце вытворныя словы: 
1)ціха;2)сіні;3)прыезд;4)блакіт;5)метро. 
А5.Адзначце роднасныя словы: 
1)латаць—лаціць;2)праводка—паводка;3)наводчык—паводка;4)марнець—
марнаваць;5)харашыць—харашэць. 
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А6.Адзначце словы з аманімічнымі каранямі: 
1)касіць—касаваць;2)жаночы—жаноцкі;3)бялець—чарніць;4)тлуміць—
тлумачыць;5)адлёт—пералёт. 
А7.Адзначце словы з рознымі каранямі: 
1)скокнуць—скочвацца;2)лазня—пералаз;3)насіць—ношка;4)абуцца—
разуцца;5)расчыніць(акно)—рашчыніць(цеста). 
А8.Адзначце словы з суфіксам -к- : 
1)ручка(для пісьма);2)сеялка;3)смяшынка;4)бакоўка;5)саломінка. 
А9.Адзначце пары слоў,у якіх другія ўтварыліся ад першых: 
1)зіма—зазімак;2)зіма—па-зімоваму;3)актыў—актыўнасць;4)добры—
добра;5)скінуць—скінуты. 
А10.Адзначце словы,якія ўтварыліся непасрэдна ад слова снег: 
1)заснежаны;2)снегавік;3)снежна;4)снежны;5)снегавы. 
А11.Адзначце словы,якія адпавядаюць схеме: 
прыстаўка+прыстаўка+корань+суфікс+суфікс+постфікс 
1)папераварочвацца;2)паперакрэсліваць;3)акліматызавацца;4)упарадкаван-
не;5)выправаджвацца. 
А12.Адзначце словы,якія правільна падзелены на марфемы: 
1)кась-б-а;2)нож-к-а(стала);3)буль-б-а;4)па-шкодж-а-н-ы;5)г-ну-ць(інфі- 
нітыў). 
А13.Адзначце словы,якія не маюць суфіксаў: 
1) агурок;2)надвор’е;3)маёр;4)дубняк;5)мінскі. 
А14.Адзначце словы,утвораныя суфіксальным спосабам: 
1)падасінавік;2)першакласнік;3)двухпавярховы;4)лесапаркавы;5)штотыднё- 
вы. 
А15.Адзначце словы,утвораныя бяссуфіксным спосабам: 
1)доўга;2)узмор’е;3)адлёт;4)прыгарад;5)ад’езд. 
А16.Адзначце словы,утвораныя суфіксальным спосабам: 
1)прыгарадны;2)прыгарад;3)прылёт;4)прыезд;5)прыпарка. 
А17.Адзначце словы,утвораныя прыставачна-суфіксальным спосабам: 
1)падбярозавік;2)адкаласіцца;3)падбіты;4)узмылены;5)трохпакаёвы. 
А18.Адзначце словы,утвораныя постфіксальным спосабам: 
1)каласіцца;2)купацца;3)выкаласіцца;4)клапаціцца;5)мыцца. 
А19.Адзначце словы з постфіксам -ца: 
1)мыцца;2)усміхацца;3)удумацца;4)калосіцца;5)купаецца. 
А20.Адзначце словы,у якіх прыстаўкі маюць словаўтваральнае значэнне: 
1)расстрыгчы;2)разняволіць;3)адумацца;4)памножыць;5)развеяць. 
А21.Адзначце словы з формаўтваральнымі прыстаўкамі або суфіксамі: 
1)ручка(для пісьма);2)ручка(дзіцяці);3)лепшы;4)смялей;5)гарадскі. 
А22.Адзначце правільна ўтвораныя словазлучэнні: 
1)новае басэтля;2)прыгожае бра;3)мая мапа;4)смачнае салямі;5)малады 
мікада; 
А23.Адзначце словы,у якіх замест кропак трэба ўставіць літару о: 
1)кур…дым;2)п…літэхнічны;3)м…тацыкл;4)ільн…валакно;5)ільн…семя. 
А24.Адзначце абрэвіятуры жаночага роду: 
1)СНД;2)БАМ;3)ААН;4)БДУ;5)ЛіМ. 
А25.Адзначце правільна напісаныя  словы: 
1)фотаграфія;2)матавоз;3)дысгармонія;4)мотапяхота;5)стагадовы. 
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А26.Адзначце словы,у якіх трэба ўставіць літару е: 
1)л..сгас;2)вогн…ўстойлівы;3)л…дадрабілка;4)з…мфонд;5)вугл…здабыча. 
А27.Адзначце словаўтваральныя ланцужкі,у якіх паслядоўна вытрыманы  
этапы словаўтварэння: 
1)агарод—агародны—агароднік—агародніцтва;2)бель—пабяліць—
пабелка—пабелены;3)лес—лясны—лясніцтва;4)смех—смешны—смешна; 
5)газ,правод—газаправодны. 
А28.Адзначце словы,у якіх словаўтваральнай базай з’яўляецца аснова сло- 
ва: 
1)садок;2)падасінавік;3)снежны;4)каласіцца;5)пралеска. 
А29.Адзначце дзеяслоўныя формы: 
1)заклеены;2)седзячы;3)разагнуцца;4)найшчаслівейшы;5)надоўга. 
А30.Адзначце выпадкі,дзе частка паў(поў) пішацца разам: 
1)(паў)горада;2)(паў)Мінска;3)(паў)тоны;4)(паў)лімона;5)(поў)дзень. 
А31.Адзначце правільна напісаныя словы: 
1)гоф-маршал;2)леспрамгас;3)контр-наступленне;4)шасцідзёнка5)шаравокі. 
А32.Адзначце гукавыя абрэвіятуры: 
1)БелТА;2)ЦРУ;3)РАУС;4)ЛіМ;5)СССР. 
                                  Частка В 
В1.Знайдзіце памылкова ўтвораны дзеепрыметнік.Адказ запішыце правіль- 
на. 
1)вытаптаная сцежка;2)заклееныя боты;3)злепленыя фігуры;4)засеяныя 
палі;5)пашкоджанны элемент; 
В2.Знайдзіце сінтаксічную канструкцыю з памылкаю.Адказ запішыце 
правільна: 
1)адчыненыя дзверы;2)едкі пыл;3)горкі дым;4)стары гусь;5)малады лебедзь. 
В3.Знайдзіце пятае “лішняе” слова(па спосабу ўтварэння).Выпішыце гэта  
слова. 
1)падаконнік;2)шматтыражка;3)зімовы;4)Марылін;5)доўга. 
В4.Запішыце лічбай нумар слова з няправільным вызначэннем спосабу  
словаўтварэння: 
1)ціш—бяссуфіксны;2)прыгарадны—суфіксальны;3)узмор’е—прыставачна-
суфіксальны;4)сустрэцца—постфіксальны;5)безбілетны—прыставачны. 
В5.Выпішыце дзеяслоў,у якім прыстаўка мае формаўтваральнае значэнне: 
1)расправіць;2)разбурыць;3)разняволіць;4)расстрыгчы;5)расстацца. 
В6.Знайдзіце слова,пры напісанні якога дапушчана памылка.Адказ запішы- 
це правільна: 
1)смачны рассольнік;2)расчапіць пальцы рук;3)расшчапіць атам;4)рассаднік 
хваробы;5)расшчапіць бервяно. 
В7.Знайдзіце слова ў напісанні якога дапушчана памылка.Адказ запішыце 
правільна: 
1)падыйсці;2)безыдэйны;3)звышімклівы;4)прадпрымальнік;5)выігрываць 
(на музычным інструменце). 
В8.Выпішыце дзеепрыметнік,які мае два суфіксы: 
1)пасаджаны;2)створаны;3)скошаны;4)з’едзены;5)вытаптаны. 
 
                                   Кантрольная работа№4 
   Кантрольная работа з’яўляецца абагульняючай і сваім зместам ахоплі- 
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вае матэрыялы кантрольных работ №№1—3. 
                                 ЧасткаА 
А1.Адзначце словы,у якіх колькасць гукаў і літар не супадае: 
1)ельнік;2)залічэнне;3)аб’інелы;4)Ілья;5)нясвіжскі. 
А2.Адзначце словы,вымаўленне і напісанне якіх не супадаюць: 
1)канспект;2)снег;3)чацвер;4)схема;5)без нас. 
А3.Адзначце словы,у якіх націск з’яўляецца рухомым: 
1)гронка;2)лес;3)вясна;4)дарога;5)дзядзька. 
А4.Адзначце пары слоў,у якіх націск выконвае лексічную(сэнсавую) 
функцыю: 
1)паважаны—паважаны;2)садам—садам;3)братам—братам;4)трасу—
трасу;5)мука—мука. 
А5.Адзначце словы,у якіх адбываецца асіміляцыя па звонкасці: 
1)прызба;2)касьба;3)дзядзька;4)вакзал;5)рэгбі. 
А6.Адзначе словы,у якіх адбываецца асіміляцыя па глухасці: 
1)дожджык;2)цётка;3)адчуванне;4)знішчэнне;5)адкаціць. 
А7.Адзначце словы,у якіх адбываецца асіміляцыя па мяккасці: 
1)транзіт;2)бензін;3)канспект;4)снягі,5)змена. 
А8.Адзначце прыклады гістарычнага чаргавання: 
1)везці—воз;2)спаць—сплю;3)галава—галоўка;4)рабіў—рабіла;5)садзіць—
саджу.  
А9.Адзначце словы,у якіх напісанне выдзеленых арфаграм грунтуецца на 
фанетычным прынцыпе: 
1)з Верай;2)сямнаццаць;3)ляснік;4)пяшчота;5)касьба. 
А10.Адзначце словы,у якіх напісанне выдзеленых арфаграм грунтуецца на 
марфалагічным прынцыпе: 
1)расчыніць(дзверы);2)рашчыніць(цеста);3)прыйсці;4)абтрэсці;5)заляман- 
таваць. 
А11.Адзначце словы,у якіх ёсць няпарныя зычныя па глухасці|звонкасці: 
1)кітаец;2)фасфат;3)шніцаль;4)счапіць;5)верасень. 
А12.Адзначце словы,у якіх ёсць два і больш мяккія гукі: 
1)цвіль;2)снег;3)схема;4)бензін;5)пенсія. 
А13.Адзначце словы,у якіх замест кропак трэба ўставіць літару о: 
1)ч…рнабароды;2)ш…сцідзёнка;3)кур…дым;4)шніц…ль;5)Токі…. 
А15.Адзначце словы,у якіх замест кропак трэба ўставіць літару е: 
1)м…даварэнне;2)з…мфонд;3)м…давуха;4)жыцц…ўстойлівы;5)зерн…схо- 
вішча. 
А16.Адзначце словы,у якіх замест кропак трэба ўставіць літару с: 
1)рос…тань;2)рас…кубсці;3)ма…штаб;4)рас…аднік(грыпу);5)за…чоўкаць. 
А17.Адзначце правільна напісаныя словы: 
1)прыйсці;2)звышыдэйны;3)безыдэйны;4)зайрдзецца;5)панісламізм. 
А18.Адзначце словы з арфаграфічнымі памылкамі: 
1)ефрэйтар;2)лебядзі;3)кефір;4)уздзенскі;5)хмеляўборачны. 
А19.Адзначце словы,у якіх замест кропак трэба ўставіць мяккі знак знак: 
1)бул…ён;2)гос…ці;3)кагос…ці;4)ледз…ве;5)вішан…ка. 
А20.Адзначце словы,у якіх замест кропак трэба ўставіць апостраф: 
1)здароў…е;2)з…ымправізаваць;3)з…іначыць;4)Вікен…цьевіч;5)з…едлівы. 
А21.Адзначце словы з арфаграфічнымі памылкамі: 
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1)хтосці;2)каменчык;3)госці;4)свіцязскі;5)любанскі. 
А22.Адзначце словы,пры перакладзе якіх на беларускую мову захоўваюцца 
падоўжаныя зычныя: 
1)донна;2)Инесса;3)аллея;4)мецца;5)Мекка. 
А23.Адзначце словы з прыстаўнымі зычнымі або галоснымі: 
1)восень;2)іржаць;3)іспанец;4)восы;5)імшара. 
А24.Адзначце няправільна запісаныя словы: 
1)рэабілітацыя;2)неялагізм;3)Кранштадт;4)наперснік;5)аванпосны. 
А25.Адзначце словы,у якіх ёсць канчатак: 
1)памыўся;2)корань;3)знішчыць;4)добра;5)кіно. 
А26.Адзначце дзеепрыметнікі з суфіксам -н-: 
1)вышчалачаны;2)склеены;3)падрамантаваны;4)ссечаны;5)сказаны. 
А27.Адзначце дзеясловы,у якіх пры ўтварэнні формы 1-ай асоба адзі- 
ночнага ліку цяперашняга часу адбываецца чаргаванне зычных: 
1)пісаць;2)хадзіць;3)танцаваць;4)насіць;5)рашаць. 
А28.Адзначце назоўнікі,у якіх пры ўтварэнні формы меснага склону  
адзіночнага ліку адбываецца чаргаванне зычных: 
1)муха;2)сполах;3)начлег;4)газета;5)змрок. 
А29.Адзначце словы,якія ў сваім складзе маюць прыстаўку і суфікс(суфік- 
сы): 
1)надоўга;2)нарыс;3)няходжаны;4)выйсці;5)звонкагалосы. 
А30.Адзначце сказы,у якіх неабходна паставіць працяжнік: 
1)Ты мая зорка,маё шчасце. 
2)Акуліна нібы дзяўчынка. 
3)Беларусь мая маці і мова,паветра і хлеб. 
4)Восень ціхая,шчодрая. 
5)Лістапад ўжо трэці і апошні месяц восені. 
А31.Пунктуацыйныя памылкі дапушчаны ў сказах: 
1)Мне лес,нібы брат,і восеньскай часінай. 
2)Неацэнны дар—жыццё. 
3)Тры ў  квадраце—дзевяць. 
4)Хлопцы ўсе як дубы. 
5)Яго прыпынак—дванаццаты ад вакзала. 
А32.Пунктуацыйныя памылкі дапушчаны ў сказах: 
1)Тут былі жанкі і дзяўчаты,і дзецюкі. 
2)У светлых шырока адкрытых вачах была радасць. 
3)Шырокія з ліштвой дзверы былі ў другім пакоі. 
4)Ні села,ні пала,а дай сала. 
5)Свеціць гарачае ліпеньскае сонца. 
 
                                   ЧасткаВ 
В1.Выпішыце слова з фанетычным падаўжэннем: 
1)аддаць;2)бяззубы;3)незаконны;4)насенны;5)каменне. 
В2.Знайдзіце слова з арфаграфічнай памылкай.Запішыце яго правільна. 
1)намеснік;2)надыйсці;3)праязны(білет);4)шаснаццаты;5)знішчэнне. 
В3.Выпішыце абрэвіятуру мужчынскага роду: 
1)ААН;2)АТС;3)ЛіМ;4)СНД;5)МКАД. 
В4.Выпішыце слова,утворанае суфіксальным спосабам: 
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1)вясёлка;2)лесапарк;3)шматтыражка;4)няходжаны;5)безбілетны. 
В5.Запішыце словам нумар пары роднасных слоў: 
1)праводка—паводка;2)рабіць—раблю ;3)вада—падводны ;4)водны—
водным;5)расчыніць(дзверы)—рашчыніць(цеста). 
В6.Запішыце лічбай нумар сказа,у якім ёсць тры рады аднародных членаў: 
1)Лісце падала пад ногі,на парасон і засцілала дарогу,усе ўзмежкі. 
2)Мы ехалі вясёлыя,шчаслівыя. 
3)Высокакя зялёная елка радавала дзяцей. 
4)Елкі і дубы,бярозы і асіны раслі тут. 
5)Мароз—штукар і жарты любіць. 
В7.Запішыце лічбай нумар сказа,у якім неабходна паставіць працяжнік: 
1)Сын інжынер. 
2)Сын будзе інжынерам. 
3)Сын ужо інжынер. 
4)Сын,вядома,інжынер. 
5)Сын такі як інжынер. 
В8.Выпішыце слова,у якім ёсць дзве прыстаўкі: 
1)падаконнік;2)абамлелы;3)пазашкольны;4)пазрываць;5)звышімклівы. 
 
                                  Кантрольная работа №5 
   Перад выкананнем работы неабходна паўтарыць наступны матэрыял: 
Лексіка і фразеалогія Дакладнасць ужывання слова.Прамое і пераноснае 
значэнні слова.Амонімы,сінонімы,антонімы.Адрозненне аманіміі ад мнагаз- 
начнасці.Сінонімы.Амафоны.Амографы.Паронімы. 
Устарэлыя словы(гістарызмы і архаізмы).Дыялектызмы. 
Тэрміны і прафесійныя словы. 
Крылатыя словы і выразы. 
Перыфраза. 
Прыказкі і прымаўкі. 
Фразеалагізмы.Сінтаксічная роля фразеалагізмаў. 
                                  Частка А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
А1.Адзначце выпадкі,у якіх трэба ўжываць першае слова,прыведзенае ў 
дужках: 
1)лясная,лясістая) дарога;2)(недры,нетры) зямлі;3)(старшы,старэйшы) 
лейтэнант;4)(генеральная,генеральская)рэпетыцыя;5)(кудзельная,кудзеліс- 
тая) хмара. 
А2.Адзначце выразы з недакладным ужываннем слоў: 
1)займаць статус;2)дасягнуць значных поспехаў;3)ён дзівосны чалавек; 
4)мець статус;5)спартсмены заваявалі перамогу. 
А3.Адзначце выпадкі,дзе правільна падабраны беларускія сінонімы да запа-
зычаных слоў: 
1)фіяска—паражэнне;2)пранонс—гутарка;3)фантом—здарэнне;4)вердыкт—
вырак;5)рэанімацыя—ажыўленне. 
А4.Адзначце аманімічныя пары: 
1)іголка хвоі—кравецкая іголка;2)салдацкая каска—бабуліна казка;3)вые- 
хаць на трасу—трасу за плечы;4)дзядзькава каса—каса дзяўчыны; 
5)малінаўкі спяваюць—малінаўкі спеюць. 
А5.Адзначце словазлучэнні,у якіх падкрэсленыя словы маюць аднолькавае 
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значэнне: 
1)пісьмовы стол—дыетычны стол;2)рабіннік заспяваў—рабіннік зазелянеў; 
3)бацькавы словы—словы радасці;4)кіслы яблык—кіслы твар; 
5)смачны расольнік—смачная каўбаса. 
А6. Адзначце словы,у якіх ёсць сінонімы: 
1)Гарачым,спякотным днём мы вярнуліся дамоў. 
2)У шэрай начной цемені лятаў невялікі,дробненькі сняжок. 
3)Сыры лістападаўскі дзень заканчваўся. 
4)Неба,чыстае,бясхмарнае,вісела над горадам. 
5)Вецер,трапяткі і волкі,быў нам спадарожнікам не раз. 
А9.Адзначце сінонім да слова шпаркі: 
1)імклівасць;2)жвава;3)дзейны;4)дзейсны;5)хуткі. 
А8.Адзначце словы-амонімы: 
1)азначэнне—абагульненне,якое раскрывае сэнс,змест чаго-небудзь і  
азначэнне –-даданы член сказа(у граматыцы); 
2)газель—невялікая жывёліна з пароды антылоп і газель—пазычаны з  
пазычаны з усходняй паэзіі тып  вершаскладання; 
3)мудры—надзелены вялікім розумам і мудры—заснаваны на глыбокім  
вопыце,веданні чаго-небудзь; 
4)месца—участак на зямной паверхні,мясцовасць і месца—становішча, 
якое займае хто-небудзь; 
5)павільён—альтанка ці невялікі лёгкі будынак і павільён—будынак,па- 
мяшканне  для экспанатаў  на выстаўцы. 
А9.Адзначце выразы з пераносным значэннем: 
1)іскры агню;2)змрочныя сілы;3)пустая  гаворка;4)дрыжаць за сваё дзіця; 
5)залаты медаль. 
А10Адзначце антанімічныя пары: 
1)падзел—множанне;2)весяліцца—сумаваць,3)невялікі—многа;4)ты—вы; 
5)усё—нічога. 
А11. Адзначце пары слоў-сінонімаў,у якіх да першага слова можна пада- 
браць антонім: 
1)гора,адчай;2)адшукаць,знайсці;3)нягрузны,лёгкі;4)задумлівы,маркотны; 
5)блізка,побач. 
А12.Адзначце словазлучэнні,да якіх нельга падабраць антанімічных выра- 
заў: 
1)мяккі гук;2)цяжкая прамысловасць;3)фальшывае спачуванне;4)адкрыты 
чалавек;5)збітая тэма. 
А13.Адзначце сказы з моўна-стылістычнымі памылкамі: 
1)Сатырыкі высмейваюць невуцтва і ляноту. 
2)Надвор’е спрыяла добраму тэмпу лыжных гонак. 
3)Дырэктар пацвердзіў тое,што наша каманда выйграла. 
4)Лекцыі чытаюць прафесары,дацэнты і кваліфікаваныя лектары. 
5)Янка Купала знаёміцца і ўважліва вывучае фальклор. 
А14.Адзначце выразы,якія не з’яўляюцца фразеалагізмамі: 
1)на чым свет стаіць;2)свет завязаць;3)духоўны свет чалавека;4)пускаць на 
свет;5)свет клінам сышоўся. 
А15.Адзначце словазлучэнні,у якіх прыметнікі лексічна не спалучаюцца з  
назоўнікамі: 
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1)ёдзістая настойка;2)працоўная дысцыпліна;3)жытнёвы хлеб;4)шаўковыя 
валасы;5)дажджлівы дзень. 
А16.Адзначце словазлучэнні, у якіх прыметнік мае значэнне “які хутка  
надыдзе,адбудзецца”: 
1)блізкі чалавек;2)блізкае свята;3)блізкі гай;4)блізкія думкі;5)блізкая 
восень. 
А17.Адзначце словы і спалучэнні слоў,якія адпавядаюць значэнню “даваць, 
дарыць”: 
1)уручыць;2)надзяліць;3)пааддаваць;4)даць у доўг;5)даць у рукі. 
А18.Адзначце памылкова напісаныя словазлучэнні: 
1)смачная бізэ;2)новы джэрсі;3)вузкае дэфіле;4)гандлёвае аташэ;5)шырокае 
авеню.  
А19.Адзначце фразеалагізмы,у якіх правільна тлумачыцца іх значэнне: 
1)абое рабое—вельмі няроўна;2)абы з рук—вельмі недакладна;3)ад зямлі 
адарвацца і неба не дастаць—прагадаць у жыцці;4)за блізкі свет—вельмі 
далёка;5)вярзці грушы на вярбе—гаварыць толькі праўду. 
А20.Адзначце правільныя сцвярджэнні: 
1)гістарызмы—назвы ўстарэлых слоў,якія заменены больш познімі назвамі; 
2)архаізмы—ўстарэлыя назвы прадметаў,з’яў,якія заменены сучаснымі наз- 
вамі прадметаў,з’яў; 
3)прафесійныя словы—словы,якія ўжывааюцца ў вуснай мове людзей пэў- 
най прафесіі і з’яўляюцца ўнармаванымі адзінкамі мовы; 
4)словы,якія ўваходзяць у актыўны запас(склад)лексікі—гэта неалагізмы; 
5)фразеалагізмы—гэта сэнсава і сінтаксічна непадзельныя адзінкі мовы. 
А21.Адзначце гістарызміы: 
1)сотнік;2)персі;3)вярста;4)чада;5)юшка. 
А22.Адзначце архаізмы: 
1)атрамант;2)вакацыі;3)чашнік;4)стольнік;5)рамёны. 
А23.Адзначце выпадкі,у якіх правільна правільна пададзена аўтарства  
да крылатых выслоўяў: 
1)Другі баран ні “бэ” ні “мя”,а любіць гучнае імя.(К.Крапіва); 
2)Кожны чалавек—гэта цэлы свет.(К.Чорны); 
3)І ўсё мілагучна для слыху майго:і звонкае“дзе” і густое “чаго”(П.Глебка); 
4)Няма таго,што раньш было.(Я.Купала); 
5)Забілі зайца,не забілі,але ж,брат,гуку нарабілі.(Я.Колас). 
А24.Адзначце выразы,якія з’яўляюцца прыказкамі: 
1)Што пасееш,тое і пажнеш. 
2)З вялікай хмары малы дождж бывае. 
3)Паспееш з козамі на торг. 
4)Дзень з алеем,а тыдзень так галеем. 
5)Пазнаюць нашу дачку і ў андарачку. 
А25.Адзначце няправільныя сцвярджэнні: 
1)антонімы—гэта словы розных часцін мовы з супрацьлеглым значэннем; 
2)да ўсіх займеннікаў можна падабраць антонімы; 
3)антонімы нельга падабраць да слоў з канкрэтным значэннем; 
4)асноўнае патрабаванне да слоў-тэрмінаў—магчымасць падабраць 
антонімы; 
5)антонімы могуць быць аднакаранёвымі і рознакаранёвымі. 
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А26Адзначце пары слоў,якія не з’яўляюцца антанімічнымі: 
1)маўклівы—гаваркі;2)успомніць—забыць;3)старэць—маладзець;4)горад—
вёска;5)хвіліна—мінута. 
А27.Адзначце пары слоў,якія з’яўляюцца антанімічнымі: 
1)усё—нічога;2)цяжкая атлетыка—лёгкая атлетыка;3)дзяленне—множанне; 
4)я—мы;5)дзень—вечар. 
А28.Адзначце словы,якія можна спалучыць з першым у дужках: 
1)ворыва(глыбокае,глыбіннае);2)смала(хвойная,хваёвая);3)шырокая(вы- 
шыўка,вышыванка);4)шлях(крамяністы,крамянёвы);5)слых(чутны,чуйны). 
А29.Адзначце спалучэнні,дзе ёсць метафары: 
1)хвост цягніка;2)пешаходны пераход;3)вядомы ўсяму свету тэнар; 
4)рой іскраў;5)дождж ідзе. 
А30.Адзначце спалучэнні,дзе ёсць метанімія: 
1)чытаць Купалу;2)праверыць дыктоўку;3)чорны снег;4)жнівеньская краса; 
5)ліпеньскі дзень. 
А31.Адзначце спалучэнні,дзе ёсць сінекдахі: 
1)імкнуцца ў генералы;2)чытаць Коласа і Купалу;3)з’есці тры міскі;4)з’есці 
яблык;5)з’есці грушу. 
А32.Адзначце паранімічныя пары: 
1)лясны—лясісты;2)мала—многа;3)генеральны—генеральскі;4)някепскі— 
добры;5)кепскі—кемлівы. 
 
                                 Частка В 
В1.Запішыце  аўтара крылатага выразу:Каб сонца засланіць—вушэй 
асліных мала. 
В2.Знайдзіце перыфразу.Замяніце яе адным словам.Адказ запішыце ў 
форме назоўнага склону: 
І мне на твар,на лоб ляглі нямілай старасці мярэжы. 
В3.Знайдзіце словазлучэнне,у якім прыметнік лексічна не спалучаецца з  
назоўнікам.Замяніце прыметнік паронімам і запішыце яго ў пачатко- 
вай форме: 
1)дзейсныя меры;2)дыялектычнае слова;3)рабыя шчупакі;4)дажджлівае 
лета;5)музычная школа. 
В4.Замяніце словазлучэнне адным словам-сінонімам.Запішыце гэта слова. 
Невялікая царква без алтара. 
В5.Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх лексічным значэн- 
нем.Запішыце правільны адказ: 
А.Акінуць вокам                                                         1.Справіцца з чым-   
                                                                                          небудзь 
Б.Вушам не верыць                                                     2.Вельмі здзіўляцца, 
                                                                                         пачуўшы што-небудзь 
                                                                                         нечаканае 
В.Даць рады                                                                   3.Зірнуць,хутка агле- 
                                                                                          дзець 
Г.Зблытаць  карты                                                         4.Разбурыць  чые-не- 
                                                                                          будзь планы,намеры 
                                                                                          5.Недачуваць 
В6.Знайдзіце фразеалагізм і запішыце,якому члену сказа ён  адпавядае. 
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Трэба ўладковацца  на працу,бо восень не за гарамі. 
В7.Устанавіць адпаведнасць паміж адкрэсленымі словамі і іх характа- 
рыстыкай: 
А.Вярнуць кнігу—аддаць кнігу                                             1.Амонімы                                     
Б.Кваліфікаваны рабочы--кваліфікацыйны экзамен            2.Антонімы                                        
В.Ранні час—позні час                                                            3.Сінонімы   
                                                                                                   4.Паронімы                                                                                                                                                                                        
В8.Запішыце адказ: 
Слова,утворанае з пачатковых гукаў ці літар --гэта…                         . 
 
