
К О Н Т Р О Л Ь Н А Я Р А Б О Т А № 5 
Перад выкананнем работы нсабходна паутарыць наступны матэрыял: 
1. Будова слова. Марфемы, ix прызначэнне. Аснова i канчатак. Вытворныя i 

невытворныя асновы. Тыпы марфем, ix функцьн (словаутварапьныя i формаутваральныя 
афжсы). Роднасныя словы. Корань слова i яго варыянты. 

2. Асноуныя спосабы угварэння слоу. Утваральнае слова. Марфемны анашз слова. 
Словаутваральны разбор. 

3. Будова, разнавщнасщ аднасастауных сказау. Аднасастауныя сказы з галоуным 
членам - выказшкам (пэуна-асабовыя сказы, няпэуна-асабовыя, абагульнена-асабовыя, 
безасабовыя, шфшггыуныя). Аднасастауныя сказы з галоуным членам дзейнжам 
(назыуныя). 

4. Н я п о у и ы я сказы. Будова няпоуных сказау. Працяжн1к у няпоуным сказе. 

Ч А С Т К А А 
А1. Усе словы маюць аднолькавы корань у радах: 

1) водны, падводшк, бязводны, вадзяны; 
2) радасць, узрадаваны, нарадз4уся, радасны; 
3) нос, нанос, данос, перанос, носж; 
4) повар, заварка, варэнне, электразварка; 
5) хваля, хваляванне, хвалютасць, хвала. 

.42. Г|р|>1стауку на- маюць словы: 
1) надабраць; 3) надакучыць; 5) нада1ць. 
2) надаваць; 4) надаконны; 

A3. Адзначце словы з формаутваральным1 нрыстаукам!: 
1) натсаць ; 3) сгасаць; 5) палепшыць. 
2) падшсаць; 4) найленшы; 

А4. Адзначце словы, у ямх можна выдзелщь суф1кс -к-: 
1) бацька; 3) палка (назоун1к); 
2) матка; 4) лыжка; 

5) нгека. 

А5. Адзначце словы са словаутваральным! суф1ксам1: 
1) звезены; 3) гусляр; 
2) цешачыся; 4) гадавша; 

5) спяваючы. 

А6. Адзначце словы з нулявым канчаткам: 
1) воддаль; 3) аддал1ць; 
2) даль; 4) далека; 

5) далячынь. 

А7. Словы, утвораныя прыставачна-суфжсапьным спосабам: 
1) прыудалы; 
2) ураджай; 

3) замежны; 
4) прыгарадны; 

5) акраец. 

А8. Словы, утвораныя прыставачным спосабам: 
1) антываенны; 3) уздым; 
2) падбародак; 4)пераход; 
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А9. Словы (словаформы), утворапыя суфшснльпмм смоспСшм: 
1) папка; 3) пашинсты; 5) народах. 
2) паперка; 4) набелены; 

А10. Словы, утворапыя складаннем асноу: 
1) кггабоец; 3) краявщ; 
2) кшгасховшча; 4) плашч-палатка; 

5) лесастэп. 

А П . Словы з постфжсам -ца: 
1) клапацщца; 3) будуецца; 5) сагнуцца. 
2) здз1вщца; 4) упрыгожваецца; 

А12. Канчатак разрывав аснову у словах: 
1) сустракаюцца; 3) сустрэцца; 
2) начыталася; 4) мыецца; 

А13. Словы з невытворнай асновай: 
1) асаб1сты; 3) 1мшысты; 
2) гнуты; 4) чысты; 

А14. Невытворныя словы: 
1) стрэл; 3) зелень; 
2) мука; 4) пераказ; 

5) любуючыся. 

5) ёдзюты. 

5) нэп. 

А15. Адзначце словаутваральныя ланцужю, у яюх дапушчаны памылы: 
1) чытаць - чытальны - чытальнш - чытальшцю; 
2) жоуты - жаутаваты - жаутаватасць; 
3) залаты - залащсты - залацщь - пазалацщь; 
4) icicpa - 1скрысты - юкрыстасць; 
5) лес - лясшк - лесавж - лясны! 

А16. Адзначце групу слоу, дзе ва ycix словах злучальнай галоснай з'яуляецца л п ара я 
1) земл...мер, земл...уласшк, жыцц...радасны; 
2) сш...крылы, бран...бойшчык, верхн...сюв1чны; 
3) верхн...гартанны, хвал...падобны, жыцц...люб; 
4) земл...трасенне, зерн...склад, жыцц...сцвярджальны; 
5) земл...робства, ба...здольны, кон...гадоуля. 

