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ПРАДМОВА 

Дапаможшк «Рыхтуемся да экзамену па беларускай мове» адрасуецца 
y c i M тым, хто рыхтуецца да здачы шсьмовага тэсщравання па беларускай 
мове. 

30 рознаузроуневых тэстау складзены у адпаведнасщ з патрабавання-
Mi, як^я прад'яуляюцца на уступных экзаменах па беларускай мове, i з 
дзеючым1 праграмам1 для падрыхтоучых аддзяленняу ВНУ. Тэсты разль 
чаны на паутарэнне i замацаванне ведау па ycix раздзелах курса беларус-
кай мовы, набытых у сярэдпяй школе. Першыя 20 тэстау прызначаюцца 
тым, хто рыхтуецца да здачы экзамену на сацыяльна-гумаштарныя i пры-
родазнаучыя спецыяльнасц]. Яны правяраюць перш за усё арфаграф1ч-
ную i пунктуацыйную граматнасць паступаючых у ВНУ, а таксама 
иалоданне iMi арфаэп1чным1, акцэнталаг1чным1, лекс1чным1, граматычны-
Mi i стыл1стычным1 нормам! беларускай мовы. Апошшя 10 тэстау адра-
суюцца паступаючым на ф1лалаг1чныя спецыяльнасщ i таму уключаюць 
у сябе заданш, як1я патрабуюць ведання асноуных паняццяу мовы i умен-
ия выконваць усе в1ды моунага разбору. Для больш эфектыунай сама-
стойнай падрыхтоую аб1турыентау у дапаможн1ку змешчаны тэксты для 
I ipaBeprci арфаграф1чнай i пунктуацыйнай граматнасц1 i ключы-адказы да ix. 

Дапаможгнк можна выкарыстоуваць як для аудыторных заняткау, так 
i для самастойнай работы. Ён будзе карысным i для выкладчыкау школ, 
пмназш, л1цэяу з паглыбленым вывучэннем роднай мовы. 
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Т Э С Т 1 

1. Падкрэслще словы з правшьнай настаноукай нацкку. 
ГлГняны - глшя'ны, гваздзГю - гваздзш' , натру'дзщь - натрудзГць, 
на'спех - наспе'х, Ыме'трыя - с1метры'я, вы'падак - выпа'дак. 

2. Закрэслще ненармагыунмя варыянты. 
Вышсываць - вытсваць, абмешваць - абменьваць, падкле1ваць -
падклейваць, завязываць - завязваць, даказываць - даказваць, наш-
зываць - нашзваць, разглядываць - разглядваць. 

3. Разам (1) ui асобиа (2)? Угйшыце адпаведную л!чбу. 
(Не)дамалочанае жыта ( ) (не)справядшвасщ жыцця ( ) 
(не)спакойная рэчка ( ) (не)дарап касцюм ( ) 
на (не)чуваную вышыню ( ) зуам (не)вялкая вёска ( ) 
(не)пазнаная наша краша ( ) (не)чакана пайшоу снег ( ) 

4. Ariycuine дужкч i загпшыце назоуипа у патрэбнай граматычнай форме. 
Дзякаваць (Надзея Мжалаеуна) -
у ткацгпм (цэх) — 
на шыроюм (двор) -
у вытрыманым (стыль) -
за шырокай (сенажаць) -

5. Зашшыце л1чбы словам! i anycuiuc дужкь 
Пам1ж 2 (маладая лшка) -
адна з 386 (старонка) -
ад 791 адняць 628 -
брат 3pa6iy 2 (новыя дзверы) -
у школе каля 560 (вучш) -
да 784 дадаць 17 -

6. Зашшыце спосаб утварэння слоу. 
Сасонн1к - ciHb -
безнадзейны - саломшка -
трохмшьённы - юсла-салодю -
Б Д У -
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7. Падкрэслще адушаулёныя назоунжь 
Рамонак, дзяжурны, пераможца, селянш, настаунщтва, д 'ябал, тапе-
лец, табун. 