                                Кантрольная  работа №6 
    Перад выкананнем работы неабходна паўтарыць наступны матэрыял: 
1.Назоўнік.Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў(асабовыя,неасабовыя, 
адушаўлёныя,неадушаўлёныя,агульныя,уласныя,канкрэтныя,абстрактныя). 
Род,лік,склон,скланенне назоўнікаў.Рознаскланяльныя назоўнікі.Правапіс 
канчаткаў назоўнікаў.Утварэнне назоўнікаў.  
2.Адасобленыя члены сказа.Адасобленыя азначэнні.Прыдатак як разна- 
віднасць дапасаванага азначэння.Адасобленыя дапаўненні і акалічнасці. 
Знакі прыпынку пры адасобленых членах сказа. 
                                                      ЧасткаА 
А1.Адзначце адушаўлёныя назоўнікі: 
1)аташэ;2)рамонак;3)статак;4)нябожчык;5)акунь. 
А2.Адзначце радок,у якім няма пятага “лішняга”слова: 
1)імяніны,дажынкі,акуляры,буцы,нажніцы; 
2)лыжы,граблі,дзверы,сані,нажніцы; 
3)канікулы,радзіны,блізняты,адведкі,жалюзі 
4)дэпо,метро,пальто,манто,дзяўчо; 
5)дрэвы,сталы,газеты,часопісы,дамы. 
А3.Адзначце  рэчыўныя назоўнікі: 
    1)смутак; 
    2)лес; 
    3)пыл; 
    4)пясок; 
    5)бор. 
А4.Адзначце правільныя варыянты  чаргавання зычных у аснове назоўні- 
     каў: 
    1)страха—страсе; 
    2)начлег—на начлезе; 
    3)рэчка—на рэчцы; 
    4)Гамбург—у  Гамбурзе; 
    5)быльнёг—у  быльнязе. 
А5.Адзначце  назоўнікі,якія  у  родным склоне  адзіночнага ліку маюць 
     канчаткі –а(-я): 
    1)долар; 
    2)2011 год; 
    3)пропуск(дакумент); 
    4)лістапад(з’ява прыроды); 
    5)твар. 
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А6.Адзначце назоўнікі,якія ў месным склоне адзіночнага  ліку  маюць 
    -і(-ы):  
   1)Марыля; 
   2)Георгій; 
   3)алей; 
   4)змяя; 
   5)трактар. 
А7.Адзначце   назоўнікі,якія  ў  творным склоне  адзіночнага ліку маюць  
    канчатак –ым: 
   1)Старобін(горад); 
   2)Дарвін; 
   3)Лоеў(студэнт); 
   4)далягляд; 
   5)Шамякін(пісьменнік). 
А8.Адзначце  назоўнікі мужчынскага роду: 
   1)педаль; 
   2)глухамань; 
   3)шампунь; 
   4)насып; 
   5)стэп. 
А9.Адзначце назоўнікі жаночага роду: 
   1)мікада; 
   2)сірата; 
   3)кальрабі; 
   4)івасі; 
   5)БАМ. 
А10.Адзначце назоўнікі  агульнага  роду: 
   1)сірата; 
   2)прадавец; 
   3)дырэктар; 
   4)стараста; 
   5)плакса. 
А11.Адзначце  назоўнікі,якія ў месным склоне адзіночнага ліку маюць   
   канчаткі –у(-ю): 
   1)малы  сірата; 
   2)такая задавака; 
   3)малая задзіра; 
   4)Іваноў; 
   5)стараста   Скобелеў. 
А12.Адзначце правільныя граматычныя  формы  назоўнікаў множнага ліку: 
   1)бярвенні; 
   2)крыллі; 
   3)купіны; 
   4)пёры; 
   5)голлі. 
А13.Адзначце  назоўнікі,якія пішуцца праз злучок: 
   1)гоф(маршал); 
   2)лес(прамгас); 
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   3)вярні(дуб); 
   4)перакаці(поле); 
   5)контр(адмірал). 
А14.Адзначце назоўнікі,якія ўтвораны суфіксальным спосабам: 
   1)шматтыражка; 
   2)рабочы; 
   3)двойка; 
   4)пралеска; 
   5)лесапарк. 
А15.Адзначце сказы,у  якіх неабходна адасобіць азначэнні: 
   1)Голас  засмучаны і журботны  вельмі ціха вёў песню.  
   2)Ноч была  халодная і цёмная.   
   3)Ашаломленыя мы доўга стаялі моўчкі.  
   4)Залітыя  сонцам верасы  цвітуць  на ўзлеску. 
   5)Крык  пранёся  над ракою роспачны і застыў, здаецца, у наваколлі. 
А16.Адзначце сказы,у якіх дапушчаны  пунктуацыйныя памылкі: 
    1)Дубы,старыя,вакол возера вартай пасталі. 
     2)Выплывалі  хмары,пафарбаваныя сонцам. 
     3)Месяц-юнак,круглаліцы,бялявы  ціха плыве над разлогам сяліб. 
     4)Поўныя хараства,яны стваралі чароўны пейзаж. 
     5)Крыху  спозненая,але дружная вясна набірала сілы. 
А17.Адзначце сказы,у якіх пры  адасабленні неабходна паставіць 
      працяжнік(працяжнікі): 
    1)Разам  з імі ў   падвал халодны гоняць  цётку  сястру Міная. 
    2)Міканор успомніў бацькаў наказ паглядзець,ці  не прадаюць кос. 
    3)Францыск  Скарына   першадрукар і  асветнік  нарадзіўся ў Полацку. 
    4)Спіць  за барамі ў калысцы пясчанай  сіняя  Нарач дзіця акіяна. 
    5)Звестак  пра жыццё беларускай асветніцы Ефрасінні  Полацкай  
       захавалася мала. 
А18.Адзначце  сказы,у якіх азначэнні  не адасабляюцца: 
    1)Калгасны каваль Нічыпар ішоў па вясковай  вуліцы. 
    2)Гаўрыльчыкава  жонка  Арына завіхалася на кухні. 
    3)Зіну ў навакольных вёсках ведалі  як выдатную краўчыху. 
    4)Якуб Колас народны паэт прайшоў  выдатны і непаўторны шлях. 
    5)Вызваленая з-пад  снегу зямля  радасна выглядала  на свет. 
А19.Адзначце сказы,у якіх неабходна адасобіць  прыдаткі: 
    1)Жаўна  або чорны дзяцел гнездзіцца  ў беларускіх лясах. 
    2)Кожны з нас не  раз глядзеў фільм”Іронія лёсу  ці  З лёгкай парай”. 
    3)Вучні  цудоўнай настаўніцы  З.П.Лабацэвіч  заўсёды добра падрых- 
      таваныя. 
    4)Насця  ці,як яе звалі,Насцечка  была слаўнай дзяўчынкай. 
    5)Як кіраўніку атрада  яму было пра што падумаць. 
А20.Адзначце сказы,у  якіх  адасабленне  адбываецца  незалежна ад 
      месцазнаходжання  азначэнняў у сказе: 
   1)Іх нашых знаёмых мы сустрэлі на вуліцы. 
   2)Максім Багдановіч  беларускі паэт пражыў нядоўгае жыццё. 
   3)Наш класны кіраўнік Вольга Пятроўна прызначыла бацькоўскі сход на  
      суботу. 
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   4)Ён сынок адваката з маленства жыў у  чысціні. 
   5)Снуецца  жаваранак у небе жыхар ціхіх баравін.  
А21.Адзначце сказы,у якіх  адасабляюцца адзіночныя прыслоўі: 
    1)Ліжучы не наясіся,а даганяючы не нацалуешся. 
    2)Ён сядзіць задумаўшыся. 
    3)Падсілкаваўшыся   Сцёпка напіўся  ў рэчцы  вады. 
    4)Сядзіць нехта сагнуўшыся 
    5)Чытанне  лежачы прытупляе зрок. 
А22.Адзначце сказы,у якіх неабходна адасобіць   акалічнасці: 
    1)Пабегаўшы  па двары  вучні зноў прыйшлі ў школу. 
    2)Ён гаварыў шэптам і  ні на  каго не гледзячы. 
    3)Асцярожна ступаючы  і  нічога не гаворачы  жанчына пайшла следам. 
    4)Даўно сто гадоў назад гэтай вёскі яшчэ не было. 
    5)За  сцяной  у  другім пакоі ішоў урок матэматыкі. 
А23.Адзначце сказы з пунктуацыйнымі   памылкамі: 
     1)Дуб і  сасна дажылі да нашых дзён  як сімвал кахання  і вернасці. 
     2)Як  лепшага  спартсмена,Сяргея  паслалі на рэспубліканскія 
спаборніцтвы. 
     3)Нізка,дастаючы да  вады,снавалі ластаўкі. 
     4)Макар  маўчаў,як  вады ў рот  набраўшы. 
     5)Мяне ведалі,як класнага кіраўніка. 
А24.Адзначце сказы,у  якіх неабходна адасобіць дапаўненні: 
    1)Антон быў ў яго замест парабка. 
    2)Замест адказу матчыны пальцы даволі блізка знаёмяцца з Міколкавым  
       вухам. 
    3)Дзед    сядае на калоду і заместа барышу дае сальца  малышу. 
    4)Замест  гулянкі тут была толькі цяжкая праца. 
    5)Замест  песень я пачуў плач. 
А25.Адзначце сказы з пунктуацыйнымі памылкамі: 
    1)Не-не,ды  і ўспомніцца,як мы з табой на чаўнах ганяліся. 
    2)Увесь дзень,за выключэннем перапынку на снеданне і абед,быў     
      прызначаны  агляду гаспадаркі. 
    3)У  пакоі  акрамя старой нікога не было. 
    4)Ён быў  педагогам,ды якім яшчэ педагогам! 
    5)Палессе—самабытны край,а,пазнаёміўшыся з  ім,яго нельга не  
        палюбіць. 
А26.Адзначце  сказы,у якіх  падкрэсленыя  акалічнасці адасабляюцца: 
    1)Цешыцца явар з калінаю  скінуўшы   зімнія чары. 
    2)Вясною за ракою заліваюцца салаўі. 
    3)Седзячы на вогненнай калясніцы   раз’язджае  па цёмным небе Пярун. 
    4)Барыс  уздыхнуўшы   пачухаў патыліцу  і павольна ўстаў. 
    5)Трэба  быць аптымістам  і   жыць не апускаючы рук.  
А27.Адзначце сказы,у якіх падкрэсленыя  азначэнні адасабляюцца: 
    1)У манастырах  заснаваных нашай Ефрасінняй  часам былі іканапісныя  
      майстэрні. 
    2)Падуладныя Перуну  духі носяцца  па палях і лясах  на імклівых конях. 
    3)Вавёрка   спалоханая намі  рыжай маланкай  узлятае  па  дрэве ўгору. 
    4)Устрывожаная навіною  Ларыса доўга не магла супакоіцца. 
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    5)Лявон і Валодзя  выдатныя сябры  чакалі яго на двары. 
А28.Адзначце сказы,у якіх прапушчана адна коска: 
    1)Петрык  сын калгаснага млынара,быў блізкім сябрам  Антося. 
    2)Менавіта тут,на гэтым месцы запланавана  пачаць будаўніцтва. 
    3)На былым  гумнішчы  стаіць  яшчэ  бацькам пасаджаны дуб 
    4)А  лес апавіты цемраю  гучна ловіць кожны шорах. 
    5)Андрэеў  фельчар  быў  ужо даволі стары. 
А29.Адзначце   сказы,у якіх  набраныя курсівам словы  трэба  выдзеліць 
       знакамі прыпынку: 
      1)Там  сярод  здзічэлых  кустоў  парэчак і малінніку  я  знайшоў  кусцік 
        бэзу. 
      2)Адцвілі  завязаўшы дробныя  яблычкі  разложыстыя яблыні. 
      3)У купальскую ноч  маміны песні гучалі не  сціхаючы. 
      4)Сымон Будны  адзін  з самых адукаваных людзей свайго часу  ведаў  
          шмат моў.   
      5)Пражытыя  ў бацькоўскім доме  гады  здаюцца мне цяпер  суцэль- 
         ным шчасцем. 
 А30.Адзначце сказы,у якіх неабходна адасобіць азначэнні: 
      1)Паклаўшы косы пад пракос і  ўцёршы  лоб і потны нос касцы падселі к  
      кусту. 
      2)Васіль ішоў  па вуліцы і шчаслівы вітаўся з ўсімі. 
      3)У  лесе на паляне спяваюць салаўі 
      4)На першы выгляд  даліканы  і пяшчотны хлопец  аказаўся злосным 
         чалавекам. 
      5)Замест адказу  ён праслязіўся. 
А31.Адзначце сказы,у якіх пры адасабленні   неабходна паставіць працяж- 
       нікі: 
      1)Сцёпку прыйшла  ў  галаву  смелая  думка  паехаць на поездзе. 
      2)Беларускі паэт Максім Багдановіч памёр у Ялце. 
      3)Нам  сучаснікам  трэба шмат чаму вучыцца. 
      4)Тут  былі  і мы школьнікі. 
      5)Так мы трапілі да   Лізаветы  вясёлай кабеты. 
А32.Адзначце сказы з прыдаткамі: 
      1)Мы прачыталі аповесць Васіля Быкава”Жураўліны крык”. 
      2)Раку Нёман любяць усе. 
      3)Мы прачыталі”Новую зямлю”. 
      4)Мы адпачывалі  ў “Крыніцы”. 
      5)Школьнікі,мы працавалі на полі. 
                                                        ЧасткаВ 
В1.Знайдзіце  назоўнік,форма  множнага  ліку  назоўнага склону  якога 
       ўворана няправільна.Запішыце правільны варыянт адказу. 
      1)мінчане; 
      2)гады; 
      3)таполі; 
      4)адраса; 
      5)пясчынкі. 
В2.Знайдзіце неадушаўлёны назоўнік.Выпішыце яго: 
     1)конь; 
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     2)рабочы; 
     3)парцье; 
     4)вадзянік; 
     5)сялянства. 
В3.Выпішыце  назоўнік,род якога  ў рускай і беларускай мовах не супада- 
      юць: 
     1)пенал; 
     2)метро; 
     3)танга; 
     4)іней; 
     5)гусь. 
В4.Адзначце словазлучэнне з граматычнай памылкай.Запішыце правільны   
      варыянт адказу: 
     1)з няўмекаю  хлопцам; 
     2)завезлі сухія дровы; 
     3)шырокія   дзверы;      
     4)перасадзіць клубніцы; 
     5)сціснула грудзі. 
В5.Адзначце назоўнік,лік якога  ў рускай  і беларускай мовах  не супада- 
     юць .Запішыце гэты назоўнік па-беларуску: 
     1)урожай; 
     2)черника; 
     3)ягодка; 
     4)крестьянство; 
     5)колыбель. 
В6.Выпішыце назоўнік,які  ў форме   роднага склону адзіночнага ліку мае 
      канчатак –а: 
     1)сад; 
     2)барбарыс; 
     3)стан(дзявочы); 
     4)шлях; 
     5)лясок. 
В7.Запішыце  словам нумар сказа,у якім правільна расстаўлены знакі 
     прыпынку: 
     1)Каля магазіна стаяў Васіль па мянушцы Акунь. 
     2)Раіса  ці Раечка была вельмі дбайнай гаспадыняй. 
     3)Змораная цяжкай працай,Саша заснула рана і спала моцна. 
     4)У  лесе на паляне разросся маліннік. 
     5)Ён  мне быў, замест брата. 
В8.Запішыце  лічбай нумар сказа,у якім  неабходна паставіць  дзве  коскі: 
     1)Васіль ідзе па вуліцы  і  вясёлы ўсміхаецца. 
     2)Адпачыўшы і  паснедаўшы мы  рушылі ў дарогу. 
     3)Ён спаў як пшаніцу прадаўшы. 
     4)Васіль ішоў вясёлы,шчаслівы. 
     5)Тут,у Мінску жыццё было больш цікавым. 
                                               
                                    Кантрольная  работа №7 
    Перад  выкананнем работы неабходна паўтарыць наступны матэрыял: 
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1.Прыметнік.Разрады прыметнікаў паводле значэння. Утварэнне ступеней  
    параўнання якасных прыметнікаў.Правапіс суфіксаў прыметнікаў.Права- 
    піс складаных прыметнікаў. 
2.Лічэбнік.Ужыванне  лічэбнікаў з назоўнікамі.Скланенне  і правапіс коль- 
    касных  і парадкавых лічэбнікаў. 
                                                    ЧасткаА 
А1.Адзначце словазлучэнні,у якіх  адносныя прыметнікі ўжываюцца ў зна- 
     чэнні якасных: 
    1)вячэрняя  зара; 
    2)жалезная логіка; 
    3)сонечны настрой ; 
    4)драўляныя   дзверы; 
    5)школьны сад.                                                                                                                                                                                                                                            
А2.Адзначце  словазлучэнні  з адноснымі прыметнікамі: 
     1)цяжкая прамысловасць; 
     2)цяжкая атлетыка; 
     3)цяжкая праца; 
     4)цяжкі чалавек; 
     5)цяжкая ноша. 
А3.Адзначце словазлучэнні  з прыналежнымі прыметнікамі: 
     1)мележаўскі  стыль; 
     2)ластаўчына гняздо; 
     3)вучнёўскі сшытак; 
     4)сонечны дзень; 
     5)дзядулева кніга. 
А4.Адзначце   словазлучэнні,у якіх  прыметнікі ўтвараюць  ступені параў- 
     нання: 
     1)гняды конь; 
     2)летні дзень; 
     3)добры  настрой; 
     4)халасты чалавек; 
     5)маміна  парада. 
А5.Адзначце складаныя прыметнікі,якія трэба пісаць разам: 
     1)(аранжава)жоўты; 
     2)(чорна)бароды; 
     3)(рэдакцыйна)выдавецкі; 
     4)(інша)планетны; 
     5)(сямі)гадзінны. 
А6.Адзначце складаныя прыметнікі,якія пішуцца  праз злучок: 
     1)(чатырох)пакаёвы; 
     2)(грунтоўна)падрыхтаваны; 
     3)(зманліва)зялёны; 
     4) (сіне)блакітны; 
     5)(цёмна)сіні. 
А7.Адзначце  складаныя прыметнікі,якія  пішуцца асобна: 
     1)(шчыра)сказаны; 
     2)( шчыра)паважаны; 
     3)(дрэнна)падрыхтаваны; 
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     4)(інша)моўны; 
     5)(цёмна)зялёны. 
А8.Адзначце  прыметнікі  з  няправільна ўтворанай  формай  параўнання: 
    1)найгусцей; 
    2)самы  найгусцейшы; 
    3)драннейшы; 
    4)лепшы; 
    5)самы смачны. 
А9.Адзначце  прыметнікі,у якіх  трэба ўставіць  літару  н : 
    1)лімон…ы  сок; 
    2)саламян…ы капялюшык; 
    3)імян…ы  гадзіннік; 
    4)юн…ы герой; 
    5)абедзен…ы перапынак. 
А10.Адзначце прыметнікі,у напісанні  якіх  дапушчаны памылкі: 
    1)Заходне-Сібірская  нізіна; 
    2)Заходне-Сібірскія землі; 
    3)далёка-ўсходні вецер; 
    4)царкоўнапрыходская школа; 
    5)лаціна-амерыканскія краіны. 
А11.Адзначце  прыналежныя  прыметнікі,у  напісанні якіх дапушчаны па- 
    мылкі: 
    1)Пецева кватэра;  
    2)Веркіна хустка;   
    3)дзядулін пртфель;                                                                                                                                                                                                                                       
    4)лісіная нара; 
    5)Васяў дзённік. 
А12.Адзначце   правільна напісаныя прыметнікі: 
    1)Любаньскі  раён; 
    2)палесскі край; 
    3)нясвіжскія  землі; 
    4)паляшуцкія  звычаі; 
    5)сакавіцкі  дзень. 
А13.Адзначце  словы-лічэбнікі: 
   1)пяцёрка; 
   2)двойчы; 
   3)сямёра; 
   4)патроены; 
   5)адзінаццаты. 
А14.Адзначце  простыя  колькасныя  лічэбнікі: 
   1)чатырнаццаць; 
   2)трыццаць; 
   3)пяць; 
   4)пяцьсот; 
   5)сто  два. 
А15.Адзначце спалучэнні,у якіх няма лічэбнікаў: 
   1)адны студэнты; 
   2)адзін падлетак; 
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   3)адны  вароты; 
   4)адны сані; 
   5)адна  дзяўчынка. 
А16.Адзначце лічэбнікі,у напісанні якіх дапушчаны памылкі: 
   1)дзвюмя   дзяўчынкамі; 
   2)трыццацю  кнігамі; 
   3)васьмістамі  студэнтамі; 
   4)шасцю класамі; 
   5)у  шаснаццаці  кватэрах. 
А17.Адзначце  лічэбнікі,якія уваходзяць у склад  колькасна-іменных  спа- 
    лучэнняў: 
   1)Мы праехалі трыста кіламетраў. 
   2)Мне  сорак гадоў. 
   3)Плошча возера—сорак  кіламетраў. 
   4)У  нас  трэцяя кватэра. 
   5) Я   восьмы   ад   канца. 
А18.Адзначце спалучэнні,у  якіх   колькасныя  лічэбнікі ўваходзяць у  склад   
   выказнікаў: 
   1)Мы  ўбачылі двух  ласёў. 
   2)Аб’ём—тры літры. 
   3)Яму  было трыццаць гадоў. 
   4)Два  і  два---будзе чатыры. 
   5)Дзяўчыне ішоў  шаснаццаты  год. 
А19.Адзначце лічэбнікі,пры напісанні  якіх дапушчаны  памылкі: 
    1)трыццацьпершы; 
    2)стасаракапяцітысячны; 
    3)васьмі  мільённы; 
    4)васьмярыма  студэнтамі; 
    5)двума  нажніцамі. 
А20.Адзначце словазлучэнні,у якіх  канчаткі назоўнікаў  напісаны  пра- 
    вільна: 
    1)лексічнага пласта; 
    2)не адчуваць смака; 
    3)успрымаць  без смеха; 
    4)падысці  да цеплавоза; 
    5)духмянага  тальку. 
А21.Адзначце словазлучэнні,у  якіх назоўнікі ў форме  роднага  склону   
      адзіночнага  ліку маюць канчатак –а(-я): 
      1)зроблены  з(метал); 
      2)выкрыкваць  з (натоўп); 
      3)прыгожы з (твар); 
      4)высокага(кіпарыс); 
      5)выйсці з  (пад’езд). 
А22.Адзначце  назоўнікі,якія ў  форме  меснага склону адзіночнага  ліку    
       маюць  канчаткі-і(-ы): 
      1)аўтамабіль; 
      2)мост; 
      3)мяжа; 
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      4)Рыгор; 
      5)вядро. 
А23.Адзначце зборныя назоўнікі: 
      1)гарэза; 
      2)асіннік; 
      3)столь; 
      4)дрожджы; 
      5)карэнне. 
А24.Адзначце  словазлучэнні,у якіх  дапушчана  памылка ў дапасаванні    
       прыметніка  да назоўніка: 
      1)белая раяль; 
      2)маленькі  качаня; 
      3)цвёрдая поступ; 
      4)італьянскі   жывапіс; 
      5)смачны цукат. 
А25.Адзначце назоўнікі,якія не маюць формы адзіночнага ліку: 
      1)кураняты; 
      2)суткі; 
      3)паводзіны; 
      4)сумёты; 
      5)калодзежы. 
А26.Адзначце   назоўнікі,якія не маюць формы  множнага  ліку: 
       1)амплуа; 
       2)птаства; 
       3)імкненне; 
       4)вулей; 
       5)галалёд. 
А27.Адзначце правільна пабудаваныя сінтаксічныя канструкцыі:  
       1)дзіравая кішэня; 
       2)высокі насып; 
       3)гуллівая кацяня; 
       4)пейзажны жывапіс; 
       5)задавакай Мішам. 
А28.Адзначце словы,якія пішуцца праз злучок: 
       1)горна__заводскі; 
       2)мэта__накіраваны; 
       3)крэпасць__герой; 
       4)грам__малекула; 
       5)сацыяльна__бытавы. 
А29.Адзначце   словы,якія  пішуцца разам: 
       1)Дунін__Марцінкевіч; 
       2)хутка__плынны; 
       3)нацыянальна__вызваленчы; 
       4)жаўта__роты; 
       5)добра__суседскі. 
А30.Адзначце словы,пры напісанні якіх дапушчана памылка: 
       1)паравозазборачны; 
       2)грам-атам; 
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       3)конна-спартыўны; 
       4)экс-чэмпіён;   
       5)музыка-знаўства. 
А31.Адзначце    назоўнікі,утвораныя    бяссуфіксным    спосабам: 
       1)пералесак; 
       2)прыезд; 
       3)прыпарка; 
       4)камандаванне; 
       5)абгон. 
А32.Адзначце   прыметнікі,утвораныя  прыставачна-суфіксальным   
        спосабам: 
        1)прысядзібны; 
        2)чатырохпавярховы; 
        3)безбілетны; 
        4)лясны; 
        5)замежны. 
                                                 ЧасткаВ 
В1.Запішыце    лічэбнік у той   форме,якой  патрабуе сказ: 
     У  школьным садзе было недзе  каля  90  кустоў агрэсту. 
В2.Запішыце  лічэбнік  пяцьдзясят  у форме  творнага склону. 
В3.Выпішыце  словазлучэнне,у  якім  адносны прыметнік ужываецца  са 
       значэннем  якаснага: 
      1)сталовы гарнітур; 
      2)мінскія  вуліцы; 
      3)стальное ліццё; 
      4) мядовыя  вусны; 
      5)алюмініевыя правады. 
В4.Знайдзіце лічэбнік,які спалучаецца  з назоўнікам акуляры.Утварыце спа- 
      лучэнне  лічэбніка з назоўнікам і запішыце яго. 
      1)два; 
      2)дзве; 
      3)абодва; 
      4)абедзве; 
      5)двое. 
В5.Знайдзіце  і выпішыце   прыметнік  ў форме  найвышэйшай ступені  
      параўнання: 
      1)свяжэйшы; 
      2)найярчэй; 
      3)больш глыбока; 
      4)лепшы; 
      5)самы  востры. 
В6.Утварыце і  запішыце  простую  форму вышэйшай ступені параўнання   
прыметніка  дрэнны. 
В7.Запішыце  ў форме творнага склону   спалучэнне   двое школьнікаў. 
В8.Выпішыце складаны прыметнік,які  пішацца ў два словы: 
     1)параўнальна(невялікі); 
     2)многа(векавы); 
     3)цьмяна(попельны); 
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     4)паўднёва(карэйскі); 
     5)чатырох(гранны). 
                          
                                     Кантрольная  работа №8 
          Кантрольная   работа №8 з’яўляецца  абагульняючай і  сваім  змес- 
          там ахоплівае кантрольныя  работы №№1—7. 
                                         ЧасткаА 
А1.Адзначце словы,у якіх вымаўленне зычных не адпавядае напісанню: 
   1)малацьба; 
   2)калыска; 
   3)казка; 
   4)распісаць; 
   5)вакзал. 
А2.Адзначце словы,у якіх  літара ю  абазначае два гукі: 
    1)раз’юшаны; 
    2)дэбют; 
    3)меню; 
    4)Юрась; 
    5)наўючыць. 
А3.Адзначце  словы,дзе літара с абазначае [с’]: 
   1)просьба; 
   2)свісні; 
   3)схема; 
   4)святло; 
   5)ляснічы. 
А4.Адзначце  словы,у якіх колькасць гукаў і літар не супадае: 
   1)зязюля; 
   2)ручаіна; 
   3)лье; 
   4)сям’я; 
   5)маёмасць. 
А5.Адзначце  радкі,дзе адлюстравана  асіміляцыя  па глухасці ва ўсіх  сло- 
    вах: 
   1)казка,ападкі,лёгкі,адчуванне; 
   2)вакзал,з  намі,з песняй,футбол; 
   3)праз лес,сцежка,гладкі,адступленне; 
   4)над намі,подпіс,грыбкі,перагрузка; 
   5)сядзьце,неабсяжны,падыход,лёд. 
 А6.Адзначце   радкі,у якіх  усе падкрэсленыя галосныя літары абазначаюць 
    націскныя  гукі:    
   1)супавы,наспех;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   2)прэміраваць,украінскі; 
   3 )навіна,гліняны; 
   4)імя,эксперт; 
   5)знахар,пасланец; 
   А7.Адзначце  словы,у  якіх два  галосныя гукі знаходзяцца  побач: 
   1)індывідуальны, 
   2)краявід, 
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   3)тэарэма; 
   4) піяніна; 
   5)Токіа. 
А8.Адзначце словы,у якіх на месцы пропуску  пішацца  літара  е: 
   1)тыс…ча; 
   2)лег…ндарны; 
   3)м…тро; 
   4)уздз…нскі; 
   5)з Вас…м. 
А9.Адзначце няправільна напісаныя словы: 
   1)цемянь; 
   2)пацвердзіць; 
   3)міласэрны; 
   4)пясчотны; 
   5)зарыва. 
А10.Адзначце словы  з прыстаўнымі  зычнымі або галоснымі: 
   1)імхі; 
   2)інструмент; 
   3)восень; 
   4)воплескі; 
   5)гэй!(выклічнік). 
А11.Адзначце  словы,у якіх на месцы пропуску  пішацца о: 
   1)р…ботадавец; 
   2)м…вазнаўства; 
   3)б…яздольны; 
   4)выс…кароднасць; 
   5)мар…заўстойлівы. 
А12.Адзначце  словы,пры перакладзе  якіх на беларускую мову  пера- 
     даюцца  падоўжаныя зычныя: 
   1)окисленный; 
   2)тонна; 
   3)Алла; 
   4)бонна; 
   5)Мекка. 
А13.Адзначце словы,у якіх на месцы  пропуску пішацца  і: 
 1)аб…мшэлы; 
 2)аб’…нелы; 
 3)дэз…нфармацыя; 
 4)пра…граць; 
 5)за…скрыцца. 
А14.Адзначце словы,у якіх на месцы пропуску пішацца  мяккі знак: 
  1)абедз…ве; 
   2)піс…меннік; 
   3)манпанс…е; 
   4)чац…вёрты; 
   5)с…вята. 
А15.Адзначце  словы,у якіх трэба ўставіць літару ш: 
   1)пры…чоўкваць; 
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   2)ра…чыніць(цеста); 
   3)ра…часаць; 
   4)рас…чапіць  пальцы рук; 
   5)рас…чапіць  атам. 
А16.Адзначце няправільна напісаныя словы: 
   1)шавялюра; 
   2)почарк; 
   3)Ландэр; 
   4)інцыдэнт; 
   5)інжэнер. 
А17.Адзначце  словы,у якіх  можа  быць чаргаванне д—дз’ або т—ц’: 
   1)сад; 
   2)тэнар; 
   3)тру; 
   4)парта; 
   5)дом. 
А18.Адзначце  словазлучэнні,у  якіх падкрэсленыя словы ўжыты няпра- 
    вльна: 
   1)шаўкавістыя валасы; 
   2)пясочнае  дно;  
   3)даходлівае  тлумачэнне; 
   4)лясістая глухамань; 
   5)дымавая заслона. 
А19.Адзначце  сказы,у якіх  ёсць  сінонімы: 
    1)Усе  былі ва ўрачыстым,святочным настроі,хваляваліся. 
    2)У  ясныя,пагодлівыя дні неба спакойна блакітнела. 
    3)Вакол гайдаліся,млелі,дурманілі,суха  звінелі  і  вільготна  шасталі  
       паплавы.    
    4)Над  светлай  галавой Радзімы  гучыць,грыміць мелодыя вясны.  
    5)Дзесьці раздаваліся  не то раскаты далёкага грому,не то прыглушаныя 
      стрэлы. 
   А20.Адзначце словазлучэнні,у якіх падкрэсленыя  словы ўжыты ў  пера-  
          носным значэнні: 
    1)глыбокія веды; 
    2)чэрствы хлеб; 
    3)цесная дружба; 
    4)светлыя надзеі; 
    5)залаты гадзіннік. 
А21Адзначце словазлучэнні з амаформамі: 
    1)спыніцца  каля  ліпкі --ліпкі  грунт; 
    2)малінаўкі спеюць—малінаўкі спяваюць; 
    3)папасці ў першы забег—забег дадому; 
    4)шырокі  гасцінец--атрымаць гасцінец; 
    5)варта  спынілася—варта спыніцца. 
А22Адзначце  антонімы: 
    1)супольны—калектыўны; 
    2)вартасць—загана; 
    3)дробны—буйна; 
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    4)знешні—унутраны; 
    5)расхваляваць—супакоіць. 
А23.Адзначце словы з вытворнай асновай: 
    1)лоўля; 
    2)дазвол; 
    3)пісар; 
    4)смех; 
    5)лепшы. 
А24.Адзначце словы,у якіх можна вылзеліць суфікс-к-: 
    1)палка(назоўнік); 
    2)бацька; 
    3)міска; 
    4)бярозка; 
    5)шапка. 
А25.Адзначце словы,у якіх можна выдзеліць два суфіксы: 
   1)карзінка; 
   2)расінка; 
   3)саломінка; 
   4)слязінка; 
   5)сцяжынка. 
А26.Адзначце словы,якія  ўтварыліся суфіксальным спосабам: 
     1)замарожаны; 
     2)Панямонне; 
     3)прыгарадны; 
     4)лёгка; 
     5)раскол. 
А27.Адзначце словы,якія ўтварыліся суфіксальным спосабам: 
     1)прарэзліва; 
     2)прарошчванне; 
     3)прапіска; 
     4)перасылка; 
     5)падасінавік. 
А28.Адзначце словы,якія ўтварыліся  прыставачным спосабам: 
     1)прыгарад; 
     2)нараст; 
     3)абход; 
     4)надаконны; 
     5)прысады. 
А29.Адзначце словы  з граматычнымі памылкамі: 
     1)белая лебедзь; 
     2)злы сабака; 
     3)вострая боль; 
     4)залаты медаль; 
     5)шэрая шынель. 
А30.Адзначце назоўнікі з  канчаткам-у(-ю): 
     1)мэбля  з (ясень); 
     2)падышоў да  (пад’езд); 
     3)не трэба (смутак); 
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     4)пасылка з (дом); 
     5)сустрэліся  каля (гардэроб). 
А31.Адзначце назоўнікі,у якіх пры скланенні  адбываецца чаргаванне  
        зычных: 
     1)траўка; 
     2)бераг; 
     3)сцяг; 
     4)страха; 
     5)універмаг. 
А32.Адзначце назоўнікі,якія пішуцца праз злучок: 
    1)стэрэа)кіно; 
    2)(экс)прэзідэнт; 
    3)(метэа)станцыя; 
    4)(паў)Еўропы; 
    5)(грам)малекула. 
                                                     ЧасткаВ 
В1.Выберыце  і запішыце слова,у якім на  месцы пропуску пішацца  
      літара ы: 
     1)пра…снаваць; 
     2)ад…граць; 
     3)звыш…дэйны; 
     4)пера…сці; 
     5)за…меннік. 
 В2.Выберыце  і запішыце слова,у якім на месцы пропуску знаходзіцца 
    прыстаўны  зычны:                                                                                                                 
    1) на…огул; 
    2)…урачэбны; 
    3)…мнібус; 
    4)…одгулле; 
    5)…унучка. 
В3Знайдзіце  і  выпішыце слова,утворанае бяссуфіксным  спосабам: 
     1)маладосць; 
     2)няходжаны; 
     3)вываз; 
     4)зімаванне; 
     5)зямляк. 
В4.Выберыце назоўнік,род якога ў рускай і беларускай мовах не супа- 
     даюць.Запішыце гэта слова па-беларуску: 
    1)цитадель; 
    2)всадник; 
    3)цепь; 
    4)утюг; 
    5)старшина. 
В5.Запішыце   патрэбнае  слова,указаўшы разрад назоўнікаў: 
     Словы”крупы”,”духі”,”пясок”,”шлак”,”смятана”--   …      назоўнікі. 
В6.Выпішыце  “лішні”   назоўнік: 
     1)студэнцтва; 
     2)чалавецтва; 
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     3)насенне; 
     4)сасоннік; 
     5)будоўля. 
В7.Напішыце лічбай нумар слоў,якія з’яўляюцца антанімічнымі: 
    1)я—мы; 
    2)горад—прыгарад; 
    3)хутка—марудны; 
    4)усё—нічога; 
    5)ты—яны. 
В8.Запішыце  ў форме меснага    склону  адзіночнага ліку  назоўнік  сведка  
     (абазначае  асобу  жаночага полу).   
                               
