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ПРАДМОВА 

Дапаможшк па беларускай мове з метадычным! рэкамен-
дацыям1 адрасуецца слухачам падрыхтоучага аддзялення 
для беларусюх грамадзян пры факультэце даушверсггэцкай 
адукацьи БДУ. 

Усяго у дапаможшку дзевяць кантрольных работ, дзве з 
як!х (4-я i 9-я) носяць абагульняльны характар. 

Матэрыял, уключаны у заданш кантрольных работ, 
ахошпвае асноуныя, найбольш важныя раздзелы i тэмы 
школьнай праграмы па беларускай мове. Мэтай 
кантрольных работ з'яуляецца праверка ведау будучых 
абиурыентау па асноуных раздзелах курса сучаснай 
беларускай мовы, ix гатоунасщ да цэнтрагпзаванага тэсш-
равання. 

Колькасць заданняу у кожнай кантрольнай рабоце, ix 
змест i форма наблгжаны да тэстау цэнтрал1заванага 
тэсцгравання. 

Кожная кантрольная работа уключае 40 заданняу, з яюх 
32 заданн1 тыпу A i 8 - тыпу В. 

Пры выкананш работы уважл1ва прачытайце задание 
кожнага тэста. У кожным заданni можа быць 1, 2 i больш 
прав1льных адказау. 

Нумары выбраных адказау да заданняу части А 
зашшыце на лкце пад нумарам выкананага вам! задания 
(напрыклад: A3 - 2, 4; А10 - 1, 3, 5). 

Адказы да кожнага задания части В загпшыце на лкце у 
выглядзе слова ni словазлучэння. Слова трэба шеаць у той 
форме, у якой яно ужываецца у сказе ui словазлучэнн!. 

Задашн неабходна выконваць паслядоуна. РЕ
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Й БГ
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
Перад выкананнем работы неабходна паутарыць наступны матзрыял: 
1. Фанетыка . FyKi мовы, ix падзел, галосныя гую. Чаргаванне галосных. Зычныя ryKi 

i ix класлфжацыя. Моцная i слабая пазщыя зычных. АЫмшяцыя зычных. Падаужэнне 
зычных гукау. Пазщыйнае i пстарычнае чаргаванне зычных гукау. Нащск. Асабл1вас1ц 
беларускага нащску. 

2. Арфаэшя. Вымауленне галосных, вымауленне зычных i спалучэнняу зычных. 
3. Словазлучэнне. Паняцце пра словазлучэнне. Спалучэнш слоу, яюя не з'яуляюцца 

словазлучэннямь Вщы сувяз1 слоу у словазлучэннях (дапасаванне, юраванне, 
прымыканне). Асабл1васш шравання у беларускай мове у адрозненне ад русскай. 

ЧАСТКА А 

A l . HauicK падае на першы склад у словах: 
1) маурсю; 3) кутраваць; 5) скшетр. 
2) купаны; 4) займшча; 

А2, Нашск падае на апошш склад у словах: 
1)мехавы; 3) гурба (снегу); 5) калатня. 
2) калачны; 4) тлусты; 

A3. Выдзеленыя галосныя не з'яуляюцца нашскным1 ва ycix словах у радзе: 
1) дантьгст, дапжнуць, дапг'саны; 4) вотруб'евы, в^31ць, вусеневы; 
2) звг'ты, звузгць, пасланец; 5) марна, масцг'ць, мотавы. 
3) падзубраны, падл1уны, падразны; 

А4. Прыкладам рухомага нащску могуць служыць словы: 
1)лес; 3) вартаушк; 5) восень. 
2) дзядзька; 4) аэрадром; 

А5. HauicK выконвае граматычную функцыю у настугшых парах слоу: 
1) братам - братам; 3) тужыць - тужыць; 5) засыпаць - засыпаць. 
2) печы - пячы; 4) падаць - падаць; 

А6. Тол1>к1 пстарычнае чаргаванне зычных гукау ва ycix словах адлюстравана у радзе: 
1) рака - рачны - на рацэ - у рэчцы; 4) хата - хацшка - хатка - хатачка; 
2) луг - лужок - на лузе - лугавы - луп; 5) снег - сняжок - у снезе - снегавж. 
3) ажываць - ажьсшць - ажыушы - ажыуленне; 

А7. Толыа паз1цыйнас чаргаванне зычных гукау ва ycix словах адлюстравана у радзе: 
1) ажываць - ажыуленне - ажыушы; 
2) вадзщь - ваджу - перавод - пераводы; 
3) гук - гукавы - гую - )"учаць; 
4) атрад - атрадам ~ у атрадзе - атрадны; 
5) нага - ног - ножка - па назе - Hori. 

А8. У беларускай мове пад нацюкам П!кол1 не бывают»: 
1)часцщы; 3) суф1ксы; 5) прыназоугнк!. 
2) злучн!к1; 4) канчатк!; 
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А9. Два гум [ы] ёсць у словах: 
1) заюкрыцца; 3) дэзшфармацыя; 
2) ауташспектар; 4) М1ж1нстытуцк1; 

А10. JliTapa i вымауляецца як [ ji] у словах: 
1) у rai; 3) пад iraiuaii; 
2) паслау iM; 4) ixni; 

A l l . JliTapa i абазначае гук [i]: 
1) брат i сястра; 3) Полацк i Браслау; 
2) iMnapT; 4) аб'шець; 

A12. Толью глух1я зычныя ryKi ёсць у словах: 
1)падсушыць; 3) абкат; 
2) адсвяткаваць; 4) распазнаваць; 

5) сшхш. 

5) цаша i цукерю; 

5) звышщэйны. 

5) кшжка. 

А13. Два i больш мякюх гукау ёсць у словах: 
1) з'езд; 3) адвюлы; 
2) смех; 4) паехал1; 

А14. Знаходзяцца побач два звошоя гук1 у словах: 
1)рукзак; 3) задача; 
2) зб!ць; 4) глядзець; 

А15. Колькасць л1тар i гукау супадае у словах: 
1) краявщ; 3) 1ндывщуальны; 
2) рэзервуар; 4) паэма; 

5) ск1ба. 

5) футбол. 

5) туя. 

А16. Ва ycix словах побач сустракаюцца два звонюя ryici у радку: 
1) цуда, дождж, скандал; 4) Л1чба, касьба, малацьба; 
2) жолуд, завезц1, абход; 5) футбол, рукзак, дзядзька. 
3) сундук, бярлог, гарбуз; 

А17. Ва ycix словах побач знаходзяцца два галосныя ryKi у радку: 
1) акаёма, тэатр, акшн; 4) чэмшянат, ав!ясалон, геафаф1чны: 
2) стадыён, сальфеджыо, прыехаць; 5 ) геолаг, кшатэатр, TOKIO. 

3) б}ятлон, патрыёт, 1ндыя; 

А18. Ва ycix словах сустракаюцца няпарныя па глухасц!/звонкасц! зычныя гую у радку: 
1) песня, адыходзщь, сцежка; 4) вудз)ць, падзяка, запрэгчы; 
2) фотагазета, будучы, лёгеньк!; 5) форум, адчуушы, вочы. 
3) спяшацца, тхор, пачатак; 

А19. Вызначце, у як1м радзе для гукау [дз1], [n'J ва ycix словах можна знайсш ana3i 
цыю па цвёрдасщ [д], [т]: 
1) вецер, глядзеу, адз!н, адзенне; 
2) у горадзе, дзень, павуц!нне, падзея; 
3) гадз!на, у газеце, дзве, дзетк1; 

4) у роце, судзщь, на сходзе, цень; 
5) на свеце, Bbmipani, сярэдз1на, чыс 
цютк!. 
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А20. На месцы л (тары н вымауляецца гук [н'] у словах: 
1) транзютар; 3) камандзф; 5) манцёр. 
2) трансляция; 4) у рамансе; 

А21. Прыназоунж з вымауляем як гук [з'] у словазлучэннях: 
1) зрабип з бярозы; 3) сплял1 з саломы; 5) з жыцця героя; 
2) выйшл! з двара; 4) л1у з вядра; 6) пашьш з шоуку. 

А22. Правшьнае вымауленне слоу адлюстравана у радзе: 
1) [с'п'эктр], [прас л'эс], [п'аскЧ], [згЧнуц'];. 
2) [на рэцы], [грушчык], [шэс'ц'], [з л'убай]; 
3) [с'в'юток], [с'фЧнкс]. [п'эн'с'ша], [б'энз'ш]; 
4) [з'бЧрац1], [дз'в'эры], [зл'от], [с'м'айэс'а]; 
5) [рак'эчык], [гарой], [м'эц1], [вакан'с'ша]. 

А23. Лп-арам с, з адпавядаюць гук! [с1] [з'] ва ycix словах у радзе: 
1) сшекдаха, сёмы, золак, змянщь; 
2) зпнаць, пры феадал1зме, ск1фы, схема; 
3) канспект, зязюля, зб1раць, сям'я; 
4) сенажаць, зброя, звязаць, снег; 
5) канферансье, просьба, змена, сх1М1чыць. 

А24. Колькасць гукау i JIпар не супадае ва ycix словах у радаж 
1) Лявон, бядняк, Paica, Арсеньеу; 4) ётавы, дацямна, icKpa, яечня; 
2) бязрыб'е, Ягор, п'яука, павуц1нне; 5) яд, ручаша, вывеии, просьба. 
3) Дар'я, ecui, штэрв'ю, ён; 

А25. Адзначце, кольк1 разоу сустракаецца гук [ш] у прапанаваным сказе: 
Горш, кал1 ба(шся: i л1ха ж не мшеш i надрыжышся. 

а) 1; в) 3; д) 5; 
6) 2; г) 4; е) 6. 

А26. Адзначце слова з марфалапчным падваеннем зычных: 
1) насенне; 3) бясслоуны; 5) пустазелле. 
2) суддзя; 4) палоззе; 

А27. Не з'яуляюцца словазлучэнням1 спалучэнн1 слоу: 
1) скончылася вайна; 3) буду рашаць; 5) грыста сорак пяць. 
2) хмуры ранак; 4) ехаць хутка; 

А28. Адзначце словазлучэнн1: 
1) дзень светлы; 3) Knira прачытана; 5) не дачакауся адказу. 
2) глянуу увысь; 4) яснее небасхш; 

А29. У выдзеленых словазлучэннях словы звязаны дапасаваннем у сказах: 
1) У нейюм новым з а х а п л е т н 1гнась глядзеу вакол сябе. 
2) Цячэ вада у ciHe моря, ды не выцякае. 
3) Дан i л а справаю заняты, на cani чэша капылы. 
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4) Сцёпка сядзеу сагнуушыся. 
5) На дзядзшцы растуць высокйг'гапалц разложыстыя л ш ы . 

АЗО. У выдзеленых словазлучэннях словы звязаны сувяззю юравання: 
1) Шапка Юзжа ссунута на патьиицу. 
2) Адараюць хлопца шчыра i грашыма i дабром. 
3) Вецер вые, не сщхае, дзжа у комшс шумщь. 
4) Лес залатьиш струнам!, ажыушы, зазвшеу. 

'5) Сёння з ранщы выехали араць дальние иоле. 

A3I. У выдзеленых словазлучэннях словы звязаны прымыканнем: 
1) Чалавек спявау uixa, напауголасу. 
2) Гром у бубны гулк!я ударыу, цппыню густую пакрыушы. 
3) 1ду«ь дзяучаты у поле пасевы аглядаць. 
4) Дзед Талаш расказвау пра падзе! аиопппх дзён. 
5) Увесь вя-iiici дзень мы пшавша лес. 

А32. Адзначце словазлучэнш з памылкам1 у дзеяслоуным юраванш: 
1) пащенуць руку высокаму госцю; 4) спазнщца з-за яго; 
2) збегай па хлеб; 5) захварэць на адзёр. 
3) nacMixauua над ёй; 

ЧАСТКА В 
U1. Загпшыце слова, у ящм адбываецца аЫмшяцыя зычных гукау па мяккасш: 

1) емвща; 3) зпнуць; 5) транзгг. 
2) усмешка; 4) ехшщь; 

В2. Зашшыце слова, у ЯК1М лпара ё абазначае два ryid: 
1) слёзы; 3) пугауё; 5) .пёс. 
2) залётны; 4) дзёубаць; 

ВЗ. Знайдзще i затшыце слова, вымауленне якога не супадае з нашсаинем: 
1) быльнёг; 3) порах; 5) смуга. 
2) смак; 4) дожджык; 

В4. Знайдзще i з атшыце канструкцыю, якая з'яуляецца словазлучэннем: 
1) иераклнсаюцца птушкг, 3) ияхай падасць; 5) жаданне вучыцца. 
2) каля paid; 4) самы дарап; 

В5. Знайдзще i зашшыце слова, у я кiм мае месца фанетычнае падаужэнне: 
1) аддалены; 3) шматтысячны; 5) галлё. 
2) рассеяць; 4) каменны; 

В6. Знайдзще i зашшыце слова, у яюм евюцячы зычны 1ук прыпадабпяецца да шыпячага: 
1) щкавшея; 3) у каробачцы; 5) счапщь. 
2) на кладачцы; 4) усм1хнешся; 

В7. Знайдзще i загпшыце слова з гукам [дз]: 
1) надз1маны; 3)дзверы; 5) падземны. 
2) адзвшець; 4)дзынкаць; 
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В8. Знайдзще словазлучэнне, якое не адпавядае граматычнай норме беларускай мовы. 
Загпшыце правшьна залежнае слова разам з прыназоушкам: 
1) метрау за дванаццаць ад лесу; 4) не прыехау з-за хваробы; 
2) гаравау па родных; 5) дз1в1уся з ix. 
3) разумнейшы за брата; 

КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
Перад выкананнем работы неабходна паутарыць наступны матэрыял: 
1. Граф1ка. Паняцце графш. Алфавгг. Гукавыя значэнш л1тар. Адназначныя i 

двухзначныя лггары. Двайная роля лп'ар е, ё, /о, я, i. 
2. Арфаграф1я. П р а в а т с галосных лггар: о, э, а; е, ё, я. Правашс мяккага знака, 

апострафа; /', ы, й пасля прыставак; у-у; прыстауных галосных /, a; правашс 
зычных: звонках i niyxix, св1сцячых i шыпячых, д-дз i т-щ падоужаных зычных; 
некаторых спалучэнняу зычных; прыстауной i устауной л1тары в; ужыванне 
вялжай лггары. 

3. Просты сказ. Паняцце простата сказа. Простая неразвтля i развпыя сказы. 
Дзейшк i спосабы яго выражэння. Выказшк, яго тыны (просты дзеяслоуны, просты 
iMeiiHbi, састауны дзеяслоуны, састауны 1менны). Працяжшк пам1ж саставам дзейшка i 
саставам выказшка. Каардынацыя пам1ж выказшкам i дзейшкам. 

ЧАСТКА А 
А1. Спапучэннем лп'ар д> перадаюцца два гук! [д] [з] у словах: 

1)аддзяубщ: 3) адз^маваць; 5) адзначыць. 
2) адзываць; 4) адзжарны; 

А2. Спалучэннем лггар дж перадаецца адзш гук [дж] у словах: 
1) адгароджаны; 3) дажджынка; 5) ураджайны. 
2) аджыць; 4) аджаць; 

A3. На месцы пропуску шшацца лггара а у словах: 
1) яфрэйт...р; 3) шнщ...ль; 5) фламаст...р. 
2) лщ....р; 4) герц...г; 

А4. На месцы пропуску шшацца лп~ара > у словах: 
1) темперамент; 3) п...цкаць; 5) сагр...ваць. 
2) щ...л; 4) ш...вялюра; 

А5. На месцы пропуску шшацца лггара о у словах: 
1)адажы...; 3) AHTOni...; 5) Мантавщэ... . 
2) рады...; 4) зарыв...; 

А6. На месцы пропуску шшацца лггара л у словах: 
1) м.,.дунща; 3) г...рань; 5)п...цярня. 
2) выв.:.жам; 4) м...тровы; 

А7. Дапушчаны арфаграф1чныя памьиш у словах: 
1) пецяр: 3) лебядзц 5) кедроушк. 
2) спекулянт; 4) пякарня; 
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