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Апублікавана ў часопісе “Беларуская мова і літаратура” № 3 (197),  

 сакавік 2018 года 
        Тэма “Складаны сказ” на 2-ой ступені навучання і выхавання (9 клас) 
вывучаецца вучнямі базавага ўзроўню амаль на працягу трох вучэбных 
чвэрцяў.На 3-ім этапе гэта тэма паўтараецца і сістэматызуецца (адводзіцца 
значна меншая колькасць вучэбных гадзін) абітурыентамі,якія збіраюцца 
трымаць іспыты па беларускай мове на цэнтралізаваным тэсціраванні. 
Аб’ём заданняў па вышэйназванай тэме складае не менш за 10 працэнтаў ад 
матэрыялу на ЦТ і,як падказвае вопыт працы,патрабуе ад выпускнікоў школ 
вельмі дэталізаванага падыходу пры іх выкананні. 
        На нашу думку,хаця школьнікі і вывучаюць тэму”Складаны сказ” 
доўгі час,аднак часам матэрыял вывучаецца разрознена, бессістэмна,пагэта- 
му з году ў год абітурыентамі дапускаецца шмат памылак на тэсціраванні. 
        Думаю,настаўнікам будзе вельмі карысна спыніцца на наступных праб- 
лемных аспектах вывучэння тэмы”Складаны сказ”як на уроках,так і пры 
правядзенні факультатыўных заняткаў абагульняючага характару ў 10-11 
класах. 
Мяркую,што вучні павінны бачыць сувязь паміж усімі відамі складаных ска- 
заў,што дае ў сваю чаргу ліквідаваць усе прабелы пунктуацыйнага плана. 
Найбольш падрыхтаваных  абітурыентаў можна ўжо з першых заняткаў паз- 
наёміць з усімі відамі сувязі ў складаным сказе: 
          1)злучальнай(складаназлучаныя сказы); 
          2)бяззлучнікавая(складаныя бяззлучнікавыя сказы); 
          3)падпарадкавальная (складаназалежныя сказы). 
Неабходна зазначыць,што калі ў складаназалежным сказе некалькі даданых  
частак ,то падпарадкавальная сувязь мае разнавіднасці: 
           а)сузалежнае аднароднае падпарадкаванне; 
           б)сузалежнае неаднароднае падпарадкаванне; 
           в)паслядоўнае падпарадкаванне; 
           г)змешанае падпарадкаванне. 
  Калі ў складаным сказе ёсць хаця б два віды сувязі,то такі сказ лічыцца ска- 
зам з рознымі відамі сувязі(камбінаванай будовы). 
    Такая падача матэрыялу(асабліва на 3-яй ступені навучання,дзе вучэбны 
матэрыял можа быць пададзены ў форме лекцыі) дае магчымаць бачыць і 
разумець абітурыентам канчатковыя задачы пры выкананні заданняў па тэ- 
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ме “Складаны сказ”. 
     Хочацца спыніцца на наступных аспектах тэмы.Пры вывучэнні тэмы 
“Складаназлучаны сказ”адзінаццацікласнікам неабходна адзначыць,што 
такія знакі прыпынку,як коска,кропка з коскай  і пэўных выпадках працяжнік 
ставіцца на адных і тых жа падставах: 
           1)коска,калі гаворка ідзе пра пералік дзеянняў,з’яў і г.д.Нарыклад,Нас- 
тупае вясна,і растае снег,і расцвітаюць першыя краскі і Наступае вясна, 
растае снег,расцвітаюць першыя краскі; 
            2)кропка з коскай,калі часткі даволі развітыя,маюць свае знакі 
прыпынку і,галоўнае, адрозніваюцца зместам выказанага.Напрыклад,У вёс- 
цы сёння цэлы дзень капалі бульбу,радаваліся добраму ўраджаю;а на балоце 
дзяўчаты і маладзіцы збіралі журавіны,спяваючы і моцна смеючыся;а ў полі 
працавалі трактары,заворваючы глебу пад азіміну і Увёсцы сёння цэлы дзень 
капалі бульбу,радаваліся добраму ўраджаю;на балоце дзяўчаты і маладзіцы 
збіралі журавіны,спяваючы і моцна смеючыся,у полі працавалі трактары,за- 
ворваючы глебу пад азіміну; 
              3)працяжнік,калі ёсць рэзкая змена падзей ,нечаканы вынік.На- 
прыклад ,Адчыняюцца дзверы—і ранены падае і Адчыняюцца дзверы—
ранены падае. 
Пры вывучэнні тэмы”Пунктуацыя ў складаным бяззлучнікавым сказе” 
першасная ўвага будзе ўдзелена толькі такім знакам прыпынку,як двукроп’е і 
працяжнік(у выпадках адрозных ад пастаноўкі яго ў складаназлучаных 
сказах).Гэта ў сваю чаргу (асабліва на факультатыўных занятках) дасць 
настаўніку і вучням магчымасць больш рацыянальна выкарыстоўваць 
вучэбны час,а працу абітурыентаў зрабіць больш цікавай,змястоўнай. 