8. Ад выдзеленых назоущкау угварыцс прыиалежныя прыметщк! i заппиыце ix. 
JlicT мамы i таты -
задачиi к Koni i Алент -
ХВОСТ Л1СЫ — 

смех Верю i Антося -
наказ дзеда i цётт -

9. Апусцще дужк-i i укажыце, разам (1) щ асобна (2) шшуцца гэтыя словы. 
Звсрху иашшыцс, да HKix часшн мовы яны адносяцца. 

1. Хата стаяла крыху (у)глыб ( ) двара, i перад ёй pacni клёны, каш-
таны (К. Чорны). 2. Мшьёны BHniKix i дробных рыб наверх усплыва-
юць i ныраюць (у)глыб ( ) (П. Глебка). 3. Мшолка тут зауважыу, 
што (з)боку ( ) паляны пад зломанай бярозай стаяла жанчына з 
дзщем на руках (М. Лынькоу). 4. (З)боку ( ) усё было падобна на 
вял1К1 цыгансю табар ( М Лынькоу). 

II). (ашшмцс словазлучэнн! па-беларуску. 
Крепче стали -
шутили над ней — 
говорить сквозь слезы -
километрах в пяти от реки -
заехал к отцу -
открыть глаза -

11. Падкрэслще рады назоужкау, яюя спалучаюцца з л1чэбшкам! два i двое. 
!. Людз1, кон1, дзец(. 
2. Сяброую, ryci, хлопцы. 
3. Ваенны, дзяжурны, незнаёмы. 
4. Мужчына, дзверы, кураня. 
5. CyTKi, сястра, нажн1цы. 

12. Дампиыце канчатта назоучпкау. 
У дзень ад'езд..., няма твараг..., пах бэз..., шум матор..., icni па знаё-
мых сцежк..., спрачацца пасля даклад..., схавацца ад даждлс... 

I Лбнидзщс кружком нумары словазлучэнняу, у як!х падкрэслекыя словы 
маюць аднолькавае лекс1чнае значэнне. 

1. Выправщь памылк! - выправ!ць станов1шча. 
2. Дорага каштаваць - каштаваць квас. 
3. Цяжкая спадчына - цяжкая доля. 
4. Чэрпаць ваду - чэрпаць веды. 
5. Свшцовае неба - свшцовая куля. 
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14. Дапасуйце выказшк да дзейшка. 
1. Ля кожнага камля стаял... трое, а ля верхавшы - двое (Я. Пестрак). 
2. Бабулька з жанчынай ужо ведал..., што чалавек тэты прыязджау 
аднекуль з Полаччыны на сынава вяселле (М. Рактны). 3. На сценах 
ш'сел... дзве карцшы з сямейным1 фотакарткам1 у прыгожых асадках 
(/. Навуменка). 4. Нарэшце з боку мястэчка падышл... яшчэ двое 
новых (/. Навуменка). 5. Разам з Надзяй з вагона выйшл... некалыа 
пасажырау (М. Лынъкоу). 6. Ля агню сядзел... трое (Г. Хадкев'щ). 

15. Рассгауце знаю прынынку, дайце агульную харакгарыстыку сказа, скла-
дз1це схему сказа. 
Пад белаватым у смузе небам спал! nani за ноч мароз скавау зямлю i 
цяпер яна была звонкая як лёд на возеры (А. Астенка). 

Т Э С Т 2 

1. Усгауце ирапушчанмя Л1тары а, о або э. 
Ватэрло..., ц...лша, д...таль, р...брысты, Монтэвщэ..., р...корд, д...ка-
дэнс, лют...ранства. 

2. Устауце прапушчаныя лгеары е, i або я. 
n...ciMi3M, п...нщылш, е...зон, чэл...дзь, м...нтуз, Х...рсон, ц...сляр, 
в'...тнамец. 

3. Устауце прапушчаныя л пары а, ы або э. 
Др...мота, ц...стэрна, д...рыжор, д...в1з, д...густатар, д...сертацыя, ч...хол, 
irp...K. 

4. Устауце, дзе патрэбна, а або i. 
На ...льдзше, ...льготная чарга, вока...мгненна, за...ржаць, нашто 
...лгаць, зёран ...льняных, увесь дзень ...мжэла. 

5. У ц ^ ? Устауце прапушчаныя лггары. 
Oni-..м, джо...ль, ска...т, калёкв1...м, тры...мф, ка...чук, па...за, со...с, 
кантрол ьла-.. .л i ковы. 