                                    Кантрольная  работа№9 
1.Словазлучэнне.Паняцце пра словазлучэнне.Спалучэнні слоў,якія не з’яў- 
   ляюцца  словазлучэннем.Віды падпарадкавальнай  сувязі ў словазлучэн- 
   нях(дапасаванне,кіраванне,прымыканне).Некаторыя  асаблівасці  кіраван- 
   ня  ў беларускай  мове. 
2.Галоўныя  члены сказа(паўтарэнне). 
3.Адасобленыя члены сказа(паўтарэнне). 
4.Аднародныя члены сказа(паўтарэнне). 
5.Зваротак.Развіты  і неразвіты зваротак,знакі прыпынку пры ім. 
6.Пабочныя  і ўстаўныя  словы,словазлучэнні  і сказы.Знакі прыпынку  
   пры  пабочных і ўстаўных словах,словазлучэннях і сказах. 
7.Параўнальныя  звароты.Знакі  прыпынку пры параўнальных зваротах. 
                                     ЧасткаА 
А1.Адзначце  словазлучэнні: 
      1)учора і сёння; 
      2)буду вучыцца; 
      3)цёплы май; 
      4)абедаць з сям’ёй; 
      5)няхай прыедзе. 
А2.Адзначце  словазлучэнні,у якіх   сувязь паміж словамі—кіраванне: 
     1)абедзенны перапынак; 
     2)паглыбленасць у сябе; 
     3)упарадкаваць зямлю; 
     4)поўныя гоману; 
     5)бегчы не спыняючыся. 
А3.Адзначце словазлучэнні,у якіх сувязь паміж словамі—дапасаванне: 
     1)аржаны хлеб; 
     2)у сваіх праявах; 
     3)сустрэча вясны; 
     4)поспехі ў вучобе; 
     5)у першым радзе. 
А4..Адзначце словазлучэнні,у якіх сувязь паміж словамі—прымыканне: 
     1)Аркадзева ідэя; 
     2)сустрэцца  апоўдні; 
     3)агляд самадзейнасці; 
     4)уменне слухаць; 
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     5)прыехаць раніцай. 
А5.Устанавіце  адпаведнасць паміж выдзеленымі  словамі і  іх сінтаксічнай  
роляй.Адзначце нумар правільнага адказу: 
     А.Трапны  жарт—найлепшы ўступ  у сур’ёзную размову.     
     Б.У мяне,акрамя дзядулі,нікога не было.                                                                   
     В.Нямала было на Беларусі такіх ціхіх прыгажунь,як  гэтая лясная   
        вёсачка. 
     Г.Суседка  мела прывычку многа  гаварыць.                                                            
                                                  1)А3Б1В5Г2;              1.Акалічнасць 
                                                  2)А5Б3В1Г2;              2.Азначэнне             
                                                  3)А3Б2В4Г5;              3.Дапаўненне 
                                                  4)А3Б4В1Г5;              4.Дзейнік 
                                                  5)А4Б3В1Г5.              5.Выказнік 
А6.Адзначце сказы,у якіх выдзеленыя словы  з’яўляюцца дапаўненнем: 
     1)Цёмныя  ночы тояць нейкі ўрачысты спакой. 
     2)Сцёпна акуратна злажыў  Аленчын ліст і схаваў. 
     3)Зоры,буйныя,свежыя,як наліўныя яблыкі,засвяціліся ў вышыні. 
     4)Снег  пад нагамі ў прахожых  звінеў на сотні ладоў. 
     5)Дзякуй,родная,за падарункі. 
А7.Адзначце  сказы,у якіх выдзеленыя словы  з’яўляюцца азначэннем: 
    1)Любая кветка—радаснае свята. 
    2)Букет  ружова-сініх  кветак заўсёды стаяў  на стале,засланым   
       чырвоным абрусам. 
    3)Леснікова хата стаяла на сонечнай палянцы. 
    4)Вясна нараджае жаданне  гарэзліва весяліцца,бегаць і скакаць. 
    5)Ноч халодная і марозная. 
А8.Адзначце сказы,у якіх выдзеленыя  словы з’яўляюцца акалічнасцю: 
    1)Прыйшла пара   хадзіць  у школу. 
    2)Мы выпісваем газету “Рыбалоў”. 
    3)Апоўдні над вёскай прашумела навальніца. 
    4)Грыбнікі  прачнуліся ні свет  ні зара. 
    5)Не варушачы крыламі,птушкі  паволі плылі ў блакіце. 
А9.Адзначце сказы,у якіх на месцы  пропускаў неабходна паставіць 
     працяжнікі: 
    1)Мёд і грэчка__брат і сястра. 
    2)Валасы__ што кудзеля. 
    3)Васіль,між  іншым,__кемлівы хлопец. 
    4)Задача__ не такая  ўжо і лёгкая. 
    5)Польшча__суседка Беларусі. 
А10.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў  працяжнік  не ставіцца:  
    1)Беларуь__мая маці і мова,паветра і хлеб. 
    2)Я цяпер__першай рукі снайпер.                                                                                                                                                 
    3)Надвор’е сёння__ціхае,цёплае. 
    4)Вусны__вішні  спелыя. 
    5)Прыпяць__самы вялікі прыток Дняпра.                                                  
А11.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў неабходна паставіць коскі: 
     1)Дождж  прыходзіў  звычайна ці пад вечар__ці ў вячэрняй  цемры. 
     2)І няхай сабе па дварэ гаспадарыць маленькі__элегічна настроены 
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        ветрык. 
     3)Я люблю  ўсходы  нашых палеткаў__і спавітыя ў зелень лугі,і шум  
        бору,пануры,глухі,і шаптанне  крынічнае ўлетку. 
     4)У  вясеннія дні__або летнія раніцы  манастыр выступае  яшчэ  больш  
        выразна ў сваіх абрысах. 
     5)На шыбе ўсё__чароты,краскі,траў нямала. 
А12.Адзначце сказы з некалькімі радамі аднародных членаў: 
     1)Люблю і беларускае  Палессе,і казачна  мяккую  Навагрудчыну,і  
      адзіную ў свеце Белавежу,і суровую  прыгажосць паўночнага азёрнага   
      краю. 
     2)З агародаў,дзе,як аблітыя  малаком,цвілі  вішні і яблыні,плыла  
        сюды,на бераг,вабная духмянасць. 
     3)Хлопец   у чоўне,смуглы і рослы,прагна глядзіць і  плыве ў далячынь. 
     4)Шмат  неверагодна  цікавага  і карыснага  могуць сказаць  нам пра веру  
        продкаў,іх глыбокую сувязь з прыродай старыя звычаі  і прыметы. 
     5)Многія якасці  беларуса,яго  адметныя этнічныя рысы,адшліфаваныя  
        стагоддзямі,захаваліся да нашых дзён. 
А13.Адзначце сказы з  прапушчанымі знакамі прыпынку: 
     1)Усё,што бачыў  Слышэня,не  не толькі ўсхвалявала яго,але і змяніла  
        настрой. 
     2)Вазьмі  ў сваё сэрца на схову  дрымоту  маўклівых ракіт  і поле,і луг 
         каляровы,і родны блакіт. 
     3)Як дзень,так і ноч палыхае ў домнах агонь. 
     4)Часам халодны вецер  прыносіў ці то з дрымучых вёсак ці то  з  
         цёмных лясоў многа шуму. 
    5)На  досвітку  Кірыл  збегаў да дубоў,паглядзеў на іх ды паслухаў шум  
        іх маладога лісця. 
А14.Адзначце сказы  з аднароднымі членамі,пры якіх знакі прыпынку   
       пастаўлены правільна:   
     1)Маланкі нагадвалі белыя шаблі і блакітныя стрэлы,і розныя зігзагі. 
     2)Ласі,алені і казулі  выкопваюць з-пад снегу  леташнюю траву,мох і  
        карэнне  і аб’ядаюць галінкі кустоў. 
     3)За ціхім сасновым лесам  паказалася вялікае бульбяное поле. 
     4)Гукі  песень змяніліся новымі,яшчэ больш пявучымі ды радаснымі. 
     5)Дрэвы:бярозы,вербалоз  раптам  зазелянелі ў адно імгненне. 
 А15.Адзначце сказы,у  якіх на месцы   пропускаў трэба паставіць коскі: 
     1)Размовы пра  будучую паездку на пэўны час__быццам  захлухлі. 
     2) Негусты,але высокі__як  шчотка  __ячмень быў зрэзаны жаткай. 
     3)Дзед  Стась  замоўк__бы мыла з’еўшы. 
     4)Назвы  зямлі нашай __нібыта сведкі мінулага. 
    5)Снежань__як руплівы  гаспадар__завяршае пражыты мною  год. 
А16.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў  коскі не ставяцца: 
      1)Андатра ўмывалася  амаль__як  чалавек. 
      2)Цяпер навальнічная хмара __як бы набліжалася. 
      3)Хлопец стараўся  надаць свайму голасу__як  мага  больш цеплыні. 
      4)Кватэра была халодная,няўтульная__быццам нежывая. 
      5)Час ішоў марудна__нібы тоўкся на месцы. 
А17.Адзначце  сказы,у якіх  набраныя курсівам словы,трэба выдзеліць  
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       коскамі: 
      2)Ад  сажалкі да дома вяла  выкладзеная плітамі  сцежка. 
      3)Я  ў сінім  палоне вачэй  поўных сонца. 
      4)У горадзе  Сцяпана  асабліва  не ведалі  за выключэннем хіба     
        чыгуначнага  вузла. 
      5)Дразды пераймаючы  салаўіныя  пералівы  сустракалі  раніцу   
        адмысловым  перасвістам. 
  А18.Адзначце сказы,у якіх  набраныя курсівам  словы  трэба выдзеліць  
         коскамі:  
      1)Лясная рачулка   халодная,празрыстая  несла сваю ваду ў вялікае  
          возера. 
      2)Зрэдку   нам сустракаліся  нізкарослыя дубкі,кучаравілася  шыпшына  
           расшытая  аранжавымі ягадамі.  
      3)Замест адказу  Раўбіч  хрумснуў  вялікім  пергаментам,раскручваючы  
         яго на стале. 
      4)Раман  падпісваўся  над паперамі  не  спяшаючыся. 
      5)Нумар тэлефона я запамінаю і не запісваючы. 
А19.Адзначце сказы,у якіх правільна  выдзелены  азначэнні: 
      1)Задаволеныя  першым днём заняткаў,дзятва разыходзіцца дахаты. 
      2)Схаваўся  месяц,заснулі палі,прыбітыя дажджом. 
      3)Лясок нечакана  расступіўся—і  вачам  адкрылася,прыціснутая да  
         чарналесся меліярацыйным  каналам,паляна. 
      4)Па-летняму  яркае,сонца  прабіваецца праз  гушчар разгалістых  сосен  
          вясёлымі зайчыкамі. 
      5)Дзіцячыя  вочы,жывыя і рухавыя, весела пазіралі на мяне. 
А20.Адзначце сказы,у  якіх правільна  выдзелены акалічнасці: 
     1)Спорна і ,не спыняючыся,ліў дождж. 
     2)Маўчаў Антон  звычайна,толькі сплючы. 
     3)Дзьмуў  лёгкі ветрык,ласкаючы твар ды зганяючы спякоту. 
     4)Васіль  бег,як жару ўхапіўшы. 
     5)Дзядзька,закасаўшы  рукавы,нешта шукаў на дне ракі. 
А21.Адзначце сказы,у якіх правільна выдзелены прыдаткі: 
    1)Зялёнаю хваляй  ракі гойдаецца  жыта—краса  Беларусі. 
    2)У пакой увайшоў  Макар Міхайлавіч,па мянушцы  Паўтара Макара. 
    3)Выдатны паэт і крытык,Максім  Багдановіч  вылучаўся глыбокай  і  
       шырокай адукацыяй. 
    4)Крыжадзюб,або паўночны пугач,выводзіць  сваіх дзяцей зімою. 
    5)Антона  ў вёсцы ведалі,як чалавека мудрага і разважлівага. 
А22.Адзначце сказы,у якіх набраныя  курсівам словы  трэба выдзеліць    
      коскамі: 
   1)Змітрок   добры ён хлопец!  любіць  чытаць. 
   2)Я брат  адразу  адгадаў,што музыкам ты нарадзіўся. 
   3)Ужо  тры гады не працаваў  Аляксей  а значыць  не перажываў  той  
       творчай радасці,што цешыць кожнага чалавека. 
   4)У цішыні  было ўжо за поўнач  пачуўся гудок паравоза. 
   5)Пажарышча відаць  на многа вёрст. 
А23.Адзначце сказы,у якіх набраныя курсівам  словы  не трэба выдзяляць    
     коскамі: 
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    1)Мост  не знае адкуль яму знаць?  пра тое,што не  будзе  Пятлянка  пад  
       ім булькатаць. 
    2)Ой,не  гніце  ветры  вербаў над  ракою. 
    3)Алесь мінуў  курган  а іх тут  было дзесяткаў тры  і пайшоў угору па  
       адхоне. 
    4)Марскія хвалі відаць  у сабе жывыя ўспаміны пра ваенныя  паходы. 
    5)Новая мэбля  была простая,але выгодная  і як здавалася Надзі  
        надзвычай  прыгожая. 
А24.Адзначце сказы,у  якіх набраныя курсівам словы трэба выдзеліць  
          працяжнікамі  ці  дужкамі: 
    1)Тысячы  дзяўчат блакітнавокіх  здаецца  зычаць шчасця   мне. 
    2)Унізе  як мне здавалася пра нешта журчалі пералівы рэк. 
    3)Над апусцелым полем праз вокны   відаць  было  неба ўзняло некалькі  
       хмар. 
   4)Ад’езд радаваў  дома чакала сустрэча з жонкай, з дзецьмі  і крыху  
      засмучаў. 
   5)Дыміся  бульбай  край маленства! 
А25.Адзначце  сказы,у якіх дужкі і працяжнікі з’яўляюцца   ўзаемазамя-    
      няльнымі  знакамі прыпынку: 
    1)Міхал    ужо неяк  увайшло ў моду    ў Нясвіж прад святамі   штогоду 
       вазіў для замкавых паноў грыбы,і рыбу,і зайцоў. 
    2)На  жаль з былых паданняў пра Тураў амаль нічога не засталося. 
    3)Ён сядзеў  на ганку,ускінуўшы на плечы  гуню світку. 
    4)У пярэднім пакоі жанчыны   маці з Зосяй  ляскалі посудам. 
    5)Зямля  дзе глянеш  роўная як стол. 
А26.Адзначце  сказы  з пабочнымі словамі: 
   1)Мне здаецца  ўсё  іншым.     
   2)Мне  здаецца трэба зрабіць усё інакш. 
   3)Ён   бадай не спаў усю ноч. 
   4)Бадай кожны   дзень ён  наведваў хворага сябра. 
   5)Мы стараліся працаваць , аднак працу перапыніў дождж. 
А27.Адзначце сказы,у якіх вытрымана пунктуацыя пры пабочных словах: 
   1)Мы  не спалохаліся ,а наадварот,пайшлі хутчэй. 
   2)Можа,праз гэта,а  можа,  праз іншае  ён і стаў настаўнікам. 
   3)А між  іншым  я хачу настаўнікам стаць. 
   4)Мне напэўна ўсё патрэбна. 
   5)Мне,відаць,усё патрэбна. 
А28.Адзначце сказы,дзе трэба паставіць коскі:  
    1)Мы стараліся  вучыцца  як мага лепей.                                                                                                                                                                     
    2)Сёлета  конкурс будзе не меншы чым летась.                                                                            
    3)Кожны з нас выконваў тэсты не менш чым на дзевяноста працэнтаў. 
    4)Хлопец як хлопец. 
    5)Як тая рабіна  цвіла ў тое лета  Ганна. 
А29.Адзначце сказы,у якіх вытрымана пунктуацыя  пры зваротку: 
   1)Гэй,ты,Іван,ідзі сюды,пасядзім,пагамонім. 
   2)Гэй,ты,ідзі  сюды.пасядзім,пагамонім. 
   3)Садзіся ,дачушка,садзіся,золатца. 
   4)Не  такую ясны  пане,бачыш прад сабою. 
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   5)А  я,  шаноўныя дзядзькі,спяшаюся да вас. 
А30.Адзначце сказы,у  якіх не хапае адной коскі: 
   1)Відаць усё навокал. 
   2)Усё відаць  было як на ладоні. 
   3)А мне,відаць, патрэбна было памаўчаць. 
  4)Мне  здалося,што нехта грукнуў клямкай. 
  5)Яму,здавалася  лепей было  б  праваліцца скрозь зямлю. 
А31.Адзначце сказы,у якіх неабходна дапоўніць пунктуацыю адной коскай: 
  1)Усё  падручнікі,сшыткі і алоўкі__у нас ёсць.   
  2)Падручнікі   ды сшыткі і алоўкі  мы прынеслі ў школу.                                                                                                                                                                                                
  3)Падручнікі  і сшыткі , і алоўкі   мы прынеслі ў школу. 
  4)І падручнікі ,і сшыткі  і алоўкі мы прынеслі  ў  школу. 
  5)На сталах  ляжалі  падручнікі  або сшыткі  ці алоўкі. 
А32.Адзначце  спалучэнні,  якія не з’яўляюцца  словазлучэннямі: 
  1)верасень і кастрычнік; 
  2)давайце напішам; 
  3)наступіў  люты; 
  4)прыехаць  летам; 
  5)сустракаць вясну. 
                                                      ЧасткаВ 
В1.Знайдзіце няправільна пабудаванае словазлучэнне.Запішыце правільны  
     варыянт: 
   1)збегай па хлеб; 
   2)захварэць грыпам; 
   3)паехаць на рынак за чарніцамі; 
   4)пісаць на адрас; 
   5)за два крокі ад  нас. 
В2.Вызначце і  запішыце тып выказніка ў прапанаваным  сказе: 
      Сонечным  і белым,нібы  заліты сырадоем,здаваўся  ты,горад,у  тое 
       ранне. 
В3.Запішыце   па-беларуску словазлучэнне заведующий кафедрой— 
 
В4.Запішыце словам,колькі  косак неабходна паставіць ў наступным сказе: 
     Ой  поле  шырокае   палескае  радуеш ты вока і душу квяцістае. 
В5.Запішыце,якім членам сказа з’яўляецца   падкрэсленае  спалучэнне  
     слоў: 
     Група салдат і Святлана з Зінай  апынуліся ў тыле ворага. 
В6.Вызначце  від  словазлучэння(па часцінамоўнай прыналежнасці галоўна- 
      га  слова)ў словазлучэнні “горача ад сонца”.Адказ запішыце ў форме на- 
      зоўнага склону. 
В7.Закончыце   думку: 
      У сказе”Жаўна,або чорны дзяцел,гнездзіцца ў  беларускіх лясах”   
       адасабляецца  …  . 
В8.Выпішыце дзейнік  са сказа: 
      Два браты,маладыя,шчаслівыя,бадзёрыя,ішлі па вуліцы\ 
                                
                                     Кантрольная   работа №10 
    Перад выкананнем работы неабходна  паўтарыць наступны матэрыял: 
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1.Займеннік.Разрады займеннікаў.Скланенне  і правапіс займеннікаў  усіх   
   разрадаў.Дакладнасць  ужывання  займеннікаў. 
2.Фанетыка(паўтарэнне) 
3.Арфаграфія(паўтарэнне) 
4.Націск(паўтарэнне) 
5.Склад слова  і   словаўтварэнне(паўтарэнне) 
6.Амонімы,сінонімы,антонімы(паўтарэнне). 
7.Разрады назоўнікаў(паўтарэнне). 
8.Правапіс  канчаткаў назоўнікаў(паўтарэнне). 
9.Правапіс  прыметнікаў  і лічэбнікаў(паўтарэнне) 
10.Працяжнік  паміж дзейнікам і выказнікам(паўтарэнне) 
11.Знакі прыпынку пры аднародных  членах  сказа(паўтарэнне) 
12.Прамое  і пераноснае  значэнні  слова(паўтарэнне) 
                      
                                           Частка  А 
А1.Адзначце  сказы,у якіх  ёсць  памылкі  ва ўжыванні займеннікаў: 
   1)З другой смяецца,а ў самай блінец не ўдаецца. 
   2)І  жаба сабе хваліць. 
   3)Рэха з таго дня застаецца самым мілым маім успамінам. 
   4)Языком   чэша   --сябе  цешыць. 
   5)У  кусты хаваецца,а  сам ваўка палохае. 
А2.Адзначце сказ,у якім  трэба  ўжыць  зваротны  займеннік  сябе  або 
       асабовы  займеннік цябе: 
   1)Не чакае  Бандароўна  тут__пацехі  і  не  верыць  панскай ласцы  і ў 
      панскія ўцехі. 
   2)З  чаго  прызнанне  мне пачаць?Як  да  __звярнуцца? 
   3)Хлопчык  хваляваўся,чырванеў,цёр__лоб. 
   4)Буслікі  пачулі  ў __сілы,яны разводзяць ужо крылы. 
   5)Хто  __не чуе? 
А3.Адзначце сказы,у  якіх падкрэсленыя   словы—займеннікі: 
   1)Кожны год  яно  бывае—жніво. 
   2)Яно   скварку  добрую  ўбярэш,тады  і сякерай  у ахвоту намахаешся і  
      любы краж  зваліш. 
   3)Яны  ішлі побач. 
   4)Яно   не трэба ісці ў такую непагадзь. 
    5)Васіль(а  ён   ужо   вярнуўся з войска)працаваў на будоўлі. 
А4.Адзначце сказы з граматычнымі памылкамі: 
   1)Сяргей убачыў дзіка,але  ён  не спалохаўся яго. 
   2)Каці прапанавалі працаваць на новай  машыне,хоць яна нядаўна  
       закончыла школу. 
   3)Птушка садзілася  на галінку,з якой сыпаўся снег. 
   4)Поле,якое  адразу  пачыналася  за вёскай,здавалася  бясконцым. 
   5)Старшыня   загадаў  шафёру пад’ехаць да сваёй хаты. 
А5.Адзначце сказы з адноснымі займеннікамі: 
     1)Зірну я на жыта,што ў полі красуе. 
     2)Шмат  было ў нас падзей,што  ў вяках несмяротнымі стануць. 
     3)Што ў вас  чуваць? 
     4)Ніхто спрачацца з  тым не будзе,што  ўсюды шмат мясцін прыгожых. 
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     5)Я  ведаў,што  трэба шмат  працаваць. 
А6.Адзначце сказы,у якіх  указальныя займеннікі выконваюць ролю  
       дапаўнення: 
      1)Тое  дорага,што нялёгка  даецца. 
      2)Таго  на кут,у каго мазалі цвярдзейшыя. 
      3)Таго,хто нам рабіў дабро,тут не было. 
      4)Той,хто многа гаварыў,раптам замоўк. 
      5)Прывітанне таму,хто прыехаў здалёк. 
А7.Адзначце  сказы,у якіх  пішацца   ні: 
      1)(Ні,не)хто   іншы  яго не павядзе. 
      2)Гэта паездка  ў глыбокі тыл ворага  была б (не,ні)што іншае,як уцёк з  
         фронту. 
      3)(Не,ні)чым   іншым  чалавек,які  вёў нас у грыбы,не вызначаўся. 
      4)Данька  мог  круціць  трубы,як(не,ні)хто іншы. 
      5)Цяпер я пазнаў чалавека—гэта  быў(не,ні)хто  іншы, як Гуртавенка. 
А8.Адзначце сказы,у якіх  ёсць   памылкі ва ўжыванні займеннікаў: 
      1)Галава сама не ведае,што язык лапоча. 
      2)Пісаў пісака,і  сам не разбярэ небарака. 
      3)Любі другога,як сабе самога. 
      4)Не судзі нікога--не  будзеш сам суджаны. 
      5)У  складаным жыцці  мы прагледзелі нішто важнае. 
А9.Адзначце  словы  з гукам [ й]: 
      1)невад; 
      2)аб’ява; 
      3)яхта; 
      4)вулей; 
      5)лясы. 
А10.Адзначце   словы,лексічнае  значэнне якіх залежыць ад месца 
        пастаноўкі націску: 
      1)журыцца—журыцца; 
      2)званы—званы; 
      3)дугі—дугі; 
      4)гаю—гаю; 
      5)грыбам—грыбам. 
А11.Адзначце словы,у якіх на месцы пропуску пішацца літара а: 
     1)задр__жаць; 
     2)р__ўнамерны; 
     3)характ__рыстыка; 
     4)ч__мпіён; 
     5)ст__гадовы. 
А12.Адзначце словы,у якіх на месцы пропуску  пішацца  літара  е: 
     1)г__нетыка; 
     2)ча__водства; 
      3)б__ражлівы; 
      4)сув__зі; 
      5)с__ржант. 
А13.Адзначце словы,у якіх на месцы пропускаў  пішацца  літара  й: 
     1)абы__дуцца; 
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     2)пра__снаваць; 
     3)за__мальна; 
     4)не__маверна; 
     5)за__рдзецца. 
А14.Адзначце словы  з правільным напісаннем  літар  у(ў): 
      1)Далёкі  Усход;        
      2)транспартна-уборачны; 
      3)кінакарціна”Анастасія Слуцкая” ўражвае; 
      4)папрасіў уладзіць; 
      5)прыгожы узор. 
А15.Адзначце словы,у якіх на месцы пропускаў пішацца  мяккі знак: 
      1)хатын__скі; 
      2)парц__еры; 
      3)студзен__скі; 
      4)кудыс__ці; 
      5)верф__. 
А16.Да рускіх   слоў  падбярыце   беларускія адпаведнікі  і адзначце  тыя з  
        іх,у якіх ёсць  падвойнае напісанне  літар: 
      1)лояльностью; 
      2)пересечённый; 
      3)масса; 
      4)поднебесье; 
      5)становление. 
А17.Адзначце словы,у якіх на месцы пропускаў  пішацца літара т: 
      1)ус__ланы; 
      2)кулямё__чык; 
      3)кісларо__; 
      4)колькас__ны; 
      5)(у)  кле__цы. 
А18.Адзначце   словы,якія маюць канчатак: 
      1)вучачы; 
      2)выдаў; 
      3)хата; 
      4)ціха; 
      5)азіраешся. 
А19.Адзначце словы-сінонімы: 
      1)вывад,заключэнне; 
      2)малады,сталы; 
      3)марыць,летуценіць; 
      4)спешны,паскорана; 
      5)алегорыя,іншасказанне. 
А20.Адзначце назоўнікі,якія ў форме меснага склону  адзіночнага  ліку 
       маюць  канчатак -і : 
      1)зямля; 
      2)вяртанне; 
      3)вучань; 
      4)інструмент; 
      5)сухавей. 
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А21.Адзначце словы,якія пішуцца  праз злучок: 
      1)стэрэа)кіно;      
      2)(паў)абарота; 
      3)(вада)сховішча; 
      4)(інжынер)канструктар; 
      5)(Івана)Франкоўск. 
А22.Азначце словазлучэнні,у якіх адносныя  прыметнікі  ўжываюцца са  
        значэннем якасных: 
      1)залатая  восень;   
      2)сонечны настрой; 
      3)цукровы  сіроп; 
      4)учарашні дзень; 
      5)жалезная хватка. 
А23.Адзначце  прыклады, у  якіх  выдзеленыя словы пішуцца разам: 
       1)(мала)снежны  год; 
       2)(усходне)азіяцкія  землі; 
       3)(жоўта)карычневае лісце; 
       4)(глыбока)паважаны  чалавек; 
       5)(спартыўна)масавае   мерапрыемства. 
А24.Адзначце сказы,у якіх   выдзеленыя словазлучэнні сінтаксічна   
        непадзельныя: 
       1)Ніколі  не  шкадуе   восень асін задзірыстых прычосак. 
       2)З касынкай  яркай на  плячах стаіць  маладая рабіна. 
       3)Павуцінкай светлай пралятае над светам  бабіна лета. 
       4)Па  жыццёвай дарозе  люба крочыць  нам з табою. 
       5)Цэлае лета бясконца палі пясчынкаю кожнай  сонца пілі. 
 А25.Адзначце сказы,у якіх на  месцы  пропускаў неабходна паставіць  
         працяжнікі: 
      1)Жаўна і сойка__быццам добрыя сяброўкі. 
      2)Я__звычайны чалавек. 
      3)Быць добрым настаўнікам__значыць  выступаць  у ролі  
         знаўцы,артыста  і ўрача. 
      4)Твая   пяшчота__маё багацце.Твая самота__маё пракляцце. 
      5)Вячэра пад дубамі  без юшкі__не яда. 
А26.Адзначце сказы,у якіх знакі прыпынку пры аднародных  членах   
        пастаўлены правільна: 
      1)Мне хопіць  сонца  і зор,і расы маёй неагляднай Радзімы. 
      2)Ад цямна,і да світанку бор сасне спявае калыханку. 
      3)Душа баліць,але не плача:любоў і вера ў ёй жывуць. 
      4)П’юць сасонкі дождж,ды сонца. 
      5)Каханне  не мае  ні межаў,ні стажу. 
А27.Адзначце  сказы,у якіх на  месцы пропускаў трэба паставіць  коскі: 
     1)На  зямлі нашай__відаць__не знойдзеш аніводнай  народнай  
        назвы,якая б узнікла  выпадкова. 
     2)Трэба  ля  гэтых  азёр нарадзіцца,слухаць  гаворку і бачыць  зару,каб 
         сэрцам  і доляй  навек парадніцца  з табою__мая  Беларусь. 
     3)Беларус__відаць__па   ўсмешцы,па гасціннасці,па дабраце  душы. 
     4)З  лісцем  пажоўклым__здаецца__горкія  слёзы  падаюць-сыплюцца  з 
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        белай бярозы. 
     5)Гавораць,ноччу  ля  вады  пегас пасецца  малады,сяджу  ўсю ноч  я  
        там,не сплю,за  грыву__мо__яго злаўлю. 
А28.Адзначце словы,якія маюць  у сваім саставе  прыстаўку  і  
         суфікс(суфіксы): 
     1)пазашкольны; 
     2)жартаўлівы; 
     3)утрох; 
     4)доказны; 
     5)лянівы. 
А29.Адзначце зборныя назоўнікі: 
     1)калоссе; 
     2)карэнне; 
     3)кісларод; 
     4)лісце; 
     5)вада. 
А30.Адзначце правільна  напісаныя лічэбнікі: 
     1)тры  дзесятых; 
     2)абедзьве  дзяўчынкі; 
     3)паўтара гектара; 
     4)двух-тысячны тыраж; 
     5)пяць  шостых. 
А31.Адзначце назоўнікі,якія ў родным склоне   адзіночнага  ліку  маюць  
        канчатак –а(-я): 
     1)камітэт; 
     2)стол; 
     3)нож; 
     4)разліў; 
     5)разнабой. 
А32.Адзначце  словы,у якіх напісанне  выдзеленых арфаграм  заснавана  на  
      фанетычным прынцыпе: 
     1)выбаргскі; 
     2)восень; 
     3)прыпяцкі; 
     4)волжскі; 
     5)вячэрні. 
                                                      ЧасткаВ 
В1.   Запішыце   назву  разрада  займеннікаў,які  не ўказаны ў  спісе: 
        Асабовыя,зваротны,прыналежныя,указальныя,пытальныя,адносныя,  
         няпэўныя,адмоўныя. 
В2.Выпішыце   слова,вымаўленне якога не супадае з напісаннем: 
        1)летні; 
        2)студзень; 
        3)студэнцкі; 
        4)схема; 
        5)чацвер. 
В3.Запішыце  лічэбнік  дваццаць  у форме творнага склону. 
В4Дапішыце сказ: 
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    Спосаб  падпарадкавальнай   сувязі,пры якім залежнае слова  звязваецца з   
    галоўным не  граматычнай формай,а сэнсам,мае  назву… 
В5.Выпішыце   прыметнік,які не  ўтварае формы ступеней параўнання: 
    1)хітры; 
    2)далёкі; 
    3)родны; 
    4)жанаты; 
    5)жоўты. 
В6.Выпішыце  неадушаўлёны назоўнік: 
    1)моладзь; 
    2)вадзянік; 
    3)ферзь; 
    4)туз; 
    5)карп. 
В7.Запішыце па-беларуску словазлучэнне,якое адрозніваецца  ад рускай  
     формай залежнага слова: 
    1)болеть  давно; 
    2)болеть  оспой; 
    3)болеть душой; 
    4)болеть   за команду; 
    5)болеть неделю. 
В8.Выпішыце рэчыўны   назоўнік: 
    1)лісце; 
    2)парк; 
    3)пыл; 
    4)кавыль; 
    5)смех. 
                                   
                                            Кантрольная   работа №11 
     Перад   выкананнем  работы неабходна   паўтарыць  наступны матэрыял: 
Дзеяслоў.Граматычныя  характарыстыкі    дзеяслова  (стан,трыванне,лад, 
 час,спражэнне,лік,асоба,пераходнасць-непераходнасць).Зваротныя  дзеяс- 
  ва. Дзве  асновы дзеяслова.Правапіс асабовых канчаткаў дзеясловаў.Сін- 
  таксічная роля дзеяслоўных форм(інфінітыва,дзеепрыметніка,дзеепрыс- 
  лоўя).Утварэнне дзеясловаў.Правапіс суфіксаў дзеясловаў.Ужыванне дзее- 
  прыметнікаў і дзеепрыслоўяў у беларускай мове.Дзеяслоўнае кіраванне ў 
  беларускай мове 
                                      Частка А                                                                                                  
1.Адзначце  дзеясловы,у якіх супадаюць асновы інфінітыва  і цяперашняга  
   часу: 
    1)берагчы; 
    2)стрыгчы; 
    3)бачыць; 
    4)цямнець; 
    5)кіраваць. 
А2.Адзначце словазлучэнні,у якіх выражаецца  значэнне дзеяння і яго  
     прыметы: 
   1)складанне лікаў; 
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   2)збяру   рэчы; 
   3)выглядаў  хораша; 
   4)паменшу ўдвая; 
   5)разумны  па-свойму. 
А3.Адзначце дзеясловы закончанага трывання: 
   1)напішу; 
   2)пісаў; 
   3)пішам; 
   4)будзем пісаць; 
   5)выпішам. 
А4.Адзначце сказы з дзеясловамі загаднага ладу: 
   1)Прыйшоў мароз,ды не з дубінкай,каб пакрышыць,каб паламаць,а з сіняй  
       коўзкаю  лядзінкай,каб напрасткі  дарогу даць. 
   2)Давайце пойдзем  сёння ў поле вясну-чараўніцу сустракаць. 
   3)Мовы  роднай не кідай,мову дзецям перадай. 
   4)Каб я быў прыгожай кветкай,расцвітаў бы кожны год. 
   5)Сэрцу не загадаеш,каго  любіць. 
А5.Адзначце дзеясловы,якія ўжываюцца з канчаткамі –аце,(-яце,-ец) у фор- 
     ме  3-й асобы множнага ліку будучага часу: 
   1)несці; 
   2)зарабіць; 
   3)браць; 
   4)бегчы; 
   5)шыць. 
  А6.Адзначце дзеясловы 1-га  спражэння: 
    1)вісець; 
    2)квітнець; 
    3)гарэць; 
    4)хрыпець; 
    5)звінець. 
А7.Адзначце  дзеясловы,якія  ў 2-ой асобе множнага ліку цяперашняга часу  
      маюць націскныя канчаткі: 
    1)спаць; 
    2)пісаць; 
    3)думаць; 
    4)дрыжаць; 
    5)гаварыць. 
А8.Адзначце дзеясловы,якія  ў  1-ай асобе множнага ліку цяперашняга часу  
     маюць канчаткі –ім(-ым): 
   1)хадзіць; 
   2)несці; 
   3)мыць; 
   4)хацець; 
   5)бегчы. 
А9.Адзначце дзеясловы,якія ў  мужчынскім родзе  прошлага часу адз.ліку   
    маюць суфікс –ну-: 
   1)засохнуць; 
   2)спаласнуць; 
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   3)намокнуць; 
   4)выдзьмухнуць; 
   5)прагнуць. 
А10.Адзначце дзеясловы,якія маюць форму  асобы: 
   1)ідзіце; 
   2)купіць; 
   3)купіла; 
   4)куплю; 
   5)надумацца. 
А11.Адзначце няправільнае сцвярджэнне: 
     Ад асновы інфінітыва(прошлага часу) утвараюцца: 
     1)дзеясловы прошлага часу; 
     2)формы  загаднага ладу; 
     3)формы ўмоўнага  ладу; 
     4)дзеепрыметнікі прошлага часу; 
     5)дзеепрыслоўі закончанага трывання. 
А12.Адзначце дзеяслоўныя формы,якія маюць канчатак: 
     1)думаць; 
     2)пісаў; 
     3)закінуты; 
     4)узнёсшы(дзеепрыслоўе); 
     5)квітнеючы  сад. 
А13.Адзначце спалучэнні з недакладным ужываннем  дзеясловаў: 
     1)вучоныя расчапілі атам; 
     2)рабіць парады; 
     3)панесці страты; 
     4)чытаць курс лекцый; 
     5)аб’ём   павысіўся. 
А14.Адзначце дзеясловы,у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару  е :  
     1)збял…ць  (самому);  
     2)пабял…ць(сад); 
     3)маці(абяссіл…ла); 
     4)справа(спраців…ла); 
     5)знясіл…ць(некага). 
А15.Адзначце  ненарматыўныя спрагальныя формы дзеясловаў: 
     1)спіцё; 
     2)ходзіце; 
     3)беражэм; 
     4)ідзём; 
     5)забярэм. 
А16.Адзначце  словазлучэнні,у якіх дзеепрыметнікі  ўтвораны,ужыты і  
        напісаны няправільна: 
     1)ашукаты чалавек; 
     2)прыпухлая  шчака; 
     3)вывуджаны   шчупак; 
     4)хвалюючыся вучні; 
     5)пасярэбранная дэталь. 
А17.Адзначце сказы,у якіх  ёсць   памылкі ва ўтварэнні  і  напісанні  
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        дзеепрыслоўяў: 
     1)Праязджая  міма школы,Наташа  ўбачыла  сваю настаўніцу і  
         спынілася. 
     2)Віктар,падпёршы галаву  рукою,ляжаў на тапчане і  чытаў. 
     3)Над поплавам,раскінуўшы  магутнае вецце,стаялі сям-там  дубы. 
     4)Выбіраячы за плугам бульбу,дзеці весела перагукваліся. 
     5)Паўнее рака,не знаючы суму і  гора. 
А18.Адзначце сказы,у якіх інфінітыў выконвае ролю азначэння: 
      1)Дзетак  узгадаваць  --не грыбкоў  назбіраць. 
      2)Як  толькі звечарэла,Туравец даў загад  адыходзіць. 
      3)Башлыкоў загадаў кіраваць  да хаты Міканора  Глушака. 
      4)Песня клікала абараняць Радзіму-маці. 
      5)Хацелася прайсці лесам,і  Валошка на паўдарозе спыніў машыну. 
А19.Адзначце дзеясловы,у якіх прыстаўка мае словаўтваральнае значэнне: 
      1)разняволіць; 
      2)падзяліць; 
      3)рассмяшыць; 
      4)выпрацаваць; 
      5)размачыць. 
А20.Адзначце правільна напісаныя  дзеясловы: 
      1)рассейваць; 
      2)прышпіліваць; 
      3)скормліваць; 
      4)утроіваць; 
      5)звязываць. 
А21.Адзначце дзеясловы,якія правільна падзелены  на марфемы: 
      1)гн-у-ць(інфінітыў); 
      2)рас-смяш-ы-ць;    
      3)са-бр-а-ц-ца; 
      4)раз-у-ц-ца; 
      5)ідзі-це. 
А22.Адзначце  дзеясловы,якія ўтвораны  прыставачна-суфіксальным  
        спосабам: 
      1)рассмяшыць; 
      2)каласіцца; 
      3)скрычацца; 
      4)патроіць; 
      5)адкаласіцца. 
А23.Адзначце  сказы,у якіх  ёсць  дзеясловы  ўмоўнага ладу: 
      1)Ідзем  у лес. 
      2)Каб не дождж,мы пайшлі б у лес. 
      3)Квітнець  табе,Беларусь! 
      4)Мы  былі пачалі  палоць буракі. 
      5)Я  хацеў  бы атрымаць дзясятку. 
А24.Адзначце ненарматыўныя варыянты  ўжывання  дзеясловаў: 
      1)выпісываць газеты; 
      2)падклейваць шпалерамі; 
      3)даказываць правату; 
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      4)абменіваць  тавар; 
      5)надойваць шмат  малака. 
А25.Адзначце   няправільна пабудаваныя словазлучэнні: 
      1)дараваць яго; 
      2)насміхаўся над няўмекай; 
      3)паехаў у млын; 
      4)паехаць  па чарніцы(на базар); 
      5)бачыў  сваімі  вачыма. 
А26.Адзначце  спалучэнні з пераходнымі дзеясловамі: 
      1)касіць  траву; 
      2)берагчыся  ад хваробы; 
      3)выпіць малака; 
      4)жыць цікава; 
      5)хадзіць па лесе. 
А27.Адзначце   нумары сказаў  з безасабовымі дзесловамі: 
       1)Пахне свежым сенам на Пцічы. 
       2)А  меншы ўжо  хай бы вучыўся. 
       3)Задажджылася раптам  на суткі. 
       4)Толькі  нам,падарожным,  не спіцца. 
       5)Вальс іграе баян  на гары за ракой… 
А28.Адзначце  дзеепрыметнікі  з  суфіксам  -ен-(-ан-): 
      1)наладжаны  быт; 
      2)куплены білет; 
      3)атручанае паветра; 
      4)вытаптаная сцежка; 
      5)засеянае поле. 
А29.Адзначце  дзесловы  з  постфіксам  -ца: 
     1)купацца; 
     2)носіцца(3-я асоба адз.лік цяперашні час); 
     3)смяецца; 
     4)мыцца; 
     5)гнуцца(3-я асоба  мн.лік цяперашні час). 
А30.Адзначце дзеясловы,у якіх у форме 2-ой асобы  множнага ліку 
       цяперашняга часу трэба ўставіць  літару я: 
     1)сцел…це; 
     2)нос…це; 
     3)плыв…це; 
     4)пол…це; 
     5)да…це. 
А31.Адзначце  дзеясловы,у якіх  пры ўтварэнні  формы незакончанага  
        трывання  захоўваецца ці аднаўляецца  націскное о: 
     1)падскочыць; 
      2)аплаціць; 
      3)вырасціць; 
      4)расказаць; 
      5)размаляваць. 
А32.Адзначце   дзеяслоўныя формы,у  якіх адбываецца зліццё гукаў  
        розных марфем: 
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      1)малююць; 
      2)правеяная(грэчка); 
      3)занядбаны сад; 
      4)разлінеены сшытак; 
      5)мы  купаемся. 
                                                                  ЧасткаВ 
В1.Выпішыце дзеяслоў загаднага  ладу: 
      1)купацца; 
      2)танцуем; 
      3)ідзём; 
      4)хадзем; 
      5)адчуваеце. 
В2.Знайдзіце спалучэнне з няправільнай граматычнай формай   
      дзеепрыметніка.Запішыце правільны варыянт  адказу: 
     1)скінуты плашч; 
     2)прачытаны раман; 
     3)прапаноўваемая класіфікацыя; 
     4)збянтэжыўшыйся  хлопчык; 
     5)вылінялая хустка. 
В3.Знайдзіце дзеепрыметнік  з суфіксам  -н-.Выпішыце   гэты  
      дзеепрыметнік: 
     1)расклееныя аб’явы; 
     2)адчыненыя  дзверы; 
     3)парушаны запавет; 
     4)неабдуманы   ўчынак; 
     5)акрылены чалавек. 
В4.Напішыце  слова,якога  не хапае ў сказе: 
     Сучасная сістэма дзеяслова  ў беларускай мове прадстаўлена  
спрагальнымі формамі,дзеепрыметнікам,дзеепрыслоўем  і   … 
В5.Выпішыце слова,якое з’яўляецца дзеяслоўнай формай: 
     1)утраіх; 
     2)падвоены; 
     3)трое; 
     4)добра; 
     5)тысяча. 
В6.Запішыце,якой часцінай мовы з’яўляюцца падкрэсленыя словы: 
     Нягледзячы  на  позні час,мы выконвалі тэст.  
В7.Напішыце  словам нумар сказа  з няправільна ўжытым дзеепрыслоўем: 
     1)Лемяшэвіч узяў звычку штораніцы  хадзіць на рэчку купацца,не 
       зважаючы на надвор’е. 
     2)Не падумаўшы,нічога не гавары. 
     3)Валя,зрабіўшы  ўрокі,стала дапагаць маме. 
     4)Выконваючы гэта заданне,мы знаёміліся з новай літаратурай. 
     5)Гледзячы на гэтыя палі,сэрца напаўняецца  радасцю. 
В8.Запішыце  па-беларуску   выраз: 
       Идти  за малиной.  
                                            
                                Кантрольная    работа №12 
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Кантрольная работа   з’яўляецца  абагульняючай  і сваім  зместам  ахоплів 
работы  №№1--11 
                                                    Частка А 
А1.Адзначце словы,у якіх  літара ё  абазначае адзін  гук: 
     1)вясёлы; 
     2)ёсць; 
     3)сямёра; 
     4)вастрыё; 
     5)пугаўё. 
А2.Адзначце  словы,у якіх націск падае на другі склад: 
     1)месці; 
     2)старая; 
     3)дакумент; 
     4)магазін; 
     5)жыхар. 
А3.Адзначце словы,у якіх пішацца літара  э: 
     1)інт__рвал; 
     2)лат__рэя; 
     3)інж__нер; 
     4)др__вотня; 
     5)каф__. 
А4.Адзначце словы,у якіх пішацца літара е: 
     1)сін__вокі; 
     2)бо__прыпасы; 
     3)дз__вяностагоддзе; 
     4)жыцц__радасны; 
     5)л__саахоўны. 
А5.Адзначце словы,у якіх пішацца  літара ў: 
     1)ва  __ладзікаўказе; 
     2)каля  __ніверсама; 
     3)аквары__м; 
     4)мастакі-__мельцы; 
     5)у  “Выбранае”  __вайшлі. 
А6.Адзначце  словы,у якіх  пішацца  апостраф: 
     1)трох__ярусны; 
     2)узгалоў__е; 
     3)з__есці; 
     4)Іл__іч; 
     5)б__ючы. 
А7.Адзначце  выпадкі,калі  пры ўтварэнні  патрэбнай  формы  адбываецца 
      чаргаванне  зычных   гукаў: 
     1)паехаць  у госці  з(цётка); 
     2)пасвіцца  на (луг); 
     3)стаяць   на  (нага); 
     4)адкрыццё ў (навука); 
     5)радавацца  (адзнака). 
А8.Адзначце  радкі,у якіх  абодва словы ўтвораны  суфіксальным 
      спосабам: 
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     1)цёпла,цагляны; 
     2)чырвоны,сінява; 
     3)шырыня,зеляніна; 
     4)добра,уверсе; 
     5)асілак,асенні. 
А9.Адзначце  словазлучэнні,у  якіх  выдзеленыя словы  ўжыты  ў  
      пераносным значэнні: 
    1)весці  гульню; 
    2)чалавек  ідзе; 
    3)дагарае  світанак; 
    4)гарыць  свечка; 
    5)цёплая  ўсмешка. 
А10.Адзначце  радкі,у якіх  усе словы з’яўляюцца сінанімічнымі: 
     1)бусел,бацян,птушка; 
     2)бязлітасны,жорсткі,люты; 
     3)назаўсёды,назаўжды,навек,навекі,навечна; 
     4)салдат,баец,аўтаматчык; 
     5)дрэнны,благі,нядобры,кепскі. 
А11.Адзначце  словы,якія пішуцца  праз злучок: 
     1)шмат__колерны; 
     2)контр__атака; 
     3)контр__адмірал; 
     4)спартыўна__масавы; 
     5)жыццёва__праўдзівы. 
А12.Адзначце  назоўнікі  з канчаткам  -у(-ю): 
     1)паэма   аб геро__; 
     2)хутар каля  лес__; 
     3)дзіцячага  сад__; 
     4)луста хлеб__; 
     5)пад’ехаць  да  дом__. 
А13.Адзначце  сказы,у  якіх дапушчаны памылкі: 
     1)Старшы  трэнер  баскетбольнай   каманды  Марыя Субач абвясціла 
         пяціхвілінны   перапынак. 
     2)Вопытная  дызайнер  Арына   Свірыдава  чакала  прэзентацыю новай   
         калекцыі. 
     3)У новым  шарсцяным паліце  Салавейчыку  было нязручна і горача. 
     4)Шыкоўнае  крыштальнае бра  незвычайна  упрыгожвала гасцёўню. 
     5)Наша стараста Пятрова  вырашыла правесці  сход у пятніцу. 
А14.Адзначце дзеясловы,якія   ўжываюцца  з канчаткам –ыце   ў  форме  
     2-ой  асобы множнага  ліку цяперашняга часу: 
    1)вуч__це; 
    2)каж__це; 
    3)залеж__це; 
    4)бер__це; 
    5)сустрака__це. 
А15Адзначце словазлучэнні: 
    1)прыехаць  у верасні; 
    2)давай  зробім; 
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    3)цёплая  вясна; 
    4)Пеця і Вася; 
    5)вучань ідзе. 
А16.Адзначце словазлучэнні,у якіх  падпарадкавальная   сувязь—кіраванне: 
    1)сустрэцца ў тэатры; 
    2)пайсці ў ягады; 
    3)буду  рашаць; 
    4)прыехаў учора; 
    5)радасныя ўспаміны. 
А17.Адзначце лічэбнікі,якія напісаны правільна: 
    1)абедзьве; 
    2)дзвюма;     
    3)дзве; 
    4)двума; 
    5)дзвяноста 
А18.Адзначце  сказы,у якіх трэба ўжыць зваротны  займеннік  сябе  або  
       асабовы займеннік  цябе:  
    1)Не чакае Бандароўна  тут___пацехі і не верыць панскай  ласцы і ў  
        панскія ўцехі. 
    2)Ён  і ___не  паважае. 
    3)Ён сам  …  гаспадар. 
    4)Ён  …  пакажа  свой  характар. 
    5)Як   …  завуць? 
А19.Адзначце словазлучэнні  з няправільным ужываннем дзеепрыметнікаў: 
    1)абуджаныя пачуцці; 
    2)пафарбаванны  плот;  
    3)пажоўклыя лісточкі;                                                                                                                                                                                                                                              
    4)ліючаяся рака; 
    5)раскалоўшыяся  арэхі. 
А20.Адзначце сказы са стылістычна-граматычнымі памылкамі: 
    1)Ідучы са школы,мне стала цяплей. 
    2)Скончыўшы пачатковую  школу,бацька адправіў Яся ў заробкі. 
    3)Закрыўшыся белым інеем,лес не хістаўся,маўчаў. 
    4)Праязджаючы  ўздоўж  вуліцы,сям-там  трапляліся асветленыя вокны    
       вясковых  хат. 
    5)Жураўлі ляцяць  двума роўнымі шнурочкамі,утвараючы завостраны 
       клін. 
А21.Адзначце сказы,у якіх на месцы  пропуску  ставіцца працяжнік: 
    1)Стары машыніст,і счэпшчык  Іван,і  вартаўнік  Антось,і рамонтныя  
        рабочыя__ўсе жывуць  вялікім,згуртаваным калектывам. 
    2)У чалавеку  павінна быць прыгожа ўсё__і твар,і адзенне,і  душа,і думкі. 
    3)Калі ў лірычных  творах  мы чуем  толькі голас аўтара,а ў  
        драматычных__персанажаў,то для эпічных твораў характэрна  наяў- 
        насць мовы аўтара і персанажаў. 
    4)Парэчча__слаўная  мясціна,куток прыгожы і вясёлы. 
    5)Гасцінны народ__палешукі. 
А22.Адзначце сказы,у  якіх пунктуацыю трэба дапоўніць коскамі: 
    1)Вецер птушкай біўся  ў вокны,ныў,шумеў,стагнаў і апаўшым лісцем  
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         мокрым шыбы засыпаў. 
    2)Пайшлі перад намі хаты новыя ў сёлах ,пераправы з чаўнамі ды сады ў 
       белым цвеце,ды высокія стромы ды рыбацкія сеці. 
    3)Паволі  дрэўцы  дагараюць,і ціха іскрачкі ўзлятаюць  і гаснуць борзда 
       без слядочка. 
    4)І гэты малады хвойнік,і  гэты  лес і гэтыя  хвоі зліліся ў адну сцяну  
       лесу. 
    5)Мы  чытаем або пішам  ці  малюем. 
А23.Адзначце  сказы.у якіх выдзеленыя словы трэба выдзеліць коскамі: 
    1)Люблю лугі квяцістыя,за полем шумны гай палеткі  каласістыя,цябе 
       мой родны край.    
     2)Цяпер калі ласка зірніце навокал:прастор,як у казцы,не змерыш і  
         вокам.  
     3)Ой відаць на навальніцу зранку прыпякае. 
     4)На зямлю сырую ціха ночка пала. 
     5)Здалёк відаць поле і лес. 
А24.Адзначце сказы,у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца: 
     1)Захопленыя сваім заняткам мы  і не заўважылі,як сонца схілілася да  
         самага лесу. 
     2)Сена змочанае дажджом запахла яшчэ мацней. 
     3)Па вуліцы шырокай цячэ людская плынь 
     4)Лявон  і Валодзя  сябры чакалі яго на двары. 
     5)Па вуліцы цячэ  шырокай людская плынь. 
А25.Адзначце сказы,у якіх выдзеленыя словы не адасабляюцца: 
      1)Назбіраўшы сушняку  Міколка з дзедам  расклалі невялікі агонь. 
      2)У вёсцы  нягледзячы на позні час  чуваць былі песні дзяўчат. 
      3)Трэба быць аптымістам і жыць не апускаючы рук. 
      4)Два вялікія птахі распластаўшы крылы ўзнімаюцца ў самую высь. 
      5)Хутка і саромеючыся яна гаварыла. 
А26.Адзначце сказы,у  якіх  неабходна  паставіць працяжнікі: 
     1)Мне ўспомніўся сябраў наказ старанна вучыцца. 
     2)Студзень  толькі першы месяц года. 
     3)Мы  студэнты-першакурснікі паехалі на бульбу. 
     4)Твар кроў з малаком. 
     5)Поле як шчотка. 
А27.Адзначце сказы,у  якіх на месцы пропускаў трэба паставіць   
          коску(коскі): 
    1)Лотаць__як маленькае сонца. 
    2)Сабе і лету не мані,убачыўшы ля ганка ў цьмянай  чырвані  маніст   
         рабіну__як цыганку. 
    3)Дзед сыпаў жарты__як  з мяшка. 
    4)Такое  дзіўнае__бы  аладка__ў небе  сонца! 
    5)Кружацца,ляцяць__нібы  апалыя  лісткі__думкі. 
А28.Вызначце   сінтаксічную ролю  падкрэсленага  інфінітыва: 
       Весела  бег Данік дадому расказаць ,што здаў экзамен на выдатна. 
       1)дзейнік; 
       2)выказнік; 
       3)дапаўненне; 
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       4)азначэнне; 
       5)акалічнасць. 
А29.Адзначце сказы  з аднароднымі членамі,у якіх знакі прыпынку  
        пастаўлены правільна: 
      1)Жанчына вельмі стамілася,аднак усміхалася. 
      2)З-за хмар выглянула сонца,потым зноў схавалася ў іх. 
      3)Усё:і лес,і поле,і луг,і гай  маўчала цёмнай летняй ноччу. 
      4)Ды раптам усё як пачалося,так і сціхла. 
      5)У сталіцу Алешнікавы  прыехалі ўтраіх:ён,Вера Пятроўна,і малы сын  
          Алеська. 
А30.Адзначце  сказы,у якіх трэба адасобіць акалічнасці: 
     1)Настаўніцу Алену Фёдараўну ведалі ўсе. 
     2)Нягледзячы  на  ранні  час гандаль ішоў  вельмі добра. 
     3)Увесну за  ракой  цвітуць кветкі. 
     4)Там у горадзе не было  вясковага прастору. 
     5)Замест  адказу  матчыны пальцы  даволі блізка знаёмяцца з  
        з  сынавым вухам. 
А31.Адзначце прыметнікі,якія не ўтвараюць ступеней параўнання: 
      1)звонкі; 
      2)заячы; 
      3)лёгкі; 
      4)ранішні; 
      5)студэнцкі. 
А32.Адзначце  формы ступеней параўнання  прыметнікаў: 
      1)самы  звонкі; 
      2)найвесялей; 
      3)надзвычай прыгожа; 
      4)найсмачнейшы; 
      5)лепш. 
                                                      ЧасткаВ 
В1.Знайдзіце  ў сказах фразеалагізмы  і запішыце,якому члену сказа яны  
      адпавядаюць: 
    1 )Дзед  Талаш слухаў Букрэя  і матаў сабе на  вус.      
    2)Таго Міканора  каморнік сорак разоў абвядзе вакол пальца. 
    3)Ноч—хоць вока выкалі,толькі з правага  боку свяціліся нейкія ліхтары. 
    4)Леснікі  шышкі не збіраюць,на сушню  не вязуць,а ты баішся ім на 
       мазоль наступіць. 
   5)За  гаспадаркай яму няма калі дыхнуць. 
В2.У сказе дапушчана  памылка арфаграфічная памылка.Запішыце слова,у  
     якім зроблена памылка,правільна: 
   Іван толькі збіраўся падыйсці да хаты,як адтуль выйшлі старшыня  і       
чэшскі  госць,якога ўчора прывёз прадстаўнік  раёна. 
В3.Запішыце,якая норма літаратурнай мовы парушана: 
      Дарога дадому заўсёды карацей. 
В4.Знайдзіце  слова,у якім дапушчана памылка.Запішыце  гэта слова  
    правільна: 
   1)завулак; 
   2)паук; 
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   3)гэты; 
   4)вудзільна; 
   5)Ганна. 
В5.Знайдзіце  памылкова  ўтвораны  прыналежны прыметнік,запішыце яго  
    правільна: 
   1)ластаўчына   гняздо; 
   2)дзядулін  гасцінец; 
   3)лісіная  нара; 
   4)Васеў партфель; 
   5)Петрусёў дзённік. 
В6.Запішыце  словамі  лічэбнік з  прыведзенага  выразу: 
      3,4  кілаграма. 
В7.Устаўце патрэбнае  слова: 
     Для   зваротнага займенніка пачатковай з’яўляецца   форма   …    склону. 
В8.Знайдзіце  ў сказе дзеяслоў  і ўтварыце  ад яго дзеепрыслоўе.Утворанае  
     дзеепрыслоўе запішыце: 
   Бялее на лугавінах разасланы  
                                