              У якасці практычнай часткі абітурыентам можна прапанаваць 
наступнае заданне. 
      Адзначце складаназлучаныя і бяззлучнікавыя сказы,паміж часткамі 
якіх трэба паставіць коскі. 
1)У траве гудуць чмялі і восы і злучае ў далях позірк мой ільняныя чыстыя 
нябёсы з мройна-залацістаю зямлёй.2)Дзень жа быў такі лагодны,яркі 
раптам выплылі дзве хмаркі хмаркі выраслі ў хмару свіснуў вецер гром 
ударыў палі дрэвы голлем ніцма заіграла навальніца.3)На дварэ стала 
холадна і дзед апрануў кажух. 4)Галлё спусціўшы над парканам,расла тут 
грушка з тонкім станам па-над парканам пышным валам стаяў 
вішняк,густы,прыўдалы5)Пакуль цячэ павольна Прыпяць і Свіцязь плешча ў 
берагі і васількі цвітуць у жыце і пахнуць росныя лугі.6)Як віхры,машыны 
бягуць па зямлі па моры па сінім плывуць караблі7)Рыбак быў дзядзька наш 
Антоні,як і работнік адмысловы а Уладзік пасвіў дзесь каровы,травіў чужыя 
сенажаці а дома з дзецьмі была маці.8)Недзе галасісты пявун,не шкадуючы 
сілы пракрычаў “ура” наступаючаму дню і яму азвалася з паўдзясятка яго 
 калег.9)Неўзабаве паказаліся яго даганятыя выглянуўшы над жытам ён 
згледзеў іхнія пілоткі і стрэліў два разы запар.10)Хай зазвоняць смела косы 
грукне ў лесе хай тапор. 
 Адказы:1,2,3,5,8,10   
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      Як вядома,пры вывучэнні тэмы”Знакі прыпынку ў складазлучаным сказе” 
асаблівая ўвага звяртаецца на непастаноўку коскі перад злучнікамі і,ды(у зна- 
чэнні і).Аднак ,як паказвае аналіз выканання заданняў на ЦТ,выпускнікі 
школ лёгка спраўляюцца з заданнямі,калі ў складаназлучаных сказах ёсць 
агульны даданы член сказа,пабочнае слова або часціца,аднак з году у год 
многія абітурыенты не звяртаюць увагу на тое,што коска перад і,ды (у 
значэнні і) не ставіцца і ў наступных выпадках: 
       1)калі часткі маюць пытальную і клічную інтанацыю:Куды ісці і што 
рабіць?Колькі радасці і колькі смеху! 
        2)калі часткі неразвітыя або з’яўляюцца намінатыўнымі сказамі:Холад 
і дождж.Вераснёўская раніца і першы марозік. 
        3)калі часткі маюць аднатыпную будову:У небе сонца і на зямлі сонца. 
        4)калі выказнік або яго частка апушчаны ў другой прэдыкатыўнай част- 
           цы:Сям’я ўся працавала і старыя таксама.Сонца будзе свяціць і сена  
          сушыцца. 
 Някепска было б,каб тыя,хто рыхтуецца да экзаменy,выканалі наступнае 
практыкаванне. 
      Адзначце складаназлучаныя сказы,паміж часткамі якіх коска не 
ставіцца. 
    1)Некалі для навучання грамаце выкарыстоўвалі спецыяльныя дошчачкі 
і стваралісяспецыяльныя берасцяныя сшыткі з алфавітам.2)З-за хмарак 
выпаўз ціхі месяц,збірае зоркі ў карагод і заблішчалі,як брыльянты,на дрэвах 
іней,снег і лёд.3)Яшчэ ляжаў снег і дні былі пахмурныя.4)Як пахне белая 
чаромха і як спяваюць жаўрукі!5)Чалавеку больш за ўсё часам патрэбна 
добрае слова і слова гэта дапамагае больш,чым лекі.6)Некаторым не хапіла 
месца на лаўках і яны стаялі бліжэй да сцэны.7)Па-першае,яна паступіць ва 
ўніверсітэт і ён пойдзе служыць аж на паўтара года.8)У мяне—праца і ў яе 
праца.9)Хай свеціць сонца і хай смяюцца дзеці.10)Вечарэла і палова неба 
афарбоўвалася ў ледзь улоўны аранжавы колер. 