6. Вял1кая Л1тара щ малая? Закрэслще непатрэбнае. 
Працаваць на (М,м)шскай (А,а)бутковай фабрыцы «(П,п)рамень», 
(П,п)ятроуская эпоха, (Б,б)рэсцю Mip, (M,M)incKi (А,а)утамабшьны 
завод, (Д,д)ом (У,у)рада, (Д,д)ом (А,а)дпачынку, (П,п)олаччына, 
(К,к)упалава паэма. 
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7. Устауце, дзе патрэбна, лггару е. 
...обыск, ...охра, ...обад, на...огул, ...оптыка, Бела...усау, ...ушкум, 
...оканне. 

8. Устауце мякш знак або аностраф. 
П...яука, грудз...м1, куп...ё, манпанс...е, В...етнам, цюмен...сю, пл...я-
цша. 

1>. Устауце прапушчаныя л1тары с або ш. 
У...чуваць, ра...чашць (кручи), ро...чына, ра...чакашць, пра...чур, 
...чэрпаць, за...чоукнуць, ра...чляшць. 

10. Падкрэслще словы, у як!х шшуцца надвоенмя Л1тары. 
Ма(с,сс)а, 6i(c,cc)eKTpbica, а(п,пп)артун1ст, бо(н,нн)а, бе(л,лл)етрыс-
тыка, застрэ(ш,шш)а, ма(н,нн)а, до(н,нн)а. 

11. Пасгауце нащск у словах. 
Грамадзян1н, С1метрыя, каменны, вышэй, уросюдку, прыяцель, пля-
м1ць, непрыяцель. 

12. Зашшыце HasoyHiKi у форме меснага склону адз!ночнага л1ку. 
Кузьма Чорны - рака Мухавец -
боль - Генадзь Бурауюн -
старшыня - луста хлеба -
дзядзька Антось - дарога -

13. Вызначце род назоун1кау i напниыцс над верхам. 
Т Ipocinb, зыб, арцель, такс1н, слодыч, бемоль, плех. 

14. Устауце прапушчаныя jiiiapbi а або ы. 
Пясоч...к, сыноч...к, раменьч...к, вяноч...к, глыточ...к, тэлефонч...к, 
парасонч...к. 

15. Зашшыце нумарм сказау з дапауненнем: 
а) прамым ; 
б) ускосным . 

1. Аляксей не спускау вачэй з лесу (Т. Хадкевш). 
2. Шна зауважыла доугага прыгорбленага хлопца (I. Мележ). 
3. Стук колау усё набл1жауся (К. Kpaniea). 
4. Садзячыся на сырую, Б)льго'гную ад расы зямлю, партызаны ста-
рал1ся не бразгаць зброяй (/. Мележ). 
5. Макс1м к1нуу рыдлёуку (/. Шамякш). 
6. Агню ён звечара не раскладвау (Т. Хадкеыч). 
7. Аудоцця naiipcuia на увайшоушых з трывогай i здз1уленнем (Т. Хад-
кевш). 
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Т Э С Т 3 

1. Устауце прапушчаныя лггары е абол. 
Гег...мон, кег...льбан, к...дроушк, кл...новы, пл...мёны, с...мнаццаты, 
Пал...сщна. 

2. Устауце прапушчаныя лггары и або о. 
Б...екамплект, в...дамат...ранасосны, чырв...насцяжны, шт...вечар, 
м...лочнаюслы, к...нтрпрапанова, к...нтрмеры, м...ватворчасць. 

3. Ушшыце адпаведную Л1чбу: 1 - слова з падаужэннем зычных; 2 - слова з 
падваеннем зычных. 
Галлё ( ), калоссе ( ), малшшк ( ), насённе ( ), раззлавацца ( ),. 
аконны ( ), разводдзе ( ), жыццё ( ). 

4. Вызначцс лекака-граматычны разрад прыметнжау у настунных словазлу-
чэннях: 1 - якасны; 2 - адносны; 3 - прыналежны. Ушшыце адпаведную. 