А17. Словы, утвораныя складана-суфксальным спосабам: 
1.) праудападобны; 3) чарнавою; 
2) добразычл1вы; 4) адиакласшк; 

5) крыгаход. 

А18. Адзначце словы, утвораныя нульсуфжсальным спосабам: 
1) моладзь; 3) чырвань; 5) залетась. 
2) калоссе; 4) мара; 

А19. Словы, утвораныя прыставачна-постфжсальным спосабам: 
1) запомнщца; 3) расшчодрыцца; 5) каласщца. 
2) дакрычацца; 4) нацярпецца; 
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А20. Словы, утвораныя прыставачна-суфжсальна-постфксальным спосабам: 
1) развггацца; 3) перагуквацца; 5) выкупацца. 
2) дакапацца; 4) нахшщца; 

А21. Адзначце пэуна-асабовыя сказы: 
1) Малая моцна трымапася за руку. 
2) Criani жартау тых нас-rpoi, прыкусип усе язык. 
3) Мяне падкщвае на возе ад ям. калдобш i канау. 
4) Глянь на зямлю залатую, пяшчотную, сумную, чыстую. 
5) Ноччу шчога не убачаць. 

А22. Безасабовым1 сказам1 з 'яуляюцца: 
1) Мяне асаблава уражвае, трывожыць, зб1вае з тропу найбольш незвычайнае i нечаканае. 
2) Яму было сорамна i крыудна. 
3) Вакол тоупшася многа людзей. 
4) У лесе ды i у пол! ужо пачынала цямнець. 
5) I, ведаеш, мне стала Tpoxi не па сабе. 

А23. Няпэуна-асабовым1 сказам! з 'яуляюцца: 
1) Вырвалюя знянацку ганьбл1выя словы. 
2) На свеце тольк1 той шчасце мае, хто сябе у руках гр)лмае. 
3) Спазшуся вось тольк1 дарма, выбрауся з дому у свшыя галасы. 
4) Жыл] у гатай хаце заусёды душа у душачку. 
5) У дзверы пакоя нясмела пастукал1. 

А24. Адзначце абагульнена-асабовыя сказы: 
1) Востра пахла тады гаркаватай лазой i талым снегам. 
2) Сашпвага не дабудзшся , а лян1вага не дашлешся. 
3) У першы клас у тыя гады nanbiHani хадзщь не з восеш, а з вясны. 
4) Сяджу i цярпл1ва прыслухоуваюся да ш ш ы н г 
5) Гуляючы, розуму не прыдбаеш. 

А25. Адзначце 1нф1н1тыуныя сказы: 
1) Нельга не зачаравацца, гледзячы на гэты вел1чны помн1к нашай природы. 
2) Век жыць вам у сэрцы народа, repoi. 
3) Але яго таю yripaciiii пайграць. 
4) Не зл1чыць у небе ясных зорак, не зл1чыць у сэрцы ясных дум. 
5) Жыта скопчым сеяць да поудня. 

А26. У рол! выказшка выступаюць словы катэгорьп стану у сказах: 
1) У лесе пахла чабаром, багуном, ледзь улоуным1 naxaMi зялёных верасоу. 
2) Ц!мох з перапалоху кшууся науцёк!. 
3) У памяшкангп стала прасторна, светла, чыста. 
4) 3 вечара было зорна. 
5) Весела спявшн недзе у дальн1м канцы вёскг 

Л27. Нам!натыуным1 сказам! з 'яуляюцца: 
1) Увосень ночы доупя . 
2) Над naraMi сухая глеба, пакрытая кустам1 ядлоуцу, верасам i наборам. 
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3) Вось i Гарынь, глыбокая, шырокая, iMioiieafl. 
4) Так цёпла, утульна, хораша! 
5) Самы пачатак лета. 

А28. Адзначце няпоуныя сказы: 
1) Вада каля берага зеленавата-блаютная. 
2) Нясщхны шэпт чарагоу на Пшсюх балотах. 
3) Цяжка сабе уявщь настаушка без б!бл1ятэю. 
4) Н н « ш гнёзд у Bbipai не вщь. 
5) Пасля адонп мароз i вецер. 

А29. Неабходна паставщь працяжнж у сказах: 
1) Перад naMi бязмежны прастор. 
2) Спяшаецца у далёю рэйс пшот, прараб на будаушчую пляцоуку. 
3) Курган, як вострау, у тумане. 
4) Абапал чыстых вул1д клёны, у цэнтры парк пад засенню дубоу. 
5) Навокал бязмежныя нашы прасторы, абапал прысады, палетю, азёры. 