                                 Кантрольная   работа №13 
     Перад выкананнем работы неабходна паўтарыць  наступны матэрыял: 
1.Прыслоўе.Разрады прыслоўяў.Правапіс прыслоўяў.Правапіс спалучэн- 
    няў,блізкіх да прыслоўяў.Утварэнне ступеней параўнання прыслоўяў. 
2.Службовыя часціны мовы і выклічнікі.Вытворныя  і невытворныя  
    прыназоўнікі,злучнікі,часціцы,выклічнікі.Правапіс прыназоўнікаў. 
    Асаблівасці ўжывання  прыназоўнікаў у беларускай  мове. 
                                        Частка А 
А1.Адзначце  спалучэнні з вытворнымі прыслоўямі: 
     1)прыгожа выглядаць; 
     2)прыехаць сюды; 
     3)сядзець там; 
     4)танцаваць  упрысядку; 
     5)адносіцца па-сяброўску. 
А2.Адзначце спалучэнні з акалічнаснымі прыслоўямі: 
     1)ляцець высока; 
     2)прыехаць зімой; 
     3)рабіць напаказ; 
     4)працаваць па-ранейшаму; 
     5)хадзіць важна. 
А3.Адзначце прыслоўі,утвораныя ад назоўнікаў: 
     1)калісьці; 
     2)чэсна; 
     3)учатырох; 
     4)папраўдзе; 
     5)замужам. 
А4.Адзначце спалучэнні з прыслоўямі,якія не з’яўляюцца якаснымі: 
     1)крыкнуць гучна; 
     2)сустрэць радасна; 
     3)прыйсці  вечарам; 
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     4)гаварыць спрасонку; 
     5)выканаць добра. 
А5.Адзначце  прыклады,у  якіх парушаны  граматычныя формы: 
     1)сказаць найпрасцей; 
     2)крыкнуць званчэй за ўсіх; 
     3)выканаць больш фармальней; 
     4)падысці больш жорстка; 
     5)спяваць нястомней нас. 
А6.Адзначце  прыклады з формамі параўнання прыслоўяў: 
      1)брат старэйшы за сястру; 
      2)ляцець хутчэй; 
      3)надзвычай добра; 
      4)самы  добры; 
      5)найпрасцей.    
А7.Адзначце выпадкі,у якіх прыслоўі пішуцца разам: 
    1)(на)заўтра; 
    2(на)двое; 
    3)(па)трое; 
    4)(сам)насам; 
    5)(на)жаль. 
А8.Адзначце выпадкі,у якіх прыслоўі пішуцца асобна: 
    1)(як)след; 
    2)(як)раз; 
    3)у(адкрытую); 
    4)у(рассыпную); 
    5)пад’ехаць  да(хаты). 
А9.Адзначце выпадкі,у якіх прыслоўі пішуцца праз злучок: 
    1)па(іхняму); 
    2)(па)славянску; 
    3)(па)двое; 
    4)(па)брацку; 
    5)(па)твойму. 
А10.Адзначце спалучэнні,якія пішуцца асобна: 
    1)скаціцца на(ніз)гары; 
    2)расці ад(малку); 
    3)прыехаць у(ночы) дамоў; 
    4)на(што) мне гэта рабіць? 
    5)на(што)ты ўгледзеўся? 
А11.Адзначце сказы,у якіх словы  ціха,прыгожа  выконваюць ролю  
        акалічнасці: 
    1)Хтосьці ціха пастукаў у дзверы. 
    2)У лесе было ціха. 
    3)Ён спяваў прыгожа. 
    4)Навокал было вельмі прыгожа. 
    5)Неўзабаве  ў доме стала ціха. 
А12.Адзначце сказы,у якіх ёcць  вытворныя службовыя часціны  мовы: 
    1)У хаце было чыста і акуратна. 
    2)Не трэба ісці ў такую непагадзь. 
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    3)Да сягоння  жыве памяць  аб злым гэтым дусе  на ўсёй  чыста Украіне  
       і на  Беларусі.   
   4)Абапал прысадаў—зялёныя  дрэвы. 
   5)Для таго каб праца давала плён,трэба  прывучаць да яе з малых гадоў. 
А13.Адзначце  канструкцыі,у якіх прыназоўнікі пішуцца  праз злучок: 
   1)сонца ўзыходзіць  з(за) лесу; 
   2)(не)гледзячы  на  дрэнныя ўмовы; 
   3)шумець  (па)над Нёманам; 
   4)(з) прычыны разлукі з домам; 
   5)сустрэцца (з)сябрамі. 
А14.Адзначце сказы,у якіх слова  што з’яўляецца злучнікам: 
   1)Зірну я на жыта,што ў полі красуе. 
   2)Ніхто спрачацца з тым не будзе,што ўсюды шмат мясцін прыгожых. 
   3)Шызыя  хвалі  ходзяць па жытнёвых палетках,што нядаўна адкрасавалі  
      і  наліваюцца зернем. 
   4)Люблю вясну,што ў кветкі,зелень аздобіць радасна зямлю. 
   5)Мы помнім,што кроўю здабыта  на  жыццё  вялікае  права. 
А15.Адзначце сказы,у якіх  ёсць  злучнік  затое: 
   1)Там у цёмнай  далёкай дарозе  хоць рызыка, (за)тое  недзе за ёй і на 
      дзея. 
   2)З-пад навісі  дрэў блішчаць   толькі   рэдкія   зоркі,  (за)тое  вакол нас  
       тысячы маленькіх   зорачак-светлякоў. 
   3)Люблю  мой край (за)тое , што  ў ім часы  другія,што згінула былое. 
   4)Не бяда,што дожджык  і гразка, (за)тое прырода ажывае. 
   5)Дзён  за  пяць  да гэтага  ён  нават  адабраў  у  Міколкі  раменную  
      папружку  (за)тое , што падпусціў каровы  на авёс. 
А16.Адзначце словы,у якіх трэба жставіць літару  я: 
   1)Ап…ніны; 
   2)Прып…ць; 
   3)м…ккаваты; 
   4)прым…сь; 
   5)м…чэць. 
А17.Адзначце словы,у якіх націск падае на трэці склад: 
    1)чатырнаццаць; 
    2)дыспансер; 
    3)сапраўды; 
    4)крэмень; 
    5)цыган. 
А18.Адзначце словы,у якіх  мяккі  знак з’яўляецца  раздзяляльным: 
     1)перабольшанне; 
     2)студзень; 
     3)мельхіёр; 
     4)гандальер; 
     5)Ілья. 
А19.Адзначча словы,у якіх пішуцца падоўжаныя зычныя: 
    1)ба(л,лл)ада; 
    2)ра(л,лл)я; 
    3)тэлегра(м,мм)а; 
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    4)лама(ч,чч)а; 
    5)бо(н,нн)а. 
А20.Адзначце назоўнікі,якія  ў форме  роднага склону адзіночнага ліку  
      маюць канчатак  -а(-я): 
    1)галалёд; 
    2)дзеяслоў; 
    3)галлё; 
    4)метр; 
    5)перыяд. 
А21.Адзначце прыметнікі,да якіх можна падабраць антонімы: 
    1)марныя  захады; 
    2)цяжкая прамысловасць; 
    3)горкі лёс; 
    4)лёгкая атлетыка; 
    5)людная вуліца. 
А22.Адзначце  спалучэнні,у якіх  прыметнікі  пішуцца разам: 
     1)(далёка)усходні вецер; 
     2)(беларуска)моўны; 
     3)(высока) мастацкі; 
     4)(агульна)славянскі; 
     5)(часткова)асветлены будынак; 
 А23.Адзначце словы,утвораныя прыставачна-суфіксальным спосабам: 
     1)узмор’е; 
     2)прыгарадны; 
     3)па-вясноваму; 
     4)ціш; 
     5)безбілетны. 
А24.Адзначце памылкова пабудаваныя словазлучэнні: 
     1)высокая канопля; 
     2)горкі палын; 
     3)прыгожая фламінга; 
     4)сіняе чарніла; 
     5)салдацкая шынель. 
А25.Адзначце  словазлучэнні з прыналежнымі прыметнікамі: 
      1)снежная зіма; 
      2)снежная   баба; 
      3)мележаўскі  стыль; 
      4)снежаньскі адвячорак; 
      5)Насціна сукенка. 
А26.Адзначце назоўнікі  мужчынскага роду: 
       1)недарэка; 
       2)какаду; 
       3)СНД; 
       4)задзіра; 
       5)цэцэ. 
А27.Адзначце словы,якія ўтвораны  суфіксальным  спосабам: 
      1)рукаў; 
      2)бульбакапалка; 
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      3)зрэдку; 
      4)кудысьці; 
      5)горача. 
А28.Адзначце  словазлучэнні,у якіх від падпарадкавальнай сувязі— 
          прымыканне: 
      1)чацвёрты раз; 
      2)два  студэнты; 
      3)дваіх студэнтаў; 
      4)ісці  удвух; 
      5)сказаць хораша. 
А29.Адзначце   словазлучэнні,у якіх від падпарадкавальнай сувязі— 
        кіраванне: 
      1)посны дзень; 
      2)убачыць дзіва; 
      3)адзінаццаці  старонак; 
      4)марскі  бераг; 
      5)чацвярых студэнтаў. 
 А30.Адзначце сказы,у якіх паміж дзейнікам і выказнікам трэба паставіць 
         працяжнік: 
      1)Стракозы быццам верталёцікі:ім кожны дом аэрадром. 
      2)Вучні дзеці дружныя. 
      3)У дружбе жыць шчаслівым  быць. 
      4)Цудоўная  рэч  жыццё. 
      5)Сінія вочкі што васілёчкі. 
А31.Адзначце словы,у якіх усе зычныя глухія: 
      1)сціхаюць; 
      2)аб’ездчык; 
      3)лодка; 
      4)дождж; 
      5)капуста. 
А32.Адзначце  словы з падаўжэннем,якое ўзнікла на стыку марфем: 
       1)каменны; 
       2)застолле; 
       3)гуманнасць; 
       4)незаконны; 
       5)зацішша. 
                                                  ЧасткаВ 
В1.Вызначце  часцімоўную прыналежнасць  выдзеленага слова.Адказ  
      запішыце: 
      Вакол нас раскінулася жытнёвае поле. 
В2.Дапішыце сказ: 
      Выдзеленае слова  з’яўляецца  … 
      У  пакоі сядзелі   адны   хлапчукі. 
В3.Якой  часцінай мовы  з’яўляюцца  выдзеленыя словы: 
       Для таго  каб  паступіць  у ВНУ,трэба  добра  падрыхтавацца  да  
       цэнтралізаванага тэсціравання. 
    В4.Знайдзіце  колькасны лічэбнік,які мае форму  роду,і запішыце яго ў 
       творным  склоне:    

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 61 

     1)шасцёрка; 
     2)чатыры; 
     3)дзевяты; 
     4)трое; 
     5)абедзве. 
В5.Выпішыце невытворнае слова: 
    1)бель; 
    2)ціш; 
    3)дым; 
    4)прыгарад; 
    5)дачка. 
В6.Знайдзіце  слова,у напісанні якога дапушчана  памылка.Запішыце гэта   
     слова  правільна: 
     1)прадпрымальнік; 
     2)заікацца; 
     3)прайгравальнік; 
     4)заімшэлы; 
     5)надыйсці. 
В7.Запішыце словам нумар сказа з сінтаксічна непадзельным 
      словазлучэннем: 
    1)Міколка  з дзедам пайшоў у лес. 
    2)Летні дзень год корміць. 
    3)Унучка вучыцца ў другім класе. 
    4)Надвор’е—хоць з хаты не вылазь. 
    5)Андрэй з Параскаю  і не заўважылі,як вырас іх сын. 
В8.Адзначце сінтаксічую   ролю  выдзеленага інфінітыва: 
    У  Алега была спроба  перарабіць усё зан 
                                 
                                    Кантрольная работа №14                                                                                                                                                                                      
Перад выкананнем работы неабходна паўтарыць  наступны  матэрыял: 
  1.Правапіс канчаткаў  назоўнікаў.Род,лік,склон,скланенне   
     назоўнікаў(паўтарэнне). 
  2.Правапіс складаных  назоўнікаў  і прыметнікаў(паўтарэнне). 
  3.Правапіс  асабовых  канчаткаў дзеясловаў(паўтарэнне). 
  4.Правапіс  прыслоўяў(паўтарэнне). 
  5.Утварэнне ступеней  параўнання прыметнікаў і прыслоўяў 
       (паўтарэнне). 
  6.Адрозненне часціц не і ні.Правапіс   не(ня),ні(ані) з рознымі  
      часцінамі  мовы. 
  7.Правапіс лічэбнікаў(паўтарэнне). 
  8.Марфемны  падзел слова(паўтарэнне). 
  9.Ужыванне  дзеепрыметнікаў  і дзеепрыслоўяў  у беларускай мове        
       (паўтарэнне). 
                                                   Частка А 
А1.Адзначце назоўнікі з канчаткам –у: 
    1)ступень бакалаўр…; 
    2)няма дзеяслова; 
    3)нашага  рэзерв…; 
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    4)прыгожы з твар…; 
    5)вядомага тэкст… . 
А2.Адзначце назоўнікі,якія ў форме роднага склону адзіночнага ліку маюць     
      канчатак  -а: 
    1)саліст; 
    2)фінал; 
    3)цюк; 
    4)шпагат; 
    5)часопіс. 
А3.Адзначце назоўнікі,якія ў форме меснага склону адзіночнага ліку     
      маюць канчатак –ы: 
    1)падарожжа; 
    2)рука; 
    3)Рыгор; 
    4)сонца; 
    5)сякера. 
А4.Адзначце назоўнікі,якія ў форме меснага склону  адзіночнага  ліку  
      маюць канчатак –і: 
    1)прамень; 
    2)гай; 
    3)Аляксей; 
    4)школа; 
    5)песня. 
А5.Адзначце назоўнікі,якія ў форме меснага склону адзіночнага ліку маюць 
      канчатак  -е :    
    1)даніна; 
    2)яблыня; 
    3)футбол; 
    4)герой; 
    5)тэлефон. 
А6.Адзначце словы,якія пішуцца разам: 
    1)літаратурна(музычны); 
     2)(контр)манеўр; 
     3)(светла)ружовы; 
     4)прэсна(водны); 
     5)(паў)артыкула. 
А7.Адзначце словы,якія пішуцца праз злучок: 
    1)стара__беларуская назва; 
    2)прэм’ер__міністр; 
    3)дваццаці__градусны мароз; 
    4)гарады__святыні; 
    5)паў__Крычава. 
А8.Адзначце дзеясловы,якія ў форме 2-й  асобы  множнага ліку  
      цяперашняга  або будучага   простага часу  маюць канчатак –аце(-яце): 
   1)жаць; 
   2)будаваць; 
   3)браць; 
   4)выказаць; 
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   5)мяняць. 
А9.Адзначце дзеясловы,якія  ў форме  3-й асобы множнага ліку  
     цяперашняга або  будучага   простага часу  маюць  канчатак –уць(-юць): 
   1)паверыць; 
   2)выпрабоўваць; 
   3)пераказаць; 
   4)прыгадаць; 
   5)знаходзіць. 
А10.Адзначце дзеясловы  1-ага  спражэння: 
   1)бегчы; 
   2)варыць; 
   3)шыць; 
   4)касіць; 
   5)ісці. 
А11.Знайдзіце і адзначце прыслоўі ў форме вышэйшай ступені параўнання: 
   1)смялей; 
   2)прыгажэйшы; 
   3)найбольш блізка; 
   4)менш гасцінна; 
   5)найчасцей. 
А12.Знайдзіце і адзначце прыслоўі  ў форме найвышэйшай ступені параў- 
     нання: 
   1)найглыбей; 
   2)галасісцей; 
   3)найбольш старанна; 
   4)найбагацейшы; 
   5)менш гладка. 
А13.Знайдзіце і адзначце прыметнікі  ў форме вышэйшай ступені параўнан- 
      ня: 
    1)прасцей; 
    2)самы старанны; 
    3)горшы; 
    4)найспрытнейшы; 
    5)больш сучасны. 
А14.Знайдзіце і адзначце прыметнікі ў форме найвышэйшай ступені параў- 
      нання:  
    1)найярчэйшы; 
    2)свяжэйшы; 
    3)больш глыбокі; 
    4)самы востры; 
    5)наймудрэй. 
А15.Знайдзіце і адзначце прыслоўі,якія пішуцца разам: 
     1)(у) дзень публікацыі; 
     2)працаваць (у)трох; 
     3)як(небудзь)наведаць; 
     4)расказваць (на) хаду; 
     5)расці (у)высь. 
А16.Знайдзіце і адзначце прыслоўі,якія  пішуцца праз злучок: 
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    1)узяць  (пад)паху; 
    2)выгляд (з)надворку; 
    3)(па)сваяцку прыязны; 
    4)пісаць (па)латыні; 
    5)атрымалася (на)адварот. 
А17.Адзначце сказы,у якіх не са словамі пішацца асобна: 
    1)У слоіку знайшлося трошкі (не)молатай кавы. 
    2)Нельга сеяць зерне ў  (не)прагрэтую  сонцам зямлю. 
    3)Пасека  знаходзілася  зусім   (не)блізка. 
    4)Дзяўчынка,калі адказвае  на пытанне настаўніка,заўсёды чагосьці  
       (не)дагаворвае. 
    5)Кастусь (не)падазраваў,куды закіне яго лёс. 
А18.Адзначце  сінтаксічныя канструкцыі,у якіх не  са словамі пішацца  
       асобна: 

1) (не)ёмкае,але зразумелае становішча; 
2) будаўніцтва (не)завершана; 
3) (не)пасаджаныя гаспадаром парэчкі; 
4) ісці (не) спатыкаючыся; 
5) размаўляць (не)хаця. 
А19.Адзначце сінтаксічныя канструкцыі,у якіх не(ня)  са словамі пішацца  
        разам: 
   1)(не)стомныя пошукі; 
   2)(не)так зрабіць; 
   3)гаварыць  (не)смела; 
   4)(не)абнесены плотам агарод; 
   5)пастаянна  (не)дасыпаць. 
А20.Адзначце сказы,у якіх ужываецца ні: 
   1)Рэшатам  вады н…  наносіш. 
   2)Будучыня!Ці  н…  для цябе нам так хораша хочацца марыць? 
   3)Н… ў нашай,н…  ў суседніх вёсках дзеці не казалді бацьку “ты”. 
   4)Н…   адзін з іх не адмовіўся дапамагчы. 
   5)Як  бы н… працівіліся   халады,а прырода сваё возьме. 
А21.Адзначце сказы,у якіх ўжываецца не: 
    1)І няўжо вы н… ўспомніце голас яе,і няўжо вы яе мне  н…  вернеце? 
    2)Дзе б  н…  былі,якія краіны нас н…   паклікалі,мы  заўсёды будзем  
       сніць дарогу,якая вядзе да роднай хаты. 
    3)Зямля  н…  зменіць    і  н… здрадзіць,зямля паможа і дарадзіць.  
    4)Сцямнела,і на вуліцы  н…  душы. 
    5)Куды   н…  глянь,усё  сэрцу  міла.   
А22.Адзначце сказы,у якіх падкрэсленыя  словы з’яляюцца  
       прыназоўнікамі: 
    1) Скрозь    шыбы падалі промні свету. 
    2) За  мастом дарога  была скрозь   высаджана дрэвамі. 
    3) Абапал  дарогі  --тоўстыя,вынослівыя сосны. 
    4) Абапал –гарады і сёлы ў садах квяцістых,пладаносных. 
    5) Вакол   нас  раскінуліся жытнёвыя палеткі. 
А23.Адзначце  сказ,у якім часціца  ні ўзмацняе адмаўленне: 
     1)На  небе  ні хмурынкі. 
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     2)Куды пагляд ні кіну—усюды  людзі,людзі,і ў кожнага няпросты лёс. 
     3)Ім маладым кукуе зязюля ні свет ні зара. 
     4)Што  ні кажы,а жыццё—гэта бясцэнны дар. 
     5)Толькі  дзе  б ні быў я,заўсёды помню родны дом. 
А24.Адзначце сказы,у якіх слова  не з’яўляецца часціцай: 
      1)Урок (не)закончаны. 
      2)Заданне  (не)закончана. 
      3)Бацькоўскія  наказы (не)забыты,мы помнім пра іх. 
      4)Ваза (не)памыта. 
      5)Бульба  (не)падсмажана  добра. 
А25.Адзначце няправільна пабудаваныя словазлучэнні: 
      1)прыдбаць  сабе; 
      2)бачыць уласнымі вачыма; 
      3)хутчэй птушкі; 
      4)пісаць на стары адрас; 
      5)здатны к фізіцы. 
А26.Адзначце правільна пабудаваныя словазлучэнні: 
      1)чатыры   рублі; 
      2)два старшых  афіцэры; 
      3)чатыры  дзясятых; 
      4)дзве  пятыя; 
      5)дзвюма  дзяўчынкамі. 
А27.Адзначце лічэбнікі: 
       1)тройка; 
       2)трэці; 
       3)траіцца; 
       4)трое; 
       5)тройня. 
А28.Адзначце назоўнікі,якія спалучаюцца  з лічэбнікамі  тры і  трое: 
      1)суткі; 
      2)брат; 
      3)студэнт; 
      4)птушка; 
      5)трактар. 
А29.Адзначце лічэбнікі,пры напісанні  якіх дапушчаны памылкі: 
     1)дзюмя ( дзяўчынкамі); 
     2)трыццацьдругі ; 
     3)стапяцідзясяціпяцітысячны; 
     4)васьмістамі (вучнямі); 
     5)дзевяноста  (кустамі). 
А30.Адзначце сказы, у  якіх  лічэбнікі  выконваюць ролю  
        выказніка(уваходзяць  у склад выказніка): 
     1)Плошча пакоя—сямнаццаць квадратных метраў. 
     2)Мы  сустрэлі  па дарозе трох чалавек. 
     3)Трыста  кіламетраў  праляцелі вельмі хутка. 
     4)Наш  дом другі ад  правага боку. 
     5)Тры ў квадраце—дзевяць. 
А31.Адзначце  дзеепрыметнікі,у напісанні якіх дапушчана памылка: 
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     1)завёзшы  поезд; 
     2)распрацаваны   план; 
     3)пакарыўшыйся  чалавек; 
     4)правераны  дыктант; 
     5)праветраннае  памяшканне. 
А32.Адзначце  дзеепрыметнікі,няправільна падзеленыя на марфемы: 
      1)раза-г-ну-т-ы; 
      2)раза-сла-н-ы; 
      3)раз-вей-ан-ы; 
      4) рас-сме-ш-ан-ы; 
      5)с-каз-а-н-ы.  
                                                   ЧасткаВ 
В1. Знайдзіце  назоўнік,які спалучаецца   з лічэбнікам паўтары.Утварыце  
      словазлучэнне  і запішыце яго ў форме творнага склону: 
     1)норма; 
     2)мільён; 
     3)тыдзень; 
     4)мех; 
     5)лімон. 
В2.Запішыце  лічэбнік словамі  ў той форме,якой патрабуе словазлучэнне: 
     у  22  дзяўчынак. 
В3.Знайдзіце лічэбнік,які спалучаецца з назоўнікам акуляры.Утварыце  
      спалучэнне лічэбніка з назоўнікам і запішыце яго: 
   1)два; 
   2)дзве; 
   3)абодва; 
   4)абедзве; 
   5)двое. 
В4.Знайдзіце словазлучэнне,у якім  дапушчана   памылка ў  дапасаванні   
     прыметніка да назоўніка.Запішыце словазлучэнне правільна: 
   1)халодны золь; 
   2)знакаміты маэстра; 
   3)белы раяль; 
   4)палахлівае  бабраня; 
   5)значная   рэшта. 
В5.Знайдзіце  словазлучэнне з памылкай у дапасаванні прыметніка да  на-  
    зоўніка. Запішыце  гэта словазлучэнне  правільна:          
    1)марскі глыб; 
    2)доўгая ростань; 
    3)вядомы канферансье; 
    4)непрытоены фальш; 
    5)шырокі cтэп. 
В6.Утварыце  ад дзеяслова   прастудзіць  дзеепрыметнік залежнага  стану  
     прошлага часу  і запішыце яго ў пачатковай форме. 
В7.Замяніце  сінтаксічную канструкцыю  гняздо,якое  звілі   
     словазлучэннем   дзеепрыметнік  з  назоўнікам.Словазлучэнне  
     запішыце. 
В8.Ад асновы дзеяслова,што падаецца  ў дужках,утварыце  дзеепрыслоўе  
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    і запішыце яго: 
     (Скалануцца), лісце   зляцела з галля. 

                                   
                                         Кантрольная   работа№15 
        Перад выкананнем  работы неабходна паўтарыць наступны матэрыял:                                                                                                                                                                                   

  1.Простыя(аднасастаўныя  і двухсастаўныя сказы). 
  2.Спосабы выражэння  дзейніка і выказніка(паўтарэнне). 
  3.Працяжнік паміж дзейнікам  выказнікам(паўтарэнне). 
  4.Даданыя члены сказа(дапаўненне,азначэнне,акалічнасць). 
  5.Віды  аднасастаўных  сказаў(пэўна-асабовыя,няпэўна- 
      асабовыя,абагульнена-асабовыя,безасабовы,намінатыўныя). 
  6.Правапіс прыслоўяў(паўтарэнне). 
  7.Віды  падпарадкавальная сувязі ў словазлучэнні(паўтарэнне). 
  8.Пунктуацыя  пры аднародных членах і адасобленых членах  
      сказа,устаўных  і пабочных канструкцыях,параўнальных 
       зваротах(паўтарэнне). 
  9.Ужыванне  часціц не(ня) і  ні(ані)(паўтарэнне) 

 
                                                 Частка А 

А1.Адзначце простыя сказы:  
    1)Снег рыхлы з’елі туманы,бярозавік  цячэ  ў збаны. 

        2) І   мы клявалі каласы,ахапкамі бралі на пракосах гарох  і на хаду  
              вылузвалі струкі. 
        3)Шчодрае   сонейка шуміць,а прагная зямля гатова багацець бясконца.  
        4)Па  чарапіцы манатонна  паклёваўся восеньскі бясконцы дождж. 
        5)Ты  ж,сын,вучыся  родны край  любіць,як  прадзеды любілі. 
А2.Адзначце простыя неразвітыя сказы: 
        1)Да ад’езду  ўнука заставалася два дні. 
        2)Справы былі розныя. 
        3)Жанчына паставіла кубак з малаком. 
        4)Набліжаецца навальніца. 
        5)Перастрэлка пачала сціхаць. 
А3.Адзначце сказ,у якім дзейнік з’яўляецца гукапераймальным словам: 
       1)Некалькі хат туліцца да хваёваё сцяны лесу. 
       2)Усе  чацвёра,шумна  абтрасаючыся ў сенцах,увайшлі ў хату. 
       3)Мільёны рук  насыпалі пад Мінскам Курган. 
       4)Наспелы колас гнецца к долу. 
       5)Радзей  далятае   “ку-ку”… 
А4.Адзначце сказы,у  якіх ёсць ускладненыя дзейнікі: 
       1)З берагу неслася  моцнае”ўра”. 
       2)Вецер  дзьме,не сунімаецца,а над  лесам гоман-шум  густым  гудам- 
           гулам разліваецца. 
       3)Гэтае  “каб”  пачалося  з прыходам  да нас у гараж на работу новага,   
           маладога  яшчэ майстра. 
       4)Ды  паспелі буйныя  каласы,каласы. 
       5)Мары-думкі ў парыванні,як ніколі,сэрца песцяць. 
А5.Адзначце сказы,у якіх  ёсць састаўны дзеяслоўны выказнік: 
      1)Ляўчук  пачуў блізкія  галасы і конскі тупат. 
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      2)Букрэй мусіў згадзіцца з дзедавымі довадамі. 
      3)Турсевіч  застаўся  сядзець адзін за сталом. 
      4)Раніца наступнага  дня  выдалася бязросная. 
      5)Большасць дрэў   у садзе  былі старыя,пасаджаныя  яшчэ  бацькам. 
А6.Адзначце сказы  з простымі іменнымі  выказнікамі: 
      1)Кожны чалавек павінен пакінуць аб сабе памяць. 
      2)Мова  настаўніка—паказчык яго агульнай культуры,узровень яго  
          прафесійнай дасканаласці. 
      3)Наша вёска—ого! 
      4)Развітальная хвіля  найгоршая. 
      5)Поле наша як вокам глянуць. 
А7.Адзначце сказы з састаўным іменным выказнікам: 
     1)Тут кожная  сцежка—паданне,жывая легенда—бары. 
     2)Раніца была яркая,ціхая. 
     3)Трэба  любіць,ведаць і шанаваць мову  свайго народа  і ўмець  
          дасканала  валодаць ёю. 
     4)Пасажыры былі тут другія. 
     5)Неба  стала  чыстым і высокім. 
А8.Адзначце  сказы,у якіх неабходна паставіць працяжнік   паміж саставам  
       дзейніка і  выказніка. 
    1)Косцік,відаць,добры чалавек. 
    2)Маленства  гэта багацце,тая гаючая крыніца,якую мы носім у сабе. 
    3)Госць як госць,а  валакіты досць. 
    4)Важны работнік  дзядзька Язэп.                                                                                                                                                                                                                            
    5)Ля  зямлі хадзіць  сумленным  быць. 
А9.Адзначце сказ,у  якім дапушчана  пунктуацыйная памылка: 
     1)У  беларускай літаратуры  Якуб Колас—постаць,якая  ніколі ў  сваёй  
         эпічнай велічы  нікому не ўступіць  першынства. 
     2)Тады  ўбачыш,што пакаянне маё—чыстая праўда,святая праўда. 
     3)Шыракаплечы  хлопец  з рукавом  на  плячы:вось хто твой абраннік. 
     4)Слаўны хлопец гэты  Юрка. 
     5)Хата была як цацка. 
А10.Адзначце сказы,у якіх дапушчана  памылка ў каардынацыі  дзейніка і  
        выказніка: 
    1)Нарэшце з боку мястэчка  падышло  яшчэ  двое новых. 
    2)На сценах вісела  дзве  карціны з сямейнымі фотакарткамі. 
    3) З  тых  часоў мінулі шмат гадоў. 
    4)Ля  агню  сядзела  тры чалавекі. 
    5)Ніхто з прыезджых   не спадзяваўся  на такі  нечаканы паварот справы. 
А11.Адзначце сказ,у якім слова “жыць”  з’яўляецца  дзейнікам: 
    1)Наша сям’я пераехала жыць  у вёску. 
    2)Жыць у адзіноце цяжка. 
    3)Жаданне  жыць дапамагло матулі стаць на ногі. 
    4)Трэба жыць з усмешкай. 
    5)Хацелася жыць сумленна. 
А12.Адзначце  сказы з прамым дапаўненнем: 
    1)Паклон  мой  народу за песні,што даў,навучыў,як складаць. 
    2)Расчасалі  вішні шоўкавыя косы. 
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    3)Беларускі народ слаўны сваімі  нацыянальнымі багаццямі. 
    4)Яшчэ  ніколі дзядзька зроду не бачыў  гэтулькі народу. 
    5)У  лістападзе дрэвы  змяняюць зялёнае адзенне на рознакаляровае. 
А13.Адзначце  сказы,дзе ў ролі дапаўнення выступае  інфінітыў: 
    1)Туравец загадаў залегчы ўсім пры дарозе. 
    2)Ён пайшоў класці нанач коням апошняе сена. 
    3)Нас ніхто скарыць не зможа. 
   4)Маці паставіла на стол абедаць. 
   5)Ён  папрасіў шафёра спыніцца і выйшаў з аўтобуса. 
А14.Адзначце сказы  з недапасаванымі   азначэннямі: 
   1)Самая малая душа можа змясціць у сабе найвялікшую  радасць у свеце. 
   2)Пачынаўся шэры ранак позняй восені. 
   3)Сцяжынка да вёскі гублялася ў густым арэшніку. 
   4)Не было беспрычынным  і Віктарава  жаданне—змяніць свой  жыццёвы  
       шлях. 
   5)Любім мы густыя цёмныя лясы,вясёлыя сасновыя бары  і кучаравыя  
       дубровы на ўзгорках. 
А15.Адзначце сказы  з акалічнасцямі спосабу дзеяння: 
   1)Спакойна стаяць магутныя дубы сярод лугу. 
   2)Пад нагамі прыемна шуршыць трава. 
   3)Весела было на школьным двары. 
   4)Сярод асенніх хмар  і загонаў ціха рабіна з ветрам гамоніць. 
   5)Ціха і светла над сталом. 
А16.Адзначце пэўна-асабовыя сказы: 
   1)Малая моцна трымалася за руку. 
   2)Спалі жартаў  тых  настроі,прыкусілі ўсе язык. 
   3)Мяне падкідвае на возе  ад ям,калдобін і  канаў. 
   4)Глянь на зямлю залатую,пяшчотную,сумную,чыстую. 
   5)Ноччу  нічога не ўбачыць. 
А17.Адзначце безасабовыя  сказы: 
   1)Мяне асабліва ўражвае,трывожыць,збівае з тропу найбольш 
       незвычайнае і нечаканае. 
   2)Яму было сорамна і крыўдна. 
   3)Вакол тоўпілася многа людзей. 
   4)У  лесе ды ў полі ўжо пачынала цямнець. 
   5)І,ведаеш,мне стала трохі не па сабе. 
А18.Адзначце  няпэўна-асабовыя сказы: 
   1)Вырваліся  знянацку ганьблівыя  словы. 
   2)На  свеце толькі той  шчасце  мае,хто сябе ў руках трымае. 
   3)Спазніўся вось толькі дарма,выбраўся з дому ў свіныя галасы. 
   4)Жылі  ў  гэтай  хаце  заўсёды душа ў душачку. 
   5)У  дзверы  пакоя нясмела  пастукалі. 
А19.Адзначце  абагульнена-асабовыя сказы: 
   1)Востра пахла тады гаркаватай лазой і талым снегам. 
   2)Санлівага не дабудзішся,а  лянівага не дашлешся. 
   3)У  першы клас у тыя гады пачыналі хадзіць не з восені,а з вясны. 
   4)Сяджу і цярпліва прыслухоўваюся да цішыні. 
   5)Гуляючы,розуму не прыдбаеш. 
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А20Адзначце намінатыўныя сказы: 
   1)Увосень ночы доўгія. 
   2)Пад нагамі сухая глеба,пакрытая кустамі ядлоўцу,верасам і чаборам. 
   3)Вось і Гарынь,глыбокая,шырокая,імклівая. 
  4)Так цёпла,утульна,хораша! 
  5)Самы пачатак лета. 
А21.Адзначце  няпоўныя сказы: 
   1)Вада каля берага зеленавата-блакітная. 
   2)Нясціхны   шэпт   чаратоў  на  пінскіх  балотах. 
   3)Цяжка сабе  ўявіць  настаўніка без бібліятэкі. 
   4)Ніколі гнёздаў  у  выраі не  віць. 
   5)Пасля адлігі  мароз і вецер. 
А22.Адзначце  словазлучэнні.у  якіх сувязь паміж словамі—прымыканне: 
   1)майстэрства  маляваць; 
   2)самы  цяжкі; 
   3)аднесціся па-сяброўску; 
    4)чытаць часопіс; 
    5)аб цікавай кнізе. 
А23.Адзначце   сказы,у якіх падкрэсленае  слова(словы)  з’яўляецца   
      выказнікам: 
    1)Яблык  патрэба   не  толькі    вуснаў,але і  душы. 
    2)Я  б  падрамаў  яшчэ   ахвотна,але шукае промень вочы. 
    3)Алеся папрасіла  госця  пасадзіць  на  памяць  дрэўца. 
    4)Мы,бывае,  не памятаем пра тое,што здарылася ўчора,але вельмі  
      асцярожна зберагаем у памяці  даўняе. 
    5)Андрэй  хоць  і  не  хапаў  з  неба  зорак, але  ўсё ж школу закончыў  
      нядрэнна. 
А24.Адзначце  сказы,у якіх на месцы пропускаў трэба паставіць коскі: 
    1)Дзяцінства__ды   юнацтва   найбольш грунтоўна фарміруюць асобу  
       чалавека. 
    2)Стройныя__зялёныя  бярозкі  расплялі танюсенькія коскі. 
    3)Я  люблю  легенд  дасціпны сказ  і  народ  свой,кемлівы__ і здольны. 
    4)Дзеці вераць   шчыра  ўсім:чалавеку__і   дрэву,і  зверу. 
    5)То выблісне  маланка  на  міг  адзіны__то  зыркне,хоць пагляд хавай. 
А25.Адзначце сказы,у  якіх на месцы  пропускаў   трэба  паставіць коскі:       
    1)Я  гэтак  жа__як  і кожны палачанін__улюбёны ў свой старадаўні горад. 
    2)Адзначыць  юбілей  хацелася__як належыць,бо невядома,ці  ўдасца   
         дачакацца іншай круглай даты. 
     3)Камбат стаў __як бы маладзейшым. 
     4)Кніжка выбраных твораў  Янкі Купалы  ляжала на маім стале__як  
         Біблія перад набожным чалавекам. 
      5)Шумеў лес.  Цякла__як   чорная рака__ноч.                                                                                                                                             
А26.Адзначце сказы.у якіх  выдзеленыя словы адасабляюцца: 
   1)Ігнат маўчаў зубы сцяўшы. 
   2)Да абеду было  цэлых  дзве  гадзіны  і Ляўшук  прынёсшы  лыжы   
      надумаўся крыху  пахадзіць па  лесе. 
   3)Міцька  звярнуў каня з дарогі  ў лагчыну   сівую ад расы   і ніцага   
      туману.       
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   4)Іван чакаў,пакуль  ячмень  жывое золата  зямлі   пальецца  з  бункера   
      камбайна ў кузаў. 
   5)Нейкі час мы нічога  не бачылі каля  сябе  апроч цьмяна-снежнага  
      поля. 
А27.Адзначце сказы,у якіх падкрэсленыя словы выдзяляюцца коскамі: 
   1)Каб лепш усіх  бачыць і чуць,мы  з Цімохам  нават  узлезлі на   кар- 
     жакаватую яблыню. 
   2)Лявон  таксама   здавалася  быў увесь захоплены працай. 
   3)Глядзі  ўнучак , і ў цябе можа вырасці  барада,а  галава аблысець. 
   4)Шмат  што  ў паводзінах  гэтага  хлопца   здавалася  супярэчлівым,не- 
      вытлумачальным. 
   5)Па-першае  гэта лепшая  ў свеце  антонаўка,вялізная,празрыстая.  
     А28.Адзначце словазлучэнні,у якіх  сувязь паміж словамі—кіраванне: 
    1)сесці на лавачку; 
    2)паказацца з-за лесу; 
    3)яшчэ  спяваюць; 
    4)густы   алешнік; 
    5)люблю  Дзвіну. 
А29. Адзначце прыслоўі,якія   пішуцца  разам: 
    1)(на)бягу падсілкавацца; 
    2)чаму(сьці)  не  прыйшоў; 
    3)(абы)якава  пазіраць; 
    4) (па) дзіцячы  шчыра;        
    5) (па)ціху   набліжацца. 
А30.Адзначце словазлучэнні,  у якіх не са словамі пішацца разам: 
    1)(не)абсяжныя   далі; 
    2)(не)па-твойму  зроблена; 
    3)(не)прачытаная   Віцем кніга; 
    4)(не)сустрэўшыся   ні разу; 
    5)(не)дапісанае сачыненне. 
А31.Адзначце сказы,у якіх ужываецца часціца  ні: 
    1)На сухой траве не было  н… расінкі. 
    2)Дзе гультай  ходзіць,там  ніва  н… родзіць. 
    3)Якім  бы  доўгім н…   быў дзень,але і  ён канчаецца. 
    4)Н…    дрэўца  ў   полі,н…   кусціка. 
    5)То  н…   шоўк,а рунь каля гары. 
А32.Адзначце словазлучэнні,у якіх сувязь  паміж словамі—дапасаванне: 
    1)шукаць спажывы; 
    2)доўгія   вушы; 
    3)трэці   клас; 
    4)нашы   поспехі; 
    5)дзе-небудзь спыніцца. 
                                                            ЧасткаВ 
В1.Запішыце лічбай нумар аднасастаўнага сказа: 
    1)Вось і Гарынь. 
    2)За акном  Гарынь. 
    3)Гарынь  мяккая,светлая. 
    4)Гарынь  відаць   здалёк. 
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     5)Гарынь у тумане. 
В2.Запішыце словам нумар абагульнена-асабовага сказа: 
    1)Трэба гэта зрабіць. 
    2)Квітнець  роднай зямлі. 
    3)У восем гадзін раніцы выключылі святло. 
    4)Яму ёсць  чым  пахваліцца. 
    5)У лес  дроў  не возяць. 
В3.Знайдзіце сказ з састаўным   дзеяслоўным выказнікам.Выказнік   
      выпішыце: 
   1)Я  прасіў  Віктара  прыйсці па кнігу. 
   2)Усё  было пароблена адразу пасля абеду. 
   3)Мы будзем змагацца за дом свой. 
   4)Я рад   цябе бачыць. 
   5)Давайце з’ездзім  у Нясвіж. 
В4.Якую сінтаксічную   функцыю(дзейніка?выказніка?дапаўнення?азна- 
     чэння7 акалічнасці?)выконваюць  аднародныя члены  ў дадзеным сказе?              
    Лес,і рэчку,і клёкат бусловы,чалавечую ўсмешку  ўраз можна знішчыць  
адным толькі словам,што  бяздумна вырвецца ў нас. 
В5. Укажыце акалічнасць прычыны: 
    1)спыніцца  на адлегласці; 
    2)плакаць ад радасці; 
    3)сустрэцца  вясною; 
    4)чытаць бегла; 
    5)запытаць двойчы. 
В6.Выпішыце спалучэнне  з прамым дапаўненнем: 
    1)выпіць малака; 
    2)сустрэцца вясной; 
    3)выглядаць з-за вугла; 
    4)ісці праз лес; 
    5)цікавіцца  літаратурай. 
В7.Знайдзіце ў сказе фразеалагізм і  запішыце,якім членам сказа  ён  з’яў- 
       ляецца: 
      Быў ён майстар на ўсе рукі. 
В8.Закончыце  думку: 
    У сказе”На  небе  ні  хмурынкі”    часціца  “ні”  ўзмацняе  …   . 
 
                                       
                                      Кантрольная работа №16   
                                                                                                                                                                                          
Кантрольная работа  з’яўляецца  абагульняючай  і сваім  зместам   ахоплівае 
работы  №№1—15. 
                                                   ЧасткаА 
А1.Адзначце словы,вымаўленне  якіх не супадае з напісаннем: 
    1)зачэпішся; 
    2)бясшумна; 
    3)лягчэй; 
    4)размаляваны; 
    5)схітрыць. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 73 

А2.Адзначце словы з трэцім націскным складам: 
   1)жыццяпіс; 
   2)летапіс; 
   3)старажытны; 
   4)выпадак; 
   5)грамадзянін. 
А3.Адзначце словы,у якіх пішацца літара о: 
   1)сл__ваформа; 
   2)сальфеджы__; 
   3)д__ўгачаканы; 
   4)ч__рнагрывы; 
   5)Н__вадзвінск. 
А4.Адзначце словы,у якіх пішацца літара  у: 
   1)га__біца; 
   2)на   __ральскім хрыбце; 
   3)прыбыў  __дзень; 
   4)гулялі  __траіх; 
   5)архівары__с. 
А5.Адзначце словы,у  якіх пішацца  мяккі  знак: 
   1)яблын__ка; 
   2)с__певы; 
   3)барац__ба; 
   4)пяц__сот; 
   5)мядз__ведзь. 
А6.Адзначце словы,у  якіх напісанне выдзеленых арфаграм заснавана на  
      марфалагічным   прынцыпе: 
  1)выязджаць; 
  2)палескі; 
  3)матчын; 
  4)мноства; 
  5)бездакорны. 
А7.Адзначце назоўнікі,у аснове  якіх пры ўтварэнні  формы адзіночнага лі- 
      ку  меснага  склону адбываецца  чаргаванне  зычных: 
   1)плуг;   
   2)верх; 
   3)размах; 
   4)флот; 
   5)заапарк. 
А8.Адзначце словы,якія пішуцца разам: 
   1)агульна__чалавечыя  каштоўнасці; 
   2)раман__пенталогія; 
   3)шырока__экранны  фільм; 
   4)рамантычна__гераічнае жыццё; 
   5)драбна__лессе. 
А9.Да рускіх слоў  вусна  падбярыце беларускія адпаведнікі.Адзначце тыя з   
   іх,у якіх  падоўжаныя  зычныя: 
   1)мытьё; 
   2)обещание; 
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   3)написанный; 
   4)радостью; 
   5)касса. 
А10.Адзначце словы,у якіх на месцы пропуску   трэба пісаць літару д: 
   1)прова…; 
   2)міласэр…ны; 
   3)а…кланяцца; 
   4)дара…чык; 
   5)два…цаць. 
А11.Адзначце словы,якія трэба пісаць праз злучок: 
   1)(мікра)клімат; 
   2)(тэатр)студыя; 
   3)(узаема)замяняльнасць; 
   4)(Івана)Франкоўск; 
   5)(ільно)ўборка. 
А12.Адзначце тыя сказыф,у якіх выдзеленыя словы—амонімы: 
  1)графік—план работы  і  графік—мастак,спецыяліст у галіне графікі; 
  2)нашчадак—чалавек у адносінах да сваіх продкаў  і  нашчадак—чалавек  
     будучага  пакалення;    
  3)груз—цяжар,цяжкі  прадмет  і  груз—тавары,прызначаныя для перавозкі; 
  4)затрымаць—перашкодзіць  руху  каго-небудзь  і  затрымаць—прыпы- 
   ніць,адтэрмінаваць  што-небудзь; 
  5)грот—штучная або прыродная пячора і  грот—ніжні прамы парус на  
     мачце. 
А13.Адзначце  сінанімічныя рады: 
   1)багна,дрыгва.твань; 
   2)здарэнне,выпадак,падзея; 
   3)змена,змяненне,ператварэнне; 
   4)колішні,леташні,ранішні; 
   5)здаўна,спрадвечна,спрадвеку. 
А14.Адзначце словы,у якіх выдзеленыя марфемы—канчаткі: 
   1)гадаваў; 
   2)умова; 
   3)вітаецца; 
   4)любуемся; 
   5)планава. 
А15.Адзначце словы,якія маюць у  сваім саставе прыстаўку  і  
       суфікс(суфіксы): 
   1)дакорлівы; 
   2)ашыйнік; 
   3)сяброўка; 
   4)абазначыць; 
   5)белізна. 
А16.Адзначце словы,утвораныя суфіксальным спосабам: 
    1)лесавік; 
    2)скрышыць; 
    3)збіты; 
    4)шматпланавы; 
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    5)лесапаркавы. 
А17.Адзначце назоўнікі,якія  ў родным склоне  адзіночнага ліку маюць кан- 
     чатак –у(-ю): 
    1)горад; 
    2)гай; 
    3)вопыт; 
    4)ложак; 
    5)сон. 
А18.Адзначце простыя лічэбнікі: 
   1)адзінаццаць; 
   2)сто; 
   3)пяцьдзясят; 
   4)дзвесце; 
   5)шэсць. 
А19.Адзначце правільна напісаныя лічэбнікі: 
   1)восемсот птушак; 
   2)дзве   пятых; 
   3)дзевяноста рублёў; 
   4)шэсць   дзявятых; 
   5)пяці-мільярдная сума. 
А20.Адзначце  прыклады з памылкамі  ва  ўжыванні лічэбнікаў: 
   1)трое   жанчын; 
   2)трое  сталоў; 
   3)трое пісем; 
   4)трое студэнтаў; 
   5)трое лыжаў. 
А21.Адзначце сказы з дзеясловамі загаднага  ладу: 
    1)Давайце працай славіцца. 
    2)Матчыны рукі ніколі не чуюць цяжару свайго дзіцяці. 
    3)Расціце,малыя,Радзіму любіце,сардэчна  шануйце  руплівых бацькоў! 
    4)Я  кожны  дзень,здаецца,сядзеў бы,маўчаў і глядзеў на блакітны  азёр- 
       ны  прастор. 
    5)Кожная  сасна свайму бору песню спявае. 
А22.Адзначце дзеясловы,якія маюць  правільныя  асабовыя кнчаткі: 
    1)ты хочыш; 
    2)мы сцеражом; 
     3)вы плывеце; 
     4)яна калыша; 
     5)яны поляць. 
А23.Адзначце прыметнікі,якія не ўтвараюць ступеней   параўнання: 
     1)вавёрчын; 
     2)суседскі; 
     3)глыбокі; 
     4)пільны; 
     5)вусаты. 
А24.Адзначце прыслоўі,якія пішуцца разам: 
     1)ісці  (у)абдымку; 
     2)зрабіць   (па)іншаму; 
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     3)скочыць (з)разгону; 
     4)скакаці   (у)прысядкі; 
     5)бегчы  (на)ўздагон. 
А25.Адзначце прыклады,у  якіх не,ні  трэба пісаць асобна: 
     1)шпалеры   (не)паклеены; 
     2)(не)прачытаная газета; 
     3)(ні)хто; 
     4)колькі  б (ні) купіў; 
     5)(не) апранаючыся. 
А26.Адзначце сказы,у  якіх на месцы пропускаў трэба пісаць  ні: 
     1)Ці__байцам  спяваеш  рэквіем,сасоннік? 
     2)__  раз абмылі бераг магутныя хвалі. 
     3)Колькі   __  думай, а нічога смачнейшага за хлеб не прыдумаеш. 
     4)Ужо ў  полі зноў  __  каласочка. 
     5)Жыццё  ідзе,яно   __  ведае спакою. 
А27.Адзначце словазлучэнні: 
     1)дождж  і вецер; 
     2)імкнуцца наперад; 
     3)дзіцячая  гульня; 
     4)бляск маланкі; 
     5)растуць вербы. 
А28.Адзначце  сказы,у якіх на месцы пропускаў неабходна  паставіць 
         працяжнікі:      
     1)Спаць у такую пару__вялікі грэх. 
     2)Мы з табою__як рыбка з  вадою. 
     3)Кожная маці__не вораг свайму  дзіцяці. 
     4)Складаная натура__чалавек. 
     5)Слова  ў мастацкім творы__чарадзейны знак. 
А29.Адзначце сказы  з прапушчанымі   знакамі прыпынку: 
     1)Мядзведзь  падаўся  ў густы  зарослы  крапівою і маліннікам,перавіты   
        хмелем алешнік. 
     2)Босыя ногі раз-пораз  ублытваліся  ў палеглае калоссе,ласкавы  але  
        непатрэбны  тут  гарошак. 
     3)Маўклівасць,цемра і смутак запаўнялі хату. 
     4)Рослыя,з чорнымі камлямі,з дзіўна  паточанай карой  алешыны  танулі 
         ў густым балотным разнатраўі. 
     5)У  хаце было цёмна   і ціха,і  цёпла. 
А30.Адзначце  сказы,у якіх на месцы пропускаў трэба паставіць коскі: 
     1)Маладзіца__як брусніца. 
     2)Міхась  удзельнічаў   у   рэпетыцыі   гуртка__як  памочнік   рэжысёра. 
     3)Пад  узгоркам  блішчала   круглае возера,яно рухалася   і  
         пералівалася__як  жывое серабро. 
     4)Кожны__як  рака__ўпадае ў сваё мора па-свойму. 
     5)Дзед сядзеў__як на  іголках__і ўсё не мог асмеліцца  выказаць 
         тое,дзеля чаго прыйшоў. 
А31.Адзначце сказы,у якіх  набраныя  курсівам словы   трэба выдзеліць  
      знакамі  прыпынку: 
     1)Іншы   раз у скверыку   рыпаў   гармонік,а  на  заасфальтаванай  яшчэ   
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      да вайны   пляцоўцы   наладжваліся  танцы. 
     2)Францыск  Скарына адзін  з самых  відных прадстаўнікоў эпохі   
      Адраджэння   першую беларускую кнігу  надрукаваў у 1517 годзе ў   
      Празе. 
     3)Рыбаловы з самай раніцы густа  абселі бераг возера   скіраваўшы свае  
       позіркі на паплаўкі. 
     4)Пасля бою  садаты спалі   седзячы. 
     5)Тут  у   фальварку Вязынка  нарадзіўся класік беларускай літаратуры  
        Янка Купала. 
А32.Адзначце  сказы,у якіх  падкрэсленыя словы   трэба выдзеліць коскамі: 
     1)Здавён   гасціннасць беларуса    ўсім вядома  ты,здавён. 
     2)Хіба  ж   магчыма   ў сэрцы лета затушыць? 
     3)Не адзін   я   магчыма   толькі вясну ўсёй душой чакаю.                                                                                                                                                                                                                
     4)Ёсць  раўнадушнае   слова”нічога”,хоць тлее  яно,але  мусіць  мае  
      правы. 
     5)Без  песень  свайго  народа  нямее   нават    прырода. 
                                                        ЧасткаВ 
В1.Дапішыце сказ: 
      Спалучэнне  двух  і больш  знамянальных слоў,звязаных паміж  сабой  
 сэнсам  і  граматычна   на аснове падпарадкавальнай сувязі,--гэта… 
 В2.Знайдзіце просты   лічэбнік  запішыце яго  ў форме творнага склону: 
     1)другі; 
     2)дзевяць; 
     3)восемдзесят; 
     4)удзвюх;    
     5)чацвёрка. 
В3.Выберыце  назоўнік,род   якога ў рускай і беларускай мовах не  супадае. 
      Запішыце  гэты  назоўнік  па-беларуску:    
     1)вооружение; 
     2)приключение; 
     3)успех; 
     4)беседа; 
     5)разум. 
В4.Выпішыце  прыслоўе,якое пішацца  злітна: 
      1)(у)адкрытую; 
      2) (на)памяць; 
      3)(усё)роўна; 
      4)(на)прапалую; 
      5)(па)мядзведжы. 
В5.Выпішыце дзеяслоў   загаднага ладу: 
     1)будзем працаваць; 
     2)ідзем   у лес; 
     3)хай гуляе; 
     4)зрабіла б,каб не дождж; 
     5)пяём песню. 
В6.Выпішыце слова,у якім  колькасць гукаў і літар не супадае: 
     1)Ілья; 
     2)зацішша; 
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     3)адзвінеў;  
     4)збуцвелы; 
     5)смех. 
В7.Выпраўце памылку  ва ўжыванні назоўніка.Правільны адказ запішыце: 
     1)Аб  нашым  Славе  гаварылі шмат добрага. 
В8.Выпішыце прыналежны прыметнік: 
     1)пасудная паліца; 
     2)жнівеньскі  дзень; 
     3)халасты чалавек; 
     4)гарадскі   вал; 
     5)дзядулеў партфель. 
 
                                       
                                      Кантрольная работа№17  
    Перад выкананнем работы  неабходна  паўтарыць наступны матэрыял:                                                                                                                                                                                                   
1.Складаназлучаныя сказы.Пунктуацыя  ў складаназлучаным сказе. 
2.Складаназалежныя сказы.Адрозненне  злучнікаў ад злучальных 
слоў.Віды  даданых частак у складаназалежным сказе. 
Складаназалежныя  сказы з некалькімі  даданымі часткамі.Віды  
падпарадкавальнай  сувязі ў  складаназалежным сказе  з некалькімі 
даданымі часткамі(сузалежнае  аднароднае,сузалежнае неаднаронае, 
паслядоўнае,змешанае  падпарадкаванне). 
 3.Бяззлучнікавыя складаныя сказы.Пунктуацыя ў іх. 
 4.Складаныя сказы з рознымі відамі  сувязі.Пунктуацыя ў іх. 
 5.Правапіс дзеясловаў(паўтарэнне). 
 6.Правапіс прыслоўяў(паўтарэнне). 
 7.Правапіс  канчаткаў  назоўнікаў(паўтарэнне). 
 8.Правапіс складаных   назоўнікаў  і  прыметнікаў(паўтарэнне). 
 9.Правапіс не(ня),ні(ані)  з рознымі часцінамі мовы(паўтарэнне). 
 10.Марфемная  будова  слова(паўтарэнне). 
    
                                                                  ЧасткаА 
А1.Адзначце складаназлучаныя  сказы,у  якіх на месцы пропускаў трэба 
      паставіць коску: 
   1)Зялёны поплаў__і блакітнае люстра  вады. 
   2)Хай жа свеціцца ваша  акно  __і  гучаць аж да раніцы песні! 
   3)Тужліва закігікала на бліжнім балоце  кнігаўка__і  высока ў небе  
       дробненька замармытаў бакас. 
   4)Хвіліна__і горад адкрые  свой тэатральны фестываль. 
   5)Ці то кажан  праляцеў  у начной  цішыні  __ці   то  нейкая птушка  
       прашасцела крыламі. 
А2.Адзначце  сказы,у якіх  на месцы пропуску  трэба паставіць адзін пра- 
     цяжнік: 
   1)Шалёны  тэмп танца__і  кароткі адпачынак__і зноў   шалёны   тэмп. 
   2)Дзесьці  птушка  зрэдку    заспявае__ды  пераклікнуцца драчы. 
   3)Далёкія  нівы без краю__і  ластавак  гнёзды  над хатай маёй. 
   4)Кладзіся,сынок,спаць__і  няхай  прысняцца табе  добрыя сны. 
   5)Тры  гадзіны ходу__і  мы на месцы. 
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А3.Адзначце  сказы,у якіх на месцы  пропускаў трэба паставіць  кропку  з  
      коскай: 
   1)Рыбак  быў дзядзька  наш  Антоні,як  і работнік  адмысловы__а     
    Уладзік пасвіў дзесь каровы,травіў   чужыя сенажаці__а  дома з дзецьмі  
    была  маці. 
   2)Дзесьці  пракрычаў певень__і  яму азвалася з паўдзесятка яго калег. 
   3)Узмах вясла__і  сонны бераг адразу пачынае  жыць. 
   4)На полі  працавалі трактары__а  на балоце кігікалі кнігаўкі__а  тут,у  
      вёсцы, граў гармонік. 
   5)На  балоце звінелі   косы__і  махаліся касцы. 
А4.Адзначце  складаназалежныя сказы: 
   1)На  ўскрайку    лугу  стаяў дачны пасёлак,ахутаны  лістотай невысокіх 
     садоў,дзе зеляніна мяшалася з жаўцізною. 
   2)Люблю  пазіраць я на  поле вясной,як  ветрык жартліва плыве  
      збажыной. 
   3)Той  толькі адчуе ўсю слодыя  спаткання,хто горкасць разлукі спытаў. 
   4)А груш  які там выбар быў,а слуцкіх бэр гара,а  белы-белы той наліў  бы 
       сонца ўсё забраў. 
   5)Я  ўсё  гэта разбяру,але не ведаю калі. 
А5.Адзначце сказы з даданай выказнікавай часткай: 
   1)Які дуб,такі тын,які бацька,такі сын. 
   2)Прырода дорыць толькі дзіва,бо дзівам ёсць яна сама. 
   3)Яблыкі з тых,дзе соку шмат. 
   4)Чыя  галава,таго і розум. 
   5)Едзем  праз бярэзнік басаногі,што ў расе на досвітку прадрог. 
А6.Адзначце сказы,дзе сродкамі сувязі частак з’яўляюцца злучальныя 
        словы: 
    1)Калі памірае мара,свет засланяе хмара. 
    2)Багаты дзівіцца,чым бедны жывіцца. 
    3)Я люблю  бярозку,што  пяе  з вятрамі. 
    4)Ніхто спрачацца  з тым  не будзе,што ўсюды  шмат мясцін прыгожых. 
    5)Цішыня   такая,што і яблынька за  акном  не зварухнецца ні адным  
      лісточкам. 
А7.Адзначце сказы здаданай акалічнаснай  часткай месца: 
    1)Хто не спытаў  хоць  раз трывогі,цаны не ведае  жыццю. 
    2)Калі маўчыць душа,гібее розум наш. 
    3)Дождж  ідзе  не там,дзе просяць,а  дзе косяць,не там,дзе ждуць,а там 
       дзе жнуць. 
    4)Яны   ішлі  па дарожцы ў той бок,дзе за дрэвамі  чуліся людская  
        гамонка і  галасы людзей. 
    5)На роднай зямлі  ёсць такія крыніцы,адкуль выцякае гаючы бальзам. 
А8.Адзначце сказы,дзе сродкамі  сувязі частак з’яўляюцца  падпарадка- 
      вальныя злучнікі: 
    1)Неба яшчэ  чырванела  там,дзе зайшло сонца. 
    2)Сонца  было  глыбока за пушчай,  таму  што  над грэбенем лесу  яшчэ  
         ўсё нясмела займалася сапраўдная зара  ўсходу.  
    3)Як  ваўка  баяцца,то ў  лес не хадзіць. 
    4)Каб на хмель не мароз,ён бы тын перарос. 
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    5)Слова скажа,як  птушка зашчабеча.         
А9.Адзначце сказы,у  якіх  часткі звязаны паслядоўным падпарадкаван- 
      нем: 
    1)На вялізным зялёным лузе,што разлёгся ў шырокай  лагчыне на беразе  
      ціхай Свіслачы,якая паўкругам  ахінае  гэтую  прыгожую мясціну,з  
      краю  ў край пералівалася,хвалявалася неабсяжнае  мора людзей. 
    2)З  захаду дзьмуў  вільготны вецер і прыносіў той характэрны пах,па  
        якім пазнаецца,што блізка вясна. 
    3)Мне  ж мілей   дарога  тая,што вядзе ў зялёны горад мой,дзе сяброўства  
        з кожным дубам  маю і знаёмы з кожнаю сасной. 
   4)Калі падымалася сонца,пачыналася  гарачыня,якая трымалася да позня- 
      га  вечара. 
   5)Таму і сумна мне часамі,што з  дому вестак не чуваць,што на лісты мае  
       лістамі  не хочаце вы адказаць. 
А10.Адзначце сказы з сузалежным аднародным падпарадкаваннем: 
    1)Прыемна ехаць па старой,даўно вядомай дарозе і наглядаць,якія змены 
         адбыліся за той час,калі ты не бачыў яе. 
    2)Я  не знаю месяца больш за май  шчаслівага ,калі пушчы  цешацца з  
         гоману шумлівага,калі вербы  ніцыя  рвуцца  ўвысь галінкамі, калі 
         скрозь  пшаніцаю пахне над далінамі. 
    3)Калі парою лістападу  ў вырай   птушкі  адлятаюць,яны  ў дубровах  
        пакідаюць свае  вясновыя напевы,каб не  згубіць  іх  недзе часам у  
        хмарным  небе на  чужыне. 
     4)Золкі бераг на  Пцічы   мяне туды заўсёды кліча,дзе   расцвітаюць 
        касачы,дзе гады зязюля лічыць. 
     5)Янка любіў  цішыню  і  спакой,якія панавалі ў глухім кутку сярод  
         лесу,дзе праводзіў  заняткі Лабановіч. 
А11.Пунктуацыйныя памылкі  дапушчаны  ў сказах: 
     1)Вясна павінна быць  раджайна,вада шуміць штось незвычайна. 
     2)Глядзелі на Ганну,разважалі  і—за  малым  выключэннем  прыдзір  з 
       жанок—згаджаліся:выспела нявеста,нічога не скажаш! 
     3)Яшчэ   некалькі хвілін  я слухаў гэтае прываблівае  лясное  спяванне, 
        але вось  на дарозе паказалася жанчына,я ступіў  з-за  дрэва насустрач 
        ёй—і   песня абарвалася. 
     4)Я  хацеў толькі аднаго,каб ён  хутчэй   паправіўся  і каб больш мне не  
          лячыць яго. 
     5)У  адным старажытным творы,які называецца “Слова пра паход Ігара- 
          вы” напісана:што  Усяслаў Чарадзей  спрачаўся з самім  богам сонца 
          Хорсам. 
А12.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў ставіцца  двукроп’е: 
     1)Вецер  загуляе__хвойнік,лозы гнуцца. 
     2)Куды ні глянь__снягі  бялеюць. 
     3)Падсадзіш на печ  дзядулю__цябе ўнукі падсадзяць 
     4)Усё вакол знаёмае да болю__збягаюць  незабудкі да  вады,сядае важна 
        сядае  важна бусел на таполю,ад ластавак  абвіслі  правады. 
      5)Андрэй зірнуў на  неба__чорная хмара вісела на ім. 
А13.Адзначце  сказы,у  якіх неабходна паставіць працяжнікі: 
    1)Агнявыя  валаконцы ткуцца  ў шоўк  чырвоны   гэта хмаркі  ладзяць  
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       сонцу і дзяньку кароны. 
    2)Дождж мочыць сонца сушыць. 
    3)Рана ў поле выязджай  будзе добры ўраджай. 
    4)Касілкі стракочуць  ідзе сенакос. 
    5)Я  чую возера  ўсплескі  то сом  прачнуўся  на зары і спудзіў   шчупака. 
А14.Адзначце сказы з даданай  параўнальнай  часткай: 
    1)Тваё дыханне на маім,як  веснавое ранне. 
    2)Слядок з слядочкам супадае,бы лапка тут адна ступае. 
    3)Слова скажа,як птушка  зашчабеча. 
    4)Лепей  горкую рэдзьку есці,чым з нялюбым за стол сесці. 
    5)Бяда,як  пыл,развеяна вятрамі. 
А15.Адзначце сказы,у якіх неабходна паставіць  коску пры збегу 
         падпарадкавальных злучнікаў: 
    1)Ёсць  такая прыкмета,што калі сонца  заходзіць у хмары,то назаўтра  
        будзе  дождж. 
    2)Аднекуль прыйшла шчымлівая  турбота,што калі ён сёння не паедзе,то  
         можа здарыцца нешта кепскае. 
    3)Час  зпраз такі,што калі сёння паспееш зрабіць справу,дык заўтра  аб ёй 
         не трэба нават успамінаць. 
   4)І  яшчэ   зразумеў,што калі адсякуць галаву  яго  Ценю,у  Цара  пасля  
        гэтага не будзе на  чым  насіць  карону. 
   5)Іван адчуў,што калі ўпадзе ў снег,то,напэўна,ужо не  ўстане. 
А16.Адзначце сказы з сузалежным неаднародным падпарадкаваннем: 
    1)За новамі платамі  і хатамі,што   цяпер стаяць,я бачу тых  людзей,якія 
        ніколі не вернуцца к нам,якіх ніхто не заменіць. 
    2)Калі ўзышло сонца,мы заўважылі,што апынуліся ў  зусім  незнаёмых  
        мясцінах. 
    3)Многа трэба  было энергіі  і старання,каб кожная  група была  
        зацікаўлена ў сваёй рабоце. 
    4)Нарцысы своеасабліва,ледзь улоўна пахлі,пахлі  так,як яны звычайна  
       пахнуць,калі вырастаюць  не ў аранжарэі,а пад адкрытым небам на волі. 
    5)Наша хата ў самай сярэдзіне,там,дзе вёска   як бы згінаецца і  адзін 
        канец яе паварочвае на поле,да Лысай гары. 
А17.Адзначце сказы са змешаным падпарадкаваннем: 
     1)Я сам  не раз быў сведкам,як нападае дзікай рыссю зло,як дабрадзей   
        падсоўвае сіло,каб  пачуццё  зноў пасадзіць у клетку. 
     2)Калі мы хочам,каб нашу мову любілі і паважалі,дык давайце гаварыць  
       і  пісаць на ёй так,каб усім было хораша,каб кожнае слоўка зіхацела і  
       пералівалася. 
      3)Найпрыгажэйшы бывае чалавек тады,калі ён  не  ведае пра гэта,калі  
        ён  не бачыць самога сябе.    
      4)Любая  літаратура можа сказаць,што яна багатая і разнастайная,калі   
         мае  свайго Караткевіча.   
     5)Сымон паведаміў бы пра тое,як захопліваюць чалавека нязмерная  
         радасць і  шчырае   шчасце ,калі ён  бачыць,што рукі  яго твораць 
          адну   пекнату. 
А18.Адзначце сказы,у якіх дапушчаны пунктуацыйныя памылкі: 
      1)На верхавіне старой ліпы  за агародам  пагасла  чырвань  на  
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           лісці,шпакі ўзняліся з голля  і панеслі  ў вёску свой кірмаш. 
      2)Згінулі сцюжы,марозы,мяцеліцы,болей не мерзне душа ні  адна 
          сонейкам цёпленькім,зеленню  вабнаю  абдаравала  зямельку вясна. 
       3)Дзесьці блізка рагатала сава,маладыя ваўчаняты жаласна вылі. 
      4)Агонь весела ліжа  сухія бярозавыя сукі,водбліскі полымя  скачуць па  
         чорных,задымленых сценах,у шалашы светла. 
      5)Там,угары,дальш  з-па-над  Нёмна сяло глядзела зсіня-цёмна,над ім  
           стаяў дым белаваты. 
А19.Адзначце  бяззлучнікавыя сказы з аднатыпнымі часткамі: 
     1)Зірнеш і ўнікнеш:прад табою: мо князь з княгіняю якою! 
     2)Па сакрэту   чуў   я чутку:пасадзілі Лыску ў будку. 
     3)Свеціць сонца,шумяць дрэвы. 
     4)Маўчала ноч  па-над палянай,зялёны гай не гаманіў. 
     5)Кажуць людзі:у  год  раз ночкай з гуслямі дзед  з кургана,як  снег,белы  
        выходзіць.    
  А20.Адзначце сказы з разнатыпнымі часткамі: 
      1)Думаецца мне:ён прыйдзе. 
      2)Павее  ветрык—шурхнуць  травы. 
      3)У  народзе гавораць так:лянок не любіць  лянот. 
      4)На Ягор’е  мароз—будзе расці авёс. 
      5)Вы туды,я сюды. 
А21.Адзначце сказы,у якіх на месцы прапускаў нельга паставіць працяжні- 
       кі: 
      1)Жонка паспела толькі ахнуць__Максім  перавярнуў кошык уверх  
         дном. 
      2)Сніцца Вялю__пахне шышкамі  і мятай. 
      3)Не вятрыска з поўначы павявае__ціха сон у камору ступае. 
      4)Над ракою ў спакоі  зацвітала каліна__у  сяле над ракою  вырастала  
          дзяўчына. 
      5)Багач   ззяе  ў    пазалоце__мужык бедны  мрэ   ў бядноце. 
А22.У сказе неабходна   паставіць  наступныя знакі прыпынку: 
        Каб зрабіць першы крок  трэба рука маці каб спатыкнуўшыся зноў 
      падняцца вера ў дарогу каб адчуцб цяпло сонца дружба каб не знаць 
      адзіноцтва Радзіма. 