прыгожы дыван ( ) 

5. Д— дз, т - ч? Устауце адпаведную лпару. 
Крэ...ыт, жэе...ыкуляцыя, пар...ытура, бар...юр, фун..лк, оп...ыка, 
ча...вер, пра...весне. 

6. Падкрэслщс ияправ1льна нашсаныя словы. 
Мека, мшасэрны, н1счымны, najieccKi, шчарнелы, кампостны, на-
местшк, чэшсю. 

7. Разам (1) ni праз злучок (2)? Пастауце адпаведную Л1чбу. 
(Вела)трэк ( ), (экс)чэмп1ён ( ), (хрома)л1таграф1я ( ), (к1лават) 
гадз1на ( ), (генерал)маёр ( ), (сон)трава ( ), (пау)сяла ( ), 
(зюйд)вест ( ). 

8. Устауце, дзе патрэбна, прапушчаныя лггары. 
1. Па гэты бок лес..., схаваная у нiзкapocлыx зарасшках, м1наючы ка-
менне i узгорю, ...мчалася pynaina (К. Чорны). 2. Дышаль быу ...ржавы, 
але моцны i цяжк1 (К. Чорны). 3. На Л.ржышча засц...нкоуцы вадз!л1 
коней на начлег (А. Чарнышэгяч). 4. Як леу, в...даспад белапенны раве 
ды усё ...рвецца у прастор (Я Колас). 5. Ма...оддалек шумеу горад 

Л1Чбу. 
Гаспадьппн rio:iipi< ( ) 
залаты гадз1шпк ( ) 
трохпавярховы д о м ( ) 
усходш бок ( ) 

Аленчына школа ( ) 
B b i c o K i наверх ( ) 
сшяе мора ( ) 
матчына сястра ( ) 
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(К. Чорпы). 6. На...ука ...очы адкрывае (Прыказка). 7. Моцна пахла 
малаком, капустай i ...альховым лкцем (7. Шамякт). 8. Вада у рэчцы " 
была падобна кол...рам да расплауленага ...олава (77. Галавач). 

'). Устауце мяки знак або апостраф. 
Сур...ёзнасць, ал...янс, аб...яднанне, Паддуб..-i, Арсен...еу, суб...ект, 
бракан...ер. 

II). Лбвядзще кружком нумары сказау, у и к is надкрэсленыя словы з'яуляюцца 
прыназоушкам. 
1. Скрозь шыбы падалi промш свету (А. Карпюк). 
2. За мастом дарога была скрозь высаджана дрэва]ш (Я. Брылъ). 

. .3. Абапал дароп - тоустыя, вынос1стыя сосны (Б. Сачанка). 
4. Абапал - гарады i сёлы у садах квящстых, пладаносных (Я. Ку-
пала). 

11. {аппныцс нумары простых сказау: 
а) двухсастауных ; 
б) аднасастауных . 

1. I бл1зю сэрцу яго стал! малюнга гэтай роднай дал! {Я. Колас). 
2. Закончыл1 класц1 будынак paninaft (У. Шахавец). 
3. Чыста стала у лесе (Я. Скрыган). 
4. Каля corai рабочых працавал1 на пабудове дома {Я. Колас). 
5. Лшнёвая ранща (77. Трус). 
6. За сялом - шыр палёу, лес (А. Куляшоу). 
1. Без каманды не падаваць н1як1х адзнак жыцця (Я. Колас). 
8. Дзяучына таропка гнала да рэчк1 сваё крыюпвае птаства ( М Тка-
чоу). 

12. Дбвядзщс кружком нумары нянрав^льна пабудаваных словазлучэнняу. 
Зашшыце правильны варыянт. 
1) Дараваць яго 
2) HacMixaycfl'nafl няумекай 1 

3) жартавау з сябра 
4) бачыу CBaiMi вачыма 
5) спазн1уся з-за сястры 
6) паехау у млын 

1Л. Прмслоу] iiiiiiyuua асобна (1) ni приз злучок (2)? Угпшыце адпаведную Л1чбу. 
(На)жаль ( ), (на)паказ ( ), (па)з1моваму ( J ), (на)бягу ( ), (па)бра-
цку ( ), (па)трое ( ), (на)памяць ( ), (па)парадку ( ,). 
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