АЗО. Пунктуацыйныя намылю дапушчаны у сказах: 
1) Дарагая мая Украина! Ты была нам заусёды сястрой. 
2) Давай зямляк, м я п ш паложым, спачнём ля бацькоусюх варот. 
3) Ах валошка, вапошка, сястрыца рамонка, зноу вы побач на уцеху душы зацвин. 
4) Хлопцы, цётк! i дзяучаты, дзядзью, сёстры i браты, нашай riecni узмах крылаты не 
стрымаюць i вятры. 
5) Унершыню ад сэрца rrryuiKi я пазайздросц1у шчыра вам. 

А31. Адзначце двухсастауныя сказы: 
1) Ты, мой брат, каго зваць беларусам, роднай мовы сваёй не цурайся. 
2) Глядзц дазорны, ншьным! вачыма, даль аглядай трывожную як след. 
3) Плыв!, наша песня, далёка, па ycix аюянах плыв1. 
4) Мой родны кут, як ты мне мшы. 
5) Красуйся на в е й вечныя, Палеская зямля. 

А32. Адзначце рады з трэщм "л!шн1м": 
1) на вулщы пацяплела; мне весела; я захварэла; 
2) птушку пазиаюць па палёце; навуку за плячыма не носяць; ад дабра дабра не шукаюць; 
3) як пахне мёдам поле грэчак; бялела грэчка; пахла мёдам; 
4) мяне пазвал1 да тэлефона; дэле1'ацыю сустракагн урачыста; у пол! сеял1 жы га; 
5) щу дарогаю лясною; за свабоду сваю усёй душой пастаю; за грошы розуму не куш'ш. 

Ч А С Т К А В 
В1. Вып1шыце слова, якое адпавядае схеме "прыстаука + прыстаука + корань + суф!кс + 

+ суфжс + канчатак". Загашыце яго: 
1) павыпрауляць; 3) абняслауленне; 5) навычэрпваць. 
2) вынаходл!васць; 4) навыцяжку; 

В2. Знайдз1це "лшняе" сярод аднакарэнных слоу. Захцшыце яго: 
1) крывавы; 3) крывавщь; 5) крывяны. 
2) крывшка; 4) крыгпзна; 
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ВЗ. Зашшыце спосаб утварэння наступных слоу: 
1) ЭВМ; 3) гарана; 5) ААН. 
2) ВНУ; 4) лясгас; 

В4. Вышшыце граматычную аснову з пэуна-асабовага сказа: 
1) Кожнаму часу патрэбны свае necni. 
2) У naKoi было щха i цёмна, як i ва yciM гатэль 
3) Люблю народ наш беларусю, хацшы у зелеш садоу. 
4) На душы было радасна. 
5) Народу прыбывала. 

В5. Загпшыце слова, якое адсутшчае у словаутваральным ланцужку: 
лес - лясшк - лесшкова - лесшчоука. 

В6. Вызначце i зашшыце прапушчаны член сказа у няпоуным сказе: 
1) 1ду дарогаю лясною. 
2) Птушку пазнаюць па палёце. 
3) Чалавеку хацелася пажартаваць. 
4) На невялшх вокнах вазоны з кветкамц белыя ф1раню. 
5) Жыць у дружбе нам век. 

В7. Вызначце i зашшыце тып аднасастаунага сказа, у яшм выказнк выражаны 
дзеясловам у форме 3-Й асобы множнага лшу. 

В8. Якая частка слова выражае граматычнае значэине? Знайдзще i зашшыце 
няправшьны адказ: 
1) канчатак; 3) суфжс; 
2) корань; 4) прыстаука. 

К А Н Т Р О Л Ь Н А Я Р А Б О Т А № 6 

Перад выкананнем работы неабходна паутарыць наступны матэрыял: 
1. Назоушк. Лексжа-граматычныя разрады назоушкау. Правашс канчаткау 

назоушкау; правашс складаных назоушкау. 
2. П р ы м е т ш к . Разрады прыметшкау паводле значэння. Утварэнне ступеней 

параунання якасных прыметшкау. Правашс суфжсау прыметшкау. Правашс складаных 
прыметшкау. 

3 . Л и о б ш к . Ужыванне л1чэбшкау з назоушкамь Скланенне i правашс колькасных i 
парадкавых л1чэбнжау. 

4. Займеишк . Разрады займеншкау. Скланенне i правашс займеншкау ycix разрадау. 
Дакладнасць ужывання займеншкау. 

5. Адасобленыя члены сказа. Адасобленыя азначэнш, прыдатю, дапауненш, 
акагпчнасщ. З т к \ прыпынку пры адасобленых членах сказа. 

Ч А С Т К А А 

А! . Адушаулёныя назоушкг. 
1) аташэ; 3) статак; 5) акунь. 
2) рамонак; 4) нябожчык; 
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