1)6 косак,3 працяжнікі; 
      2)3 працяжнікі,3 коскі,3 кропкі з коскай; 
      3)3 працяжнікі,1 коска,3 кропкі з коскай; 
      4)3 працяжнікі,2 коскі,3 кропкі з коскай; 
      5)5 косак,3 кропкі з коскай. 
А23.Адзначце  сказы з рознымі відамі сувязі(камбінаванай будовы): 
       1)А як раніца настане,бляскі сонца загуляюць—рос прыходзіць 
           адцвітанне,туманы ў рэчцы   таюць. 
       2)За колькі дзён да касавіцы касцы  заглянуць  на паліцы,каб малаток  
           знайсці і бабку—ідзе работа,не спі ў шапку. 
       3)Гляджу  з акна:снягі  паволі таюць і сонца ўстала гожае,як след, 
           паветра  зноў глытаю  і цешуся,што зарунеў сусвет. 
       4)Усё пакінуць след павінна,бо,як пачаўся белы свет,прамень,пясчынка  
           і расінка нязменна пакідаюць след. 
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       5)Мы пойдзем  з табою па асенніх садах,каб хоць на хвілінку ў юнацтва 
           вярнуцца,схаваемся ў дождж  пад рабінавы дах,каб мокрай   шчакой  
           да шчакі  дакрануцца. 
    А24.Адзначце дзеясловы,якія не маюць формы цяперашняга часу: 
        1)занесці; 
        2)браць; 
        3)чытаць; 
        4)крышыць; 
        5)навучыць.   
    А25.Адзначце складаныя прыметнікі,якія пішуцца праз злучок: 
        1)(мнага)ярусны; 
        2)(улан)батарскі; 
        3)(слаба)характарны; 
        4)(пладова)агароднінны; 
        5)(шэра)блакітны. 
    А26.Адзначце  словазлучэнні,у якіх выдзеленыя словы пішуцца разам: 
        1)(дзе)нідзе  віднеецца; 
        2)атрымліваць  (што)месяц; 
        3)(па)дзіцячы кволы; 
        4)вярнуцца   (за)цемна; 
        5)(як)небудзь далучыцца. 
     А27.Адзначце канструкцыі,у якіх  не з выдзеленымі словамі трэба пісаць  
             асобна: 
        1)кніга   не(загорнута); 
        2)(не)мяккі,а цвёрды; 
        3)(не)згаджаючыся   з прапановай; 
        4)(не)дарэчны   выпадак; 
        5)(не)змайстраваная   дзежка. 
      А28.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў  пішацца  не: 
         1)Хто  ж  __дружыць з чараўніцай-казкаю! 
         2)Без  ачышчальных   збудаванняў  заводу  __туды  __сюды. 
         3)Колькі б  __глядзеў  на возера Свіцязь,не  нагледзішся. 
         4)Ледзь  __ у кожнага пасажыра было поўнае вядро брусніц. 
         5)Рускую літаратуру  на нашым курсе  выкладаў  __хто іншы ,як Павел   
             Іванавіч. 
    А29.Адзначце словы,у якіх выдзеленыя марфемы—канчаткі: 
         1)гучна; 
         2)краіна; 
         3)намаляваў; 
         4)мыецца; 
         5)сустракаемся. 
     А30.Адзначце сінонім да слова  абавязкова: 
          1)непазбежны; 
          2)тэрмінова; 
          3)упарта; 
          4)безумоўна; 
          5)акуратна. 
      А31.Адзначце словазлучэнні,у якіх выдзеленыя назоўнікі маюць  
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              правільныя склонавыя канчаткі: 
          1)адпачываць з Косцей; 
          2)дзіця ў калысцы; 
          3)з артыстам  Кармуніным; 
          4)здабыча  вугалю; 
          5)знаходзіцца  пры  рэжысёры. 
       А32.Адзначце словы,якія пішуцца разам: 
          1)(паў)агарода; 
          2)(Бялыніцкі)  Біруля Вітольд; 
          3)(мікра)часціца; 
          4)(плашч)накідка; 
          5)(контр)ігра. 
                                                         ЧасткаВ 
       В1.Напішыце словам нумар сказа,у якім на месцы  пропуску трэба 
             паставіць працяжнік: 
           1)Нарэшце ўсё было ўпарадкавана__і куток адразу набыў культурны  
               выгляд. 
           2)Стала вельмі трывожна і ціха__   і   толькі  навокал густа шапацелі  
               сняжынкі. 
           3)Тут раслі   яліны__і трапляліся бярозы. 
           4)Жыта хвалявалася пад ветрам__і  над  ім слаўся жаўтаваты  рэдкі    
                туман. 
           5)Пачуўся гук__і ўсё стала  ажываць. 
       В2.Напішыце лічбай нумар сказа,паміж часткамі якога ставіцца кропка      
             з  коскай. 
           1)Шуміць  Скарынаўскае  свята  спявае ў сэрцах палачан і  грае  
                музыка заўзята  і б’е вясёлкавы фантан. 
           2)Адчыніліся раптам  дзверы  і хлопчык   упаў  як нежывы. 
           3)Валянціна працавала на ферме  а Адась быў у арміі,служыў ужо  
               другі год  а  маленькая дачушка Светачка  пачала  ўжо хадзіць. 
           4)Хай Антось прыедзе заўтра і Антаніна пачне гэту  працу. 
           5)Дыхнула цеплынёю  і краскі зацвілі. 
       В3.Запішыце,якім членам сказа  з’яўляецца слова “што” ў сказе: 
           Я  ў сталіцы ізноў сярод гмахаў-дамоў,што здзіўляюць красой  
             небывалай. 
       В4.Вызначце і запішыце від даданай часткі ў сказе: 
           Хачу,каб вечна  красавала  прыгожа-светлая вясна. 
       В5.Вызначце і запішыце лічбай  колькасць даданых частак у сказе: 
           У звечарэлым садзе,што,цямнеючы,туліўся ў першай восеньскай  
           журбе,я  прыгарнуў  твой ценькі стан,няўмеючы,і  ўпершыню 
           пацалаваў цябе. 
       В6.Вызначце  і запішыце,якой часцінай мовы  з’яўляецца слова “што” 
             ў  сказе: 
           Зямля глядзіць азёрамі-вачыма  на ясны свет,што стыне ў красе. 
       В7.Знайдзіце  і выпішыце слова,у якім няма канчатка: 
            1)прачытаў; 
            2)нясмелы; 
            3)засценак; 
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           4)спякотны; 
           5)узбіраючыся. 
       В8.Знайдзіце і запішыце дзеяслоў першага спражэння: 
           1)бегчы; 
           2)маляваць; 
           3)есці; 
           4)цешыцца; 
           5)даць. 
       
     
                                 Кантрольная работа №18                                                                                                                                                                                                                                                                     
   Перад выкананнем работы  неабходна паўтарыць  наступны матэрыял: 
1.Структура  простага і складана  сказаў(паўтарэнне)                                                                                                                                                                    
2.Пунктуацыя  ў простым і складаным сказах(паўтарэнне). 
3.Простая  мова,асаблівасці  яе афармлення на пісьме. 
4.Тыпы  і стылі мовы.Жанры  мовы. 
5.Сінтаксіс  беларускай мовы(паўтарэнне). 
                                               Частка А 
А1.Адзначце  двухсастаўныя сказы: 
     1)Я ўсё разбяру,але не ведаю калі. 
     2)На дварэ дождж. 
     3)Адкрыты  дзверы ўсіх вагонаў на сем мінут. 
     4)У  горадзе гоман. 
     5)Цёплы май. 
А2.Адзначце абагульнена-асабовыя сказы: 
      1)Ад дабра рабра не шукаюць. 
      2)З песні слова не выкінеш. 
      3)А сёмай гадзіне на пляцоўцы запалілі агні. 
      4)Гаспадарчаму саўгасу  ёсць  чым пахваліцца. 
      5)Бору заўсёды пад ветрам гнуцца. 
А3.Адзначце намінатыўныя(назыўныя)сказы: 
     1)Вунь  і наша вёска. 
     2)Лес навокал. 
     3)Год трыццаць дзевяты. 
     4)Вось   і мая вёска. 
     5)Ранішняя шматгалосая  малітва   птушак. 
А4.Адзначце няпэўна-асабовыя сказы: 
     1)Трэба падкормліваць рыбу,трэба ачысціць  сажалкі  ад  іншай травы і 
        зелля.   
     2)Пісаў пісьмо сябру. 
     3)На паплавах звозілі сена. 
     4)На граніцы паласу барануюць,як у полі. 
     5)У лес дроў не возяць. 
А5.Адзначце складаназалежныя сказы: 
     1)За лета  я нажыў ладныя мазалі,якімі  можна было пахваліцца,і сорак  
       рублёў грошай. 
     2)Прыйшла  вясна,абудзіліся палі,і  зазвінелі ручайкі. 
     3)Які дуб,такі тын. 
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     4)Ноч была як казка. 
     5)Сёстры(а яны  ў той час  вельмі хварэлі) былі ў вёсцы,якая  
        знаходзілася недалёка ад горада. 
А6.Адзначце складаназалежныя сказы з паслядоўным падпарадкаваннем: 
     1)Я чую,як  вые ў коміне вецер,як стукае ў  акно бярозавае вецце. 
      2)Іван адчуваў,што калі ўпадзе ў снег,то,напэўна,ужо болей не ўстане. 
      3)Калі    дверы  адчыняцца,ён  найперш запытае,ці  тут жыве той  
        чалавек. 
      4)Быў ён чалавек,што ўсіх шкадаваў,бо заўсёды помніў,як яму самому  
         раней цяжка жылося. 
      5)Мы накіроўваемся да сядзібы,якая тоне ў зеляніне  дрэў,  каб  
         паглядзець на двор,на  тыя шыбы,у якія і ён некалі глядзеў. 
А7.Адзначце сказы з даданай выказнікавай часткай: 
     1)Яны  з тых,хто працу любіць. 
     2)Які госць,такая  чэсць. 
     3)Вёска цяпер не тая,што была дваццаць  гадоў назад. 
     4)Дзе знайсці крыніцу,адкуль выцякае гаючы бальзам. 
     5)Той,каму далі канверт,раптам замоўк. 
А8.Адзначце сказы  з даданай акалічнаснай часткай: 
     1)Люблю тую пару,калі буяе усё навокал. 
     2)Люблю тую мясціну,дзе прайшло маё маленства. 
     3)Той  горад,адкуль мы прыехалі,быў малавядомы. 
     4)Іду туды,дзе знаходзіцца помнік воінам-вызваліцелям. 
     5)Там,дзе прайшло маленства,усё цяпер змянілася. 
А9.Адзначце сказы з рознымі відамі сувязі(камбінаванай  будовы): 
      1)Калі апускаецца над ракою  глухая палеская ноч,тады заціхае  памалу  
        горад Пінск,маўклівымі робяцца вуліцы і завулкі і  рэдкія 
        кія крокі прахожых рэхам аддаюцца ў каменных сценах. 
      2)Трэба было адпачыць,але мы разумелі,што калі прысядзем,то,магчы- 
         ма,адразу заснём. 
      3)Паклаўшы  косы пад пракос і ўцёршы  лоб і потны нос,касцы  
         падселі к кусту. 
      4)Ты прыйшла ка мне тады,як звінелі халады,як стагнаў яловы плот і  
         хохлік бегаў ля варот. 
      5)Вечарэла,калі падыходзілі да вёскі,і мы вырашылі   тут пераначаваць. 
А10.Адзначце схему,што адпавядае сказу з простай мовай? 
       Серж пачаў шаптаць   бацьку на вуха Хадзем дадому але бацька і  слу- 
       хаць пра гэта не хацеў. 
       1)А:”П.”—а. 
       2)А:”П,”—а. 
       3)А:”П,” а. 
       4)А:”П”—а. 
       5)А:”П”а. 
А11.Адзначце словазлучэнні: 
       1)красавік  і май; 
       2)ціха спяваць; 
       3)гоман людзей; 
       4)ісці  ў ягады; 
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       5)слаўны дзень. 
А12.Устанавіце   адпаведнасць паміж выдзеленымі словамі і іх сінтаксічнай     
        роляй.Адзначце нумар правільнага адказу: 
      А.Увосень за стол просім                                                                     
      Б.У  купэ сядзеў мужчына сярэдняга росту.                                       
      В.Я  лісічак набраў каля  сцежкі-вяртухі.                                          
        Г.Ад  веснавой красы сэрца жаваранка гатова разарвацца.             1 
 
        1)А4Б5В1Г3;                   1.Дапаўненне 
        2)А4Б1В5Г3;                   2.Дзейнік 
        3)А4Б5в1Г2;                    3.Выказнік 
        4)А4Б1В5Г2;                    4.Акалічнасць 
        5)А4Б2В1Г3.                    5.Азначэнне 
А13.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў неабходна паставіць пра- 
        цяжнікі: 
       1)Жыць паходам__уцеха для мяне. 
       2)Дабрата__найлепшы наш памочнік. 
       3)Сам сабе чалавек__не вораг. 
       4)Сябры__вадой не разальеш. 
       5)Зіма__марозная,снежная. 
А14.Адзначце сказы з прапушчанымі знакамі  прыпынку: 
       1)Увесь дзень яны ішлі  па лугах,пералесках,змакрэлі на слаце ды ў  
           зарасніках. 
       2)Усё высакароднае,духоўнае  нацыянальнае  пачынаецца на Беларусі   
           адсюль,са старажытнай Полаччыны. 
       3)Сонца перакулілася  ў сад,разлілося,разбілася  на часцінкі і  звініць   
            спелымі яблыкамі ў дзень бабінага лета. 
       4)Агеньчыкі свяціліся і белыя,і чырвоныя, і зялёныя. 
       5)Рачулка была невялікая аднак рыбная. 
А15.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў трэба паставіць коскі: 
       1)Усё у наваколлі __нібы замерла ад спякоты. 
       2)Ведалі мы Сёмку__ як аблупленага. 
       3)Не ва ўсіх жа такая вытанчаная натура__як у вас. 
       4)Раса__быццам слёзы. 
       5)Нібы  добрыя знаёмыя__сардэчна ківаюць нам ускудлачаныя хвоі. 
А16.Адзначце сказы,у якіх правільна выдзелены акалічнасці: 
       1)Пайшоў  Рыгор дадому нос павесіўшы. 
       2)Масквіча Колю Паўлава  пахавалі ў Бабынічах,над возерам,па правы  
          бок ад увахода ў драўляны будынак вясковай бальніцы. 
       3)Андрэй паваліўся і ўжо лежачы  на пяску,убачыў,што вялікая рыбіна  
           круціцца  на мелкаводдзі. 
       4)Дзяўчаты ішлі з поля спяваючы. 
       5)Закончыўшы пракос,я павярнуўся,каб ісці станавіцца на новы. 
А17.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў трэба паставіць коскі: 
       1)Вёска мела адну вуліцу і  __на дзіва__шмат завулкаў. 
       2)Падарожны__скінь  шапку і нізка пакланіся зямлі,якая цябе  
          ўзгадавала! 
       3)Па  лесе__і праўда__то тут,то там  чуліся галасы:навіна  пра баравікі  
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          дайшла  да многіх. 
       4)Відаць__палатно на кашулю ткалі ўмелыя рукі,бо матэрыял тонкі,што  
          павуцінка. 
       5)Пры руху па лёдзе трэба  быць __асабліва__асцярожным  у месцах,дзе   
          ў  вадаём  упадаюць раўчукі. 
А18.Адзначце сказы,у якіх на месцы  пропускаў трэба паставіць коскі: 
       1)Цёмнае неба__і  яркія зоркі. 
       2)Залатым лістападам   асыплецца  лісце бяроз__і   скінуць   свой  
          багаты ўбор ліпы і клёны. 
       3)На шыбах  снег  ляжыць іскрыстым пухам__а ў хаце пахне грэчкай  
          чысты  мёд. 
       4)За  акном  было холадна__ і завывала завіруха. 
       5)Малы жук__ды вялікі гук. 
А19.Адзначце сказы,у якіх на месцы  пропускаў  коскі не ставяцца. 
       1)Каля ракі  заліваліся салаўі__і прыемна пахла аерам. 
       2)Ці ў ліпені  паеду на экскурсію__ці збяруся  да бабулі на  цэлае лета. 
       3)Церусіў дробны снег__але вецер  не даваў яму ўлегчыся,зганяў  на   
           абочыны вуліц,зганяў на тратуары.       
       4)Твар зары пунсавашчокі__і  неба  шэры твар. 
       5)Вецер  папраганяў з поля людзей__і неўзабаве ноч ахінула сваім   
           чароўным плашчом зямлю.   
А20.Адзначце  сказы,у якіх на месцы пропускаў  трэба паставіць працяжні- 
        кі: 
      1)Некалькі  рэзкіх  узмахаў__і цела напаўняецца сілай. 
      2)Мароз __і сонца. 
      3)Ужо добра сцямнела__а снегавыя крупінкі  ўсё сыпаліся і сыпаліся. 
      4)У  гэты час злёгку скрыпанулі   дзверы__і ўвайшла  маці. 
      5)Паглядзіш на агонь__і ўявіцца казачны цыганскі табар. 
А21.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў трэба паставіць  коскі: 
      1)Чым  больш жывеш__тым больш ведаеш. 
      2)Стары  лес__што разросся за рэчкаю__пазіраў важна і лагодна,бы  
        гаспадар на багацце сваіх ніў. 
      3)У такую пару цяжка было адрозніць,дзе   канчаецца  ноч__і  пачы- 
         наецца дзень.     
      4)Я адчуваў,што  калі Святлана і вернецца,дык гэта  будзе не хутка. 
      5)Шум стаіць над дуброваю__быццам рада аб нечым ідзе. 
А22.Адзначце сказы,у якіх знакі прыпынку пастаўлены правільна: 
       1)Пачуць водар  хлеба ў зярнятах можа толькі той,хто  вырас на зямлі. 
       2)Кідаў плесці лапці дзед толькі вясною,калі зямля дыхала цяплом,і лю- 
           дзі  пачыналі патроху ўсюды сеяць.      
       3)Я ведаў,што,калі  дзень пройдзе марна,на  душы  няўтульна,хмарна.      
       4)Заўсёды трэба ў полі праўду сеяць,бо што  пасеем,тое і пажнём. 
       5)Неабходна ўлічваць,і што ён сказаў. 
А23.Адзначце сказы,у якіх трэба паставіць   дзве   коскі: 
      1)Я доўга глядзеў   на яблыкі  якія  яшчэ  не паспелі і якія  адным сваім  
         выглядам   наганялі аскоміну.        
      2)Гэта  кніжка пра тое  што ў жыцці  мяне так ці іначай кранула. 
      3)У Навадворках  той хто не меў вакол хаты якой-небудзь зелені лічыў- 
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          ся   дрэнным гаспадаром. 
       4)Не трэба баяцца пачынаць  новую справу бо калі здолееш  справіцца з 
          ёю  то адчуваеш задавальненне  ад сваёй перамогі.                 
       5)Дождж  мусіў пайсці бо ўжо гэтак сушыла  што проста дыхнуць не 
           не магла канюшына. 
А24. Адзначце сказы,у якіх на месцы  пропускаў трэба паставіць двукроп’е: 
       1)Конік ступіў раз і другі__воз трохі скрануўся і стаў. 
       2)Мяняецца пара года__мяняецца  праца. 
       3)Шчабяталі    пад страхой ластаўкі__гулі пчолы за  сцяной. 
       4)На ганак выйшла маці,угледзелася__далёка ў палях жнуць камбайны. 
       5)Макар вельмі любіў лес__ён у  ім вырас. 
А25.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў  трэба паставіць коскі: 
        1)Андрэй не падобны быў сам на сябе__твар густа зарос,скроні  
           пасівелі. 
        2)Навокал буяла крапіва__рос дзядоўнік,лопух. 
        3)Трапечуцца  над травой летнія матылькі__звіняць па-летняму   
            птушкі.    
        4)Хацеў сказаць слова__язык не варушыўся. 
        5)Усе прыціхлі,чакалі__вось-вось ярка ўспыхне экран. 
А26.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў трэба паставіць працяжнік: 
       1)І  яшчэ   адна змена  адбылася ў прыродзе__не было ўжо цішыні. 
       2)Прасілі  дажджу__град пайшоў. 
       3)Тут ўжо такая справа__даўшы слова,трэба яго стрымаць. 
       4)Хочаш пажаць шчасце__  пасей  дабро. 
       5)Нездарма ў  нас кажуць__лес і  вада__брат і сястра. 
А27.Адзначце складаназалежныя сказы з рознымі відамі сувязі: 
       1)Палі разлегліся карычневымі квадратамі раллі,бледнава-жоўтымі  
           плямамі ржышча,прасцягамі азіміны,і  няма,здаецца,ім канца-краю. 
       2)Андрэя не цікавіла тое,што адзін з домікаў наводшыбе  меў дзіўны  
           выгляд:вокны яго заўсёды былі завешаны фіранкамі,нібы  той,хто  
          жыў там,старанна  хаваў  ад чужога вока сваё шчасце або гора. 
       3)Мы ішлі па мяжы,і,хоць   на ёй было вузка.дзед  вёў  мяне за руку. 
    4)Усе насцярожыліся,калі пачуўся тупат капытоў  аб мёрзлую зямлю і  
         фыркнуў стомлены конь. 
       5)Хай будуць сцежкі невядомы і гору,і бядзе ў той дом,што мы завём    
           бацькоўскім домам,што хатай матчынай завём. 
А28.Адзначце  складаныя сказы з рознымі відамі сувязі,у якіх на месцы  
        пропускаў трэба паставіць двукроп’е:      
       1)Ісці тут прыемна і  лёгка__зрэдку    спружыніць пад падэшваю 
         гузаваты корань,прарыпіць раздушаная папараць,а далей  зноў зямля 
         роўная. 
       2)Калі  апускаецца  над рэчкаю  ноч,тады cпіць  горад__і  толькі глухія  
          хвалі ракі аб нечым гавораць. 
       3)Нічога,што ў свет мы выходзім__нічога,што ўчора пакінулі плуг,нам  
          крыўду  стагоддзяў  ліхіх загародзіць  гарачым  уздымам акрылены  
          дух. 
       4)Напамінак пра вайну  прыносілі ў нашу школу і настаўнікі__на іх   
         было ўсё вайсковае. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 90 

       5)Ад цёткі Юля даведалася вось што__бацька яе сказаў нешта  
          такое,чаго нельга было гаварыць. 
А29.Адзначце правільны  варыянт пастаноўкі знакаў прыпынку ў сказе:             
Убачыўшы  суседку шпак узмахвае крыламі заўзята свішча  і калі  тая 
прысядзе  на галінку  дрэва   стараецца  з усіх сіл ёй спадабацца  ёй  то   
шмыгне  ў шпакоўню і высуне з лятка галаву то злятае на зямлю схопіць 
якуюсьці саломінку і нясе ў домік  каб паказаць які ён працавіты. 
      1)9 косак; 
      2)7  косак,1 двукроп’е; 
      3)8 косак,1 двукроп’е; 
       4)6 косак,2 двукроп’і; 
       5)7 косак,1 двукроп’е,1 працяжнік. 
А30.Адзначце схему,  якой адпавядае пастаноўка знакаў прыпынку ў сказе з  
       простай мовай: 
         Якая прыгажосць сказаў Мацей, і ў яго вачах на момант успыхнула  
        незразумелая мне туга  чуеш,як птушкі  спяваюць 
       1)”П!—а.—П?” 
       2)”П!—а.—п?” 
       3)”П,--а,--п?” 
       4)”П—а--?” 
       5)”П?—а.—П”. 
А31.Адзначце сказы   з  простай  мовай,у якіх   неабходна паставіць пра- 
       цяжнікі: 
      1)”Што  самае галоўнае  было ў маім жыцці?—пытаецца  сам у сябе  
         Васіль Сухамлінскі і дае вычарпальны адказ:__Любоў да дзяцей”. 
      2)Мільганула  маланкай трывожная думка__”Няўжо заспаў?” 
      3)” Мне падабаецца  гуляць адвячоркам,тлумачыў Андрэй Паўлавіч  
          сваё з’яўленне,__але аднаму сумна”. 
      4)Цётка Марыя правільна сказала__”Не пытайцеся ў старога,а  
         пытайцеся ў бывалага”. 
      5)”Хто там?”__адразу перарваў сам сябе на няскончаным слове Віктар. 
А32.Адзначце сказы з простай мовай.у якіх на месцы пропускаў трэба  
        паставіць двукроп’е: 
      1)”Вы павінны  ісці назад іншай дарогай.—сказаў камандзір__-- 
         Неабходна абысці Барысаўшчыну  з поўдня,каб сустрэцца з атрадам”. 
      2)”Давай,сынок,пагасцюем у салаўёў,сёння ж,кажуць людзі,іхняя самая  
         спеўка”__прапанаваў бацька. 
      3)У  канцы урока настаўніца сказала__”Хлопцы,збярыцеся  каля актавай  
          залы”. 
      4)”Аж  кішыць рыбы!—сказаў дзед і сумна дадаў__--А паспрабуй  
          злавіць каторую,дык наседзішся”. 
      5)”Недзе тут недалёка,--успомніла  Галя,__жывуць нашы землякі. 
                                                 Частка В 
В1.Устанавіце адпаведнасць  паміж  аднасастаўнымі сказамі і іх  тыпа- 
      міАдказ запішыце: 
     А.Нямала  ў белавежскіх лясах  цецерукоў,рабчыкаў і  курапатак.    
     Б.Скажам самыя ўчырыя словы пра хараство  Радзімы.                                                                          
     В.Лескаўцу прапанавалі  выступіць на сходзе першым. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 91 

     Г.Кароткая асенняя  раніца. 
 
     1.Няпэўна-асабовы 
     2.Безасабовы 
     3.Назыўны 
     4.Абагульнена-асабовы 
     5.Пэўна-асабовы 
В2.Знайдзіце   аднасастаўны   сказ і выпішыце яго  граматычную аснову: 
     1)У  клопаце і працы беглі дні за днямі. 
     2)Па  роснай мураве шпарка  крочым  да ракі. 
     3)Летняе неба ў  дымнай смузе. 
     4)Добры сябар наш Алесь. 
     5)Злаваць—кроў  псаваць. 
В3.Знайдзіце   абагульнена-асабовы сказ  і выпішыце яго граматычную     
      аснову: 
     1)Сынок,а па цябе тут  з сельсавета прыбягалі. 
     2)Выйду на ціхі зялёны прастор  і пакланюся  вясне маладой. 
     3)Востра пахла гаркаватай  лазой і талым снегам. 
     4)Пазнаюць птушку   па палёце. 
     5)Мяккі,ціхі адвячорак. 
В4.Адзначце  нумар сказа,які выражае асноўную думку тэксту: 
     1.Лісты памяці…2.Асабістая сцяжынка  кожнага ў агульналюдскім  
       змаганні,уклад кожнага  ва ўсенародную  справу  адзначаны  ў лістах  
       вогненных гадоў.3.Пісаліся  яны салдацкаю рукой у акопах  і  
       зямлянках  паспешліва   і эканомна.4.Складваліся ў  “трохкутнічкі”  са  
       штампам  ваеннай цэнзуры,са зваротным адрасам”Палявая пошта” 
       5.У   гэтых    лістах   занатаваны  смутак і боль,трывога расстання,   
        воля выстаяць у суровых выпрабаваннях,надзея вярнуцца… 
В5.Запішыце   не  названы ў прыведзеным  радзе стыль маўлення: 
       мастацкі,публіцыстычны,афіцыйна-дзелавы,гутарковы. 
В6.Вызначце жанр тэксту.Адказ запішыце. 
    Я,Сідарэвіч  Ніна  Мікалаеўна,нарадзілася  7   красавіка  1991 года  ў  
    вёсцы  Беражное   Столінскага   раёна Брэскай вобласці.Бацька  мой, 
    Мікалай Пятровіч,працуе  брыгадзірам  у  калгасе.Маці,Ганна   
    Антонаўна,--настаўніца  беларускай мовы і літаратуры. 
     У 1997   годзе паступіла ў Беражноўскую  сярэднюю    школу.Пасля яе  
      заканчэння ў 2008  годзе паступіла ў  Брэсцкі  дзяржаўны ўніверсітэт 
      на  філалагічны  факультэт.Цяпер  займаюся  на   трэцім   курсе  
      названай установы. 
                           Дата   
                                                                                                                      Подпіс 
В7.Вызначце  стыль  тэксту і запішыце толькі тое слова(у пачатковай  
     форме),якое не характэрна для дадзенага   стылю. 
     Пад дубам я і  дыслацыраваўся,нанасіў галля  і распаліў цяпельца.Языкі 
полымя то ўсхліпвалі, спаткаўшыся з  адсырэлай галінкай. то высока 
ўзляталі,прабегшы па дробным сушняку.Ноч  як сажа,а святло цяпельца 
зрабіла  яе яшчэ  цямнейшаю. 
В8.Вызначце тып тэксту.Адказ  запішыце. 
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     Рыгор Раманавіч Шырма належаў да   тых  людзей,сустрэча  з якімі 
пакідала незабыўнае ўражанне.Памятаю:сустрэў я неяк яго  пасля паездкі ў 
Львоў,дзе харавая  капэла выступала з канцэртамі.Разгаварыліся,і ён  не мог 
стрымацца,каб не расказаць пра выступленне  ў   Львовскай  кансерва- 
торыі.Прымалі капэлу на  “ўра”.А  пасля  канцэрта за кулісы да Рыгора 
Раманавіча завітаў адзін   са старэйшых  прафесараў кансерваторыі   і 
расчулена   сказаў: 
     --Ведаў,што беларусы маюць добрыя песні,але не думаў,што ў вас  ёсць   
такі шэдэўр,як   “Зорка  Венера”. 
 
                                           Кантрольная   работа №19 
      Кантрольная  работа  з’яўляецца  абагульняючай  і сваім зместам   
    ахоплівае  работы №№1—18. 
                                                Частка А     
А1.Адзначце  словы,вымаўленне якіх не супадае з напісаннем: 
    1)галубка; 
    2)на рэчцы; 
    3)агеньчык; 
    4)нішчымны; 
    5)зжаліцца. 
А2.Адзначце словы,у якіх на месцы пропускаў трэба ўставіць літару е: 
    1)жыцц__ўстойлівы; 
    2)л__дадрабілка;      
    3)м__ккаваты; 
    4)пойдз__це; 
    5)г__рань. 
А3.Адзначце словы,у якіх на месцы пропускаў пішацца літара э:     
   1)інж__нер; 
   2)р__дакцыя; 
   3)Ланд__р; 
   4)р__кашэт; 
   5)ябл__невы. 
А4.Адзначце словы,у якіх на месцы пропускаў пішацца літара ў: 
   1)кла__нада; 
   2)у  газеце”Звязда”__памінаецца; 
   3)Дубоўка  __ладзімір; 
   4)парадна-__рачысты; 
   5)Ланда__. 
А5.Адзначце словы,у якіх на месцы пропускаў пішацца апостраф: 
   1)раўнапраў__е; 
   2)Аляб__еў; 
   3)уз__язджаць; 
   4)кастан__еты; 
   5)кап__ё. 
А6.Адзначце словы,якія маюць прыстаўку: 
   1)безыдэйны; 
   2)прабежка; 
   3)абстрактны; 
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   4)дастаткова; 
 
   5)выдатніца. 
А7.Адзначце словы,у якіх лічэбнікі правільна запісаны словамі: 
   1)1—адін ; 
   2)30—трыдцаць; 
   3)60—шэсцьдзясят; 
   4)800—восемьсот;    
   5)5—пяць. 
А8.Адзначце правільна напісаныя словы: 
   1)кантрасны; 
   2)усчэнт; 
   3)устланы; 
   4)бразгнуць; 
   5)міласэрны. 
А9.Адзначце рады,у якіх усе словы аднакаранёвыя(роднасныя): 
   1)гасцінны,гасціць,гасціннасць; 
   2)тракт,трактат,трактаваць; 
   3)грыб,грыба,грыбоў; 
   4)велічыня,вялізны,велікан; 
   5)бераг,узбярэжжа,прыбярэжны. 
А10.Адначце прыклады,у якіх выдзеленыя займеннікі адпавядаюць 
       нормам беларускай літаратурнай мовы: 
    1)стаць за імі; 
    2)кожный з вучняў; 
    3)некага сустрэць; 
    4)хтосьці прыехаў; 
    5)вашая дапамога. 
А11.Адзначце словазлучэнні,у якіх назоўнікі  ў форме роднага  склону   
       адзіночнага ліку маюць канчатак –у(-ю): 
    1)няма гадзіннк__; 
    2)жыць без клопат__; 
    3)скаціцца з узгорк__;        
    4)жменя гарох__;  
    5)не адчуваць бол__. 
А12.Адзначце правільна пабудаваныя сінтаксічныя  канструкцыі: 
    1)блакітная марыва; 
    2)з непаседам Пецем; 
    3)горкі палын; 
    4)гнуткае вецце; 
    5)паляўнічая сабака. 
А13.Адзначце  словы,якія пішуцца праз дэфіс:     
    1)генерал__маёр;   
    2)Давыд__Гарадок;   
    3)паў__возера; 
    4)светла__блакітныя;    
    5)царкоўна__прыходскі. 
А14.Адзначце словазлучэнні,якія адпавядаюць нормам беларускай 
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       літаратурнай мовы: 
    1)тужыць па родных; 
    2)дом у тры паверхі; 
    3)дзякаваць суседку; 
    4)падобная да сястры; 
    5)догляд хворага. 
А15.Адзначце дзеясловы,якія ў форме 2-ой  асобы адзіночнага ліку  
     будучага простага часу маюць канчаткі –эш(-еш): 
    1)загаіць; 
    2)адсвяткаваць; 
    3)зжаць; 
    4)зберагчы;  
    5)закрэсліць. 
А16.Адзначце прыметнікі,якія не ўтвараюць ступеней параўнання: 
    1)вішнёвы; 
    2)вясёлы; 
    3)танны; 
    4)мудры; 
    5)гістарычны. 
А17.Адзначце прыслоўі,якія пішуцца разам: 
    1)застацца  (сам)насам; 
    2)разбурыць(да)шчэнту; 
    3)наесціся (да)адвалу; 
    4)працаваць (у)адзіночку; 
    5)глянуць (на)права. 
А18.Адзначце словазлучэнні,у якіх не(ня)  са словамі пішацца разам: 
    1)(не)забыўны вечар; 
    2)(не)выдуманыя,а рэальныя героі; 
    3)пацярпець (не)удачу; 
    4)(не)сказаўшы ні слова; 
    5)гаварыць  (не)упапад. 
А19.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропуску  ўжываецца ні: 
     1)Хто  н__гляне,усміхнецца. 
     2)Здароўе  не   купіш  н__  за якія грошы. 
     3)Як тут  н__выступіць! 
    4)З жыццёвай праўдай  мастак не можа н__  згадзіцца. 
    5)Мне без цябе  н__ радасці няма,н__шчасця,н__   ратунку. 
А20.Знайдзіце і адзначце словазлучэнні: 
    1)прыйшла вясна; 
    2)каля млына; 
    3)глыбокі сон; 
    4)ажаніцца з прыгажуняй; 
    5)няхай квітнее. 
А21.Устанавіце адпаведнасць  паміж выдзеленымі словамі  і іх сінтаксічнай          
       роляй.Адзначце  нумар правільнага адказу: 
А.Серабрыстым званочкам  сустракае вячэрнюю  зару   малінаўка.  
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Б.Не ўсе лугі пакошаны   на цёплых узлесках.                                                  
В.Прыемна  пахла  нагрэтай за дзень  сасной.                                          
Г.Хвалі ляніва набягаюць  на бераг.  
    1.Выказнік 
    2.Акалічнасць  
    3.Дзейнік 
    4.Дапаўненне 
    5.Азначэнне 
    
     1)А4Б5В3Г1; 
     2)А4Б1В5Г3; 
     3)А4Б1В3Г2; 
     4)А4Б1В5Г2.                                                         . 
А22.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў неабходна паставіць   
      працяжнікі:   
    1)Пісаць__не сякерай часаць. 
    2)Глыбіня возера__дзесяць метраў. 
    3)Нівы__вокам не абняць. 
    4)Табе,Мінск,пакланіцца галавою сівою __гэта гонар. 
    5)Калыска маленства__мая Віцебшчына. 
А23.Адзначце сказы з аднароднымі членамі,пры якіх знакі прыпынку    
     расстаўлены правільна: 
    1)Будуць  вятры за вугламі выць  і плакаць, і стагнаць. 
    2)Люблю я блукаць па вузкіх,мінскіх  вуліцах  вясной.  
    3)Млын гудзе,вурчыць  ды меле на муку зярно. 
    4)Май раскладваў свае колеры,свежыя,рэзкія,без паўтонаў. 
    5)Прыдарожныя бярозы зелянелі маладзенькім,яшчэ  клейкім лісцейкам,    
.      радуючыся новаму дню. 
А24.Адзначце  сказы,у якіх на месцы пропускаў трэба паставіць коскі: 
    1)Выразны надпіс__нібы голас,што яўна і ясна даляцеў з далёкіх вякоў. 
    2)Кастусь  сеў на мяккую__як  падушка__рудую купіну. 
    3)Максім __як ні ў  чым  не бывала__падышоў да Алесі.    
    4)Дзеці вясной__бы птушкі__распростваюць крылы.   
    5)Беглі__як жару  ўхапіўшы. 
  А25.Адзначце сказы,у якіх набраныя курсівам словы выдзяляюцца  
          коскамі:     
    1)Зіма на жаль не хацела здавацца,храбрылася. 
    2)Маленства  ў тваёй старане  простыя ўсе дарогі. 
    3)Як шыпшына,  счырванела    добра,што не так відно!   Вера,калі да яе  
        падышоў Валянцін. 
    4)Відаць  прыемна апынуцца  сярод родных табе людзей.    
    5)На дне акварыума добра   відаць   рознакаляровыя каменьчыкі і зялё- 
         ныя водарасці. 
А26.Адзначце складаназлучаныя  сказы,у якіх на месцы пропускаў трэба 
        паставіць коскі: 
    1)Праз нейкі тыдзень лес напоўніўся гоманам  птушак __і зямля   
       пакрылася шаўковым дываном травы. 
    2)Заснулі дрэвы ў пуховых аснежных уборах__і чыстым золатам на іх  
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        ліюцца зоры.  
    3)То гром неспакойны пракоціцца ў хмарах__то грукне над лесам пярун.   
    4)Вятры  мякчэюць крыху __а на  расставанне студзень сам  прыносіць  
       першую адлігу. 
    5)Зорнае  неба__і  глыбокая  цішыня.                                                                                                                                                                                                                                  
А27. Адзначце складаназалежныя сказы,у якіх на месцы пропускаў трэба  
        паставіць коску: 
    1)Яны наламалі сухога галля__і неўзабаве трапяткі агеньчык асвятліў  
      бронзавыя ствалы сасонак. 
    2)Як толькі развіднела__і чуць узышло сонца,пачалі збірацца вучні. 
    3)Што я скажу сябрам,калі яны запытаюць__дзе ты? 
    4)Усё пакінуць след павінна,бо__як пачаўся белы свет,прамень,расінка і 
        пясчынка нязменна пакідаюць след. 
    5)Іду сабе__куды вочы глядзяць. 
А28.Адзначце сказы,у якіх на месцы  пропуску ставіцца двукроп’е: 
     1)Надвор’е стала няўстойлівае__дзённую цяплынь змянялі замаразкі, 
       часам наляталі золкія вятры,хмурынкі на небе  ператвараліся ў вялікія 
       хмары. 
     2)Некаторыя людзі ставяцца  да блакітнага экрана з павагай__ён  і сябар  
         сям’і,і галоўны дарадчык,і суразмоўца. 
     3)Колас да коласа__Радзіме сноп. 
     4)Толькі цяпер я заўважыў__сярод  статка  важка пахаджвае даўганогі  
         гаспадар балот. 
     5)Пасяліўся__жыві,працуй,паважай другіх  і сабе  сярод вяскоўцаў  аўта- 
        рытэт  зарабляй. 
 А29.Адзначце сказы з рознымі відамі сувязі: 
     1)І з роднымі мясцінамі так бывае,і з блізкімі людзьмі:не песцім іх ува- 
         гай  і ласкай. 
     2)Калі я ехаў на сваю малую радзіму,заўсёды адчувалася:чым бліжэй    
         родная вёска,тым болей у паветры кіслароду. 
     3)Я  нарадзілася ў маленькім горадзе,што знаходзіцца на поўдні,дзе  
         растуць  бурштынавыя абрыкосы і вінаград колеру закаханых сініх 
         вачэй. 
     4)Прырода быццам спахапілася,што надыходзіць час бабінага лета,і  
         вымыла  ўсё навокал бадзёрым восеньскім дажджом. 
     5)Двор Васіліны быў крайні  ў засценку,і таму,з  якога боку ні дзьмуў бы  
          вецер,заўсёды каля варот вырастала вялікая  гурба снегу. 
А30.Адзначце   сказы,якія адпавядаюць схеме”П,--а.—П.” 
      1)Можа,часам у сваты прыехалі да каго,мяняючы тон  размовы,жартаў- 
         ліва  запытаў Астап. 
      2)Калі ішлі цёплыя дажджы,маці казала  бяжыце,дзецІ,пад вясновы  
         дождж—падрасцяце. 
       3)Рабіць  толькі трэба   заўважае гаспадар  не паварушыш  рукой—само  
          ў далонь не ўпадзе. 
       4)Чаму мне так прасторна здзіўлена ўскліквае  лірычная гераіня  Яўгеніі  
         Янішчыц. 
       5)Жыта паспела,а тут касавіца не спраўлена  непакоіўся Макар да ўсяго 
          —гэты   дождж. 
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                                             Частка В 
В1.Размясціце сказы ў такім парадку,каб атрымаўся  звязны  
        тэкст.Запішыце сродак сувязі 1 і 2 сказаў складзенана тэксту: 
        1)Дрэвы   падстаўлялі   шчодраму   сонцу свае галовы-вершаліны, шы-              
           рока  раскідвалі свае рукі-галіны. 
        2)Была яна  ў   гэты   час спакойная і велічная. 
        3)Праз колькі   часу лес расступіўся,і тады зноў адкрыўся   прастор. 
        4)За дубамі святлела рака—шырокае серабрыста-блакітнае палатно, 
           расцягнутае хто ведае ў якую далячынь. 
        5)Але то былі не палеткі,а раскошныя зялёныя паплавы,на якіх у  
           аддаленні  адзін да аднаго  стаялі волаты-дубы. 
В2.Запішыце лічэбнік семьюстами па-беларуску. 
В3.Знайдзіце словазлучэнне,у якім парушана лексічная спалучальнасць  
     слоў.Запішыце  словазлучэнне правільна: 
     1)адзіночныя стрэлы; 
     2)дзейныя сродкі; 
     3)працавіты хлопец; 
     4)статак кароў; 
     5)цвёрды намер. 
В4.Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх лексічным  
       значэннем.Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, 
       захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар верхняга слупка. 
       Памятайце,што некаторыя даныя ніжняга слупка могуць не выка- 
       рыстоўвацца ўвогуле.Напрыклад:А2Б5В3Г4. 
     А.Гнуць   сваю лінію; 
     Б.З  агню  ды ў полымя; 
     В.таўчы  ваду ў ступе; 
     Г.падняць на ногі 
      
    1.Выхаваць да сталасці,да паўналецця; 
     2Марнаваць час; 
     3.З дной непрыемнасці ў другую; 
     4.Настойліва дабівацца; 
     5.Не звяртаць увагі,не заўважаць чаго-небудзь. 
В5.Да выдзеленага запазычанага  слова ў словазлучэнні  падбярыце  
      сінонім—спрадвечна  беларускае слова.Адказ запішыце: 
      алегарычны  змест 
В6.Замяніце дзеяслоў,што падаецца    ў дужках   дзеепрыслоўем.Адказ 
    запішыце: 
     Пячэ  сонца,трашчыць,(падымацца),прытаптанае жыта. 
В7. Утварыце ад асновы дзеяслова акрыліць дзеепрыметнік залежнага 
стану прошлага часу  і запішыце яго ў пачатковай форме. 
В8.Устанавіце адпаведнасць паміж аднасастаўнымі сказамі і іх ты-   
     пам.Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў,захоўваю- 
     чы алфавітную паслядоўнасць літар верхняга слупка.Памятайце,што 
     некаторыя даныя ніжняга слупка могуць не выкарыстоўвацца ўвогуле. 
     Напрыклад:А2Б5В3Г4. 
    А.Выйду на ціхі  зялёны прастор і пакланюся вясне маладой. 
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    Б.Святлее на ўсходзе. 
    В.Стрэлянага вераб’я  на мякіне не правядзеш. 
    Г.Сёння  ў  вёсцы капалі бульбу,варылі  журавіны з ігрушамі,сушылі  
       грыбы.    
     
    1Назыўны 
    2.Пэўна-асабовы; 
    3.Няпэўна-асабовы; 
    4.Безасабовы; 
    5.Абагульнена-асабовы. 
В9.Устанавіце адпаведнасць паміж падкрэсленымі ў сказах словамі і іх 
      часцінамоўнай прыналежнасцю.Адказ запішыце ў выглядзе спалучэн- 
      ня літар і лічбаў,хахоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар верхня- 
      га слупка.Памятайце,што некаторыя даныя ніжняга слупка могуць не 
      выкарыстоўвацца ўвогуле.Напрыклад:А2Б5В3Г4. 
      А.На чужыне і камар загіне. 
      Б.Пакуль ляцела зорка да зямлі,з табою мы загадвалі жаданні. 
      В.Вакол возера вартай пасталі асіны. 
      Г.Па вопратцы сустракаюць,а па розуме праводзяць. 
       
      1.Злучальны злучнік 
      2.Падпарадкавальны злучнік 
      3.Вытворны прыназоўнік 
      4.Невытворны прыназоўнік 
      5.Узмацняльная часціца 
  В10.Вызначце тып тэксту.Адказ запішыце: 
     Толькі старыя людзі  памятаюць такія прыгожыя дні на   Палессі:цеплы- 
ня, цішыня,залатая чырвань  лістоў  нерухома звісае на купчастых галінах 
высокіх  вязаў.Цёмныя ночы  тояць нейкі ўрачысты спакой,і  неба  ніжэй 
нахіляецца   да зямлі,каб паслухаць яе спрадвечную скаргу.А  квяцістыя зо-  
ры, бы дыяменты,усыпаюць усё неба,дрыжаць,пераліваюцца колерамі вя-
сёлкі,аб чымсьці   бязмежна  вялікім   гаворыць тваёй душы 
                                     
 
 
                             Кантрольная работа №20 
                                     (падагульняючая) 
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А1.Адзначце словы,у якіх літара е абазначае два гукі: 
     1)снег; 
     2)замець; 
     3)з’езд; 
     4)разалье; 
     5)здароўе. 
А2.Адзначце словы ,у якіх напісанне не адпавядае вымаўленню: 
     1)адвезці; 
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     2)снягі; 
     3)дзьмуць; 
     4)скіба; 
     5)адвіслы. 
А3. Адзначце словы,у якіх на месцы пропускаў пішацца літара е: 
      1)зерн__возка; 
      2)земл__ўпарадкаванне; 
      3)роўн__дзь; 
      4)м__даварэнне; 
      5)В__лікабрытанія. 
А4.Адзначце словы,у якіх на месцы пропускаў пішацца літара э:      
     1)др__вотня; 
      2)каш__лёк; 
      3)р__сора; 
      4)ц__лафан; 
      5)пр__зідэнт. 
 А5.Адзначце словы,у якіх на месцы пропускаў пішацца літара  
      ў(нескладовае) 
     1)ва  __нівермагу; 
     2)каля  __ зды; 
     3)но__-ха__; 
     4)аквары__мны; 
     5)законы …ніі. 
А6.Адзначце словы,у якіх на месцы пропускаў пішацца мяккі знак: 
     1)сем__сот; 
     2)дзевяц__сот; 
      3)Іл__інічна; 
      4)дз__весце; 
      5)мен__шы. 
А7.Адзначце словы,якія не маюць канчаткаў: 
      1)падаслаўся; 
      2)метро; 
      3)дуб; 
      4)калышучы(дзіця); 
      5)добра. 
А8.Адзначце словы,якія ўтвораны прыставачна-суфіксальным спосабам: 
      1)прыгарадны; 
      2)Наднямонне; 
      3)узмор’е; 
      4)першакласнік; 
      5)безбілетны. 
 А9.Адзначце назоўнікі,у якіх у форме роднага склону адзіночнага 
       ліку пішацца канчатак –а(-я): 
     1)кіпарыс; 
     2)боль; 
     3)ліпень; 
     4)начлег; 
     5)лівень. 
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А10.Адзначце  назоўнікі,якія ў месным склоне адзіночнага ліку маюць  
      канчаткі –і(-ы):    
      1)столь; 
     2)Мухавец(рака); 
      3)зброя; 
      4)крапіва; 
      5)Ала. 
А11.Адзначце словазлучэнні,у якіх выдзеленыя прыметнікі ўжываюцца ў  
       пераносным значэнні: 
       1)светлая пятніца; 
       2)жалезныя правады; 
       3)залаты характар; 
       4)родны чалавек; 
       5)цяжкі груз. 
А12.Адзначце словы,якія пішуцца разам: 
       1)добра(асветлены); 
       2)мота(пяхота); 
       3)вечна(гаманлівы); 
       4)справаздачна(выбарны); 
       5)шчыра(сказаны). 
А13.Адзначце канструкцыі,у якіх парушаны граматычныя   нормы: 
       1)рысавая  крупа; 
       2)чыгуначная насып; 
       3)кветкавы шампунь; 
       4)новая  дзвер; 
       5)старая камода. 
А14.Адзначце дзеясловы з канчаткамі –уць  (-.юць)  у форме 3-й  асобы  
      множнага ліку  цяперашняга(будучага) часу: 
      1)маляваць; 
      2)ісці; 
      3)абветраць; 
      4)знясіліць; 
      5)бяліць. 
А15.Адзначце  сказы з памылковым ужываннем займенніка сябе: 
      1)У крыўду ён сабе не дасць. 
      2)Сябе яна пакажа. 
      3)У ёй ён  бачыў   сабе. 
      4)Дом  быў пабудаваны для саміх сябе. 
      5)Сам сябе гаспадар. 
А16.Адзначце выпадкі раздзельнага  напісання: 
     1)(з)ранку    (да)вечара; 
     2)ісці  (у)бок вёскі; 
     3)клапаціцца  (па)бацькоўску; 
     4)прыехаць (у)ночы; 
     5)(да)хаты   было метраў трыста. 
А17.Адзначце выпадкі,дзе  часціца не пішацца асобна: 
     1)(не)лепш   за мяне; 
     2)каса  (не)заплеценая; 
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     3)(не)распрацаваная   намі тэма; 
     4)(не)даважыць масла; 
     5)кніга  (не)прачытана. 
А18.Адзначце выпадкі,у якіх на месцы пропускаў ўжываецца часціца ні: 
     1)…  разу пра гэта мне з вёскі не пісалі. 
     2)Насенне  трэба было перабіраць  ледзь    … па каліву. 
     3)Свой радок на паперы …  чакаў  я  спаткаць. 
     4)…   раз мы выходзілі ў сінія далі. 
     5)Ён крыкнуў :”…  з месца!” 
А19.Адзначце правільна пабудаваныя сінтаксічныя канструкцыі: 
     1)хварэць на грып; 
     2)два маладыя настаўнікі; 
     3)пісаць па адрасу; 
     4)тры шостых; 
     5)вопытная дызайнер Алена. 
А20.Адзначце словазлучэнні: 
     1)нягледзячы на абставіны; 
     2)сто сорак два; 
     3)май і чэрвень; 
     4)чацвярых студэнтаў; 
     5)выглядаць добра. 
А21.Адзначце сказы,у якіх правільна вызначаны дзейнікі: 
      1)Гасцінны народ туркмены. 
      2)Міколка з дзедам пілаваў дровы. 
      3)Чатыры студэнты зайшлі ў аўдыторыю. 
      4)Гэты небарака ўвесь час маўчаў. 
      5)Вучыцца ніколі не позна. 
А22.Адзначце сказы,у якіх на месцы пропускаў ставіцца  працяжнік: 
     1)Любоў__бяздомнік,прапісаны ў верным сэрцы назаўжды. 
     2)На  Беларусі   красавік__ толькі другі месяц вясны. 
     3)Проста-такі прафесіянал__ гэты   дзед Мікіта. 
     4)Ігар  Пятровіч,вядома,__ ужо інжынер. 
     5)Ноч__як  казка. 
А23.Адзначце сказы,у якіх на месцы  пропускаў ставіцца коска: 
     1)Я  чую  громы навальніцы__і шум глухі буйных   дажджоў,і песні  
         звонкія палёў. 
     2)Месяц свеціць__ды  не  грэе. 
     3)У страсным__  юнацкім голасе  гучала журба. 
     4)Як  яны паехалі ад нас,дык   ні  слыху__ні  дыху. 
     5)Ілья разбіраўся  нядрэнна__як  у класічнай,так і сучаснай музыцы. 
А24.Адзначце  сказы,у якіх пры выдзеленых словах ставяцца коскі: 
     1)Дзень  добры  суседзе  ў  новую хату. 
     2)Мікіта  бадай  кожны дзень наведваў хворую суседку. 
     3)Ты  не бойся:не  пасмее  злыдзень нават   падступіцца. 
     4)Нарэшце   птах перастаў дзічыцца. 
     5)Ты   здаецца  за снеданне  думаў сесці. 
А25.Адзначце  сказы,у якіх на месцы ўсіх пропускаў трэба паставіць 
       знакі прыпынку: 
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      1)Максім__мой сусед__ ніколі__ пусціўшы рукавы__ не працаваў. 
      2)Знічка__ згараючы__ падала ў травы__ яшчэ мокрыя пасля вячэрняга 
         дажджу. 
      3)Прыязджаючы ў вёску да бабулі__ я часта бываю__ замест сталяра. 
      4)Акрамя лодкі-пласкадонкі__ меў дзядзька Андрэй __ па мянушцы 
         Рыбак__ і маторку. 
      5)Засеянае шчырай рукою__ зазелянела __ радуючы гаспадара__ поле. 
А26.Адзначце складаназлучаныя сказы,у якіх на месцы пропускаў ставіцца  
        коска: 
      1)Прыпякала яшчэ  мацней__і парнасць была цяжкая і духмяная. 
      2)Салавей сам не пайшоў ад яе__і  яна не праганяла  яго. 
      3)На  палях  скрозь стаяла вада__і  са стрэх капала. 
      4)Няхай растуць дзеці__і ярка юнацтва цвіце. 
      5)Нас сямёра__і  ўсе мы маем добрую адукацыю. 
А27.Адзначце складаназалежныя   сказы,у якіх на месцы пропускаў  ста- 
        віцца коска: 
      1)Алена паабяцала,што__калі ўвечары  будзе  свабодная,прыйдзе да Ільі. 
      2)Глушэц  пачынае такаваць  на досвітку,калі вакол  цёмна__і лес яшчэ  
          не абудзіўся. 
      3)Госці сядзелі__як мышы пад мятлою. 
      4)Я люблю  пазіраць туды,дзе шумяць каласамі   шырокія нівы__або  
          рассцілаюцца  бясконцыя зялёныя лугі. 
      5)Тое,што вартавы ахоўвае нікому не  патрэбны  ўваход__і  тое,што ён  
          не саромеецца  свайго выгляду,узрадавала  Міцю. 
А28.Адзначце  сказы,у якіх на месцы пропускаў  ставіцца  двукроп’е: 
      1)Кране  рукой рабінавы   куст__звон чуецца  рабінавы. 
      2)Дрэвы,стагі,будынкі__усё  гэта   злівалася з гарызонтам. 
      3)На  пачатку  верасня  Філіпкава   новую навіну разнесла па  вёсцы 
          __цэлы гарадок у лесе будзе. 
      4)Залатое жыта  зжата__   дажынаецца авёс. 
      5)За  дачку моцна спалохалася__куды падацца з ёй? 
А29.Адзначце сказы з рознымі відамі сувязі,у якіх на месцы пропускаў  
         трэба паставіць двукроп’е: 
      1)Я  глянуў на  Яноўскую__бледная,з памярцвелым тварам,яна закрыла  
         вочы і спытала,ці  веру я ў  дзікае паляванне караля Стаха. 
       2)Работа спачатку не ладзілася__то перашкаджала надвор’е,то не хапа- 
           ла  патрэбнага матэрыялу. 
       3)Пачатак вайны запомніўся так__наляцеў самалёт,мы з бацькам  беглі  
           па жыце,а жыта  мяне не магло схаваць. 
       4)Колькі  разоў за жыццё прыгадваў__усе  людзі—дзеці. 
       5)Сцежка яшчэ не абсохла__адталая зямля  ўгіналася пад нагамі,і было  
          мякка  ступаць. 
А30.Адзначце сказы,у  якіх на месцы пропускаў трэба паставіць працяжнік: 
       1)Бацька,затыкаючы пальцамі вушы,жартаўліва прамовіў__”Цішэй,Пет- 
           русёк,чаго  ты так крычыш”. 
       2)”Я  добра ведаю,дзе ловіцца рыба”,__пахваліўся Якуб хлопцам. 
       3)”Чаму   маўчыш?—парушыў  цішыню    дзядзька Віктар і,счакаўшы  
           хвіліну,пахваліў:__А  добры канцэрт  атрымаўся!” 
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       4)Цётка Каця сказала__”Ну,Максімка,збірайся:едзем  дадому,мама   
          чакае”. 
       5)”А  куды  ж  чалавек можа  дзецца з зямлі?—спытаў Амелька.__Усё   
            роўна  нікуды з яе не сыдзеш,каб і хацеў,на ёй застанешся”. 
                                               ЧасткаВ 
В1.Запішыце спалучэнне васьмёра студэнтаў у форме творнага склону. 
 
В2.Знайдзіце слова,у якім ёсць чатыры суфіксы.Запішыце гэта слова. 
      1)добраахвотнік; 
      2)барацьбіт; 
      3)халадзільнік; 
      4)сеялка; 
      5)вывуджванне. 
В3.Выпішыце слова,у якім  ёсць  два гукі   [ы]: 
     1)дынаміт; 
     2)бортінжынеры; 
     3)палітінфармацыя; 
     4)сціхні; 
     5)аб’інелы. 
 В4.Знайдзіце і запішыце правільна слова,у якім прапушчана літара: 
    1)рас…чыніць  (дзверы); 
    2)ра…шчыніць(цеста); 
    3)Бран…т; 
    4)крапас…ны; 
    5)рас…чапіць(атам). 
В5.Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх сінонімамі.Адказ 
     запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў,захоўваючы алфавітную 
     паслядоўнасць літар верхняга слупка.Памятайце,што некаторыя даныя  
     ніжняга слупка могуць увогуле не 
выкарыстоўвацца.Напрыклад:А2Б5В3Г4. 
    А.Ні расінкі ў роце. 
    Б.І вухам не вядзе. 
    В.Ні хаты ні лапаты. 
    Г.Ні ў кола ні ў мяла 
     
    1.Ні чорту качарга ні богу свечка. 
    2.Не баліць не свярбіць. 
    3.Ні хаткі ні градкі. 
    4.Не піўшы не еўшы. 
    5.І ў вус не дзьме. 
В6.Знайдзіце памылковую форму ступені параўнання  прыметніка.Запішы- 
      це  правільны варыянт: 
    1)мёд саладзейшы цукру; 
    2)найлепшы ўчынак; 
    3)самы ўдалы хлопец; 
    4)горшая справа; 
    5)наймацнейшы калектыў. 
В7.Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі словамі і іх часцінамоўнай 
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     прыналежнасцю.Адказ запішыце ў выглядзе спалучэнняў літар і лічбаў, 
     захоўваючы алфавітную паслядоўнасць верхняга слупка.Памятайце,што 
      некаторыя даныя левага слупка могуць увогуле не выкарыстоўвацца. 
     Напрыклад:А2Б5В3Г4. 
     А.Хай святло навукі ясна заблішчыць,як усход. 
     Б.Удот на працягу дня вышуквае сабе здабычу—розных насякомых,якіх 
        ён збірае на зямлі. 
    В.Выйшла так,што Ціхан яшчэ падлеткам паехаў жыць у Сібір. 
      Г.Дзе праўда,там і шчасце. 
 
      1.Прыназоўнік 
      2.Прыслоўе 
      3.Займеннік 
      4.Злучнік 
      5.Часціца 
В8.Запішыце словам  нумар няпэўна-асабовага сказа: 
     1)Іду лясной сцяжынкай. 
     2)Не быць  Радзіме  безыменнай! 
     3)Халодны снежань. 
     4)Што пасееш,тое і пажнеш. 
     5)А сёмай гадзіне на пляцоўцы запалілі агні. 
В9.Размясціце сказы ў такім парадку,каб атрымаўся звязны тэкст.Запішыце 
     сродак сувязі 1 і 2 сказаў складзенага тэксту. 
     1)Чорныя скібы палёў,пеністыя хвалі Нарачы і Мястры,а пазней шырокія  
       этапныя дарогі былі яе калыскай. 
     2)Але  ў сівога дзеда,беларускага Нёмана,ёсць  не менш  слашная і пры- 
      гожая   сястра Нарач. 
     3)Вось крыніцы,адкуль выцякае  багатая лірыка  Максіма  Танка. 
     4)Яна  нібы пакрыўдзілася,што так доўга  абміналі яе ў беларускай паэзіі, 
     і,пакрыўдзўшыся,паслала  туды свайго прадстаўніка—маладога песняра. 
     5)Яго мастацкая муза   зарадзілася ў звонкім шуме  меднастволага  
        нарачанскага бору. 
В10.Вызначце і запішыце стыль тэксту. 
        Хатынскі мемарыял стаў  месцам усенароднага пакланення.Кожны 
дзень,у будні і святы,цячэ   туды людская рака.Прыходзяць з навакольных 
вёсак і прыязджаюць  з   самых  дальніх  куткоў  нашай  радзімы  прадстаў-  
нікі ўсіх  народаў,усіх нацый,людзі розных  узростаў,--сівыя  ветэраны  і іх 
унукі,якія толькі  з кніг ды фільмаў  ведаюць пра жахі  вайны.Тут,у Хаты- 
ні, яны ў поўную меру ўсведамляюць   гэты   жах..Тут кожны абяцае   сам 
сабе  жыць  так,працаваць  так,каб  зрабіць усё  магчымае    для таго,каб  ні- 
дзе  і ніколі не  паўтарылася падобная трагедыя. 
В9.Тут  кожны  чалавек  абяцае 
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