Адказы:1,3,4,7,8,9 
       Паколькі пры вывучэнні тэмы”Скданазлучаны сказ” абітурыенты пазна- 
ёміліся часткова і з бяззлучнікавымі складанымі сказамі,то пажадана паз- 
наёміць іх і са сказамі з рознымі відамі сувязі(камбінаванай будовы) на прык- 
ладах такіх сказаў,як Прыходзіць лета,спявае,здаецца,уся зямля,і душа не мо- 
жа умясціць усёй гэтай слаўноты (у сказе 3 часткі;першая і другая—сувязь  
бяззлучнікавая,другая і трэцяя—злучальная).Праходзілі спорныя летнія дож- 
жыкі,і ўсё пайшло ў рост,нават цёплалюбівая кукуруза пачала прыбываць і 
ярка зелянець(у сказе 3 часткі;першая і другая—злучаны зучальнай сувяззю, 
а другая і трэцяя—бяззлучнікавай).Такім чынам,у апошніх двух сказах 
ёсць два віды сувязі,значыць гэтыя сказы з’яўляюцца сказамі камбінаванай 
будовы. 
      Пры вывучэнні тэмы”Складаназалежны сказ” прапаную звярнуць увагу 
на такія аспекты,як вызначэнне відаў даданых частак,непастаноўку коскі пе- 
рад даданай часткай і асаблівасці пунктуацыі з некалькімі даданымі часткамі 
(апошняе на цэнтралізаваным тэсціраванні паўтараецца штогод ). 
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      Пры вызначэнні відаў даданых частак перш за ўсё увага павінна скіроў- 
вацца на наступныя два моманты: 
      1)віды даданай часткі вызначаюцца па сінтаксічнай ролі ўказальных слоў 
той,такі і інш.,што знаходзяцца ў галоўнай частцы.Напрыклад у сказе Які 
прывет,такі прыём даданая частка выказнікавая,бо слова такі з’яўляецца 
выказнікам.Аднак у сказе Прыйшла такая слаўная пара,якой даўно не было 
даданая частка з’яўляецца азначальнай,бо ўказальнае слова такая з’яўляецца 
азначэннем.Дарэчы,размежаванне складаназалежных сказаў з даданымі вы- 
казнікавымі і азначальнымі часткамі,як сведчыць вопыт, выклікае ў вучняў 
заўсёды цяжкасці.У сказе Таго,хто нам рабіў дабро,тут не было даданая 
частка дапаўняльная,бо слова таго –дапаўненне.А ў сказе Той,каму была 
зроблена заўвага,раптам замоўк даданая  частка дзейнікавая ,бо слова той— 
дзейнік. 
        2)від даданай часткі вызначаецца па пытанні з аднаго са слоў галоўнай 
часткі .Напрыклад, у сказе Мы накіроўваемся туды,дзе пачынаецца лес дада- 
ная частка акалічнасная (месца),так як ад слова туды можна задаць пытан- 
не куды?Аднак у сказе люблю тыя мясціны,дзе прайшло маё маленства дада- 
ная частка азначальная,бо ад слова мясціны задаецца пытанне якія?Даданая 
частка у сказе Усё,што мы завём Радзімаю,намі не забываецца ніколі дада- 
ная частка дапаўняльная,так як ад слова (ўжыта ў вінавальным склоне) мож- 
на паставіць пытанне што?У сказе Нашы пісьменнікі нямала папрацавалі,каб 
выканаць абавязак перад сваім народам даданая частка – акалічнасная мэ- 
ты,бо ад слова папрацавалі можна паставіць пытанне з якой мэтай? 
      Хочацца,каб вучні не толькі лёгка вызначалі віды даданых частак у скла- 
даназалежных сказах,маглі адрозніваць злучнікі ад злучальных слоў,але і ба- 
чыць сувязь паміж складаназалежнымі і бяззлучнікавымі сказамі (апошняе,на 
нашу думку,дапаможа абітурыентам больш дэталізавана вывучаць тэму”Зна- 
кі прыпынку ў складаным бяззлучнікавым сказе”.Так у сказеМы ведаем,што 
сёння вучыцца проста неабходна слова што –злучнік (ён лёгка апускаецца са 
сказа) .Такі сказ пры апушчэнні злучніка што становіцца бяззлучнікавым 
сказам,і на месцы пропуску ставіцца двукроп’е:Мы ведаем:сёння вучыцца 
неабходна(ставіцца двукроп’е ,бо другая частка дапаўняе першую).Сказ 
Хлопец пачырванеў,бо яму цяжка было хлусіць пры апушчэнні злучніка бо 
становіцца бяззлучнікавым і на месцы апушчэння злучніка ставіцца двук- 
роп’е:Хлопец пачырванеў:яму цяжка было хлусіць(другая частка абазначае 
прычыну таго,пра што гаворыцца ў першай частцы).Усказе Ты скажы мне, 
Мікалай,ці хочаш стаць настаўнікам злучнік ці лёгка апускаецца і сказ 
зноў-такі становіцца бяззлучнікавым(на месцы апушчэння злучніка ставіц- 
ца двукроп’е,бо другая частка становіцца прамым пытаннем:Ты скажы,Міка- 
лай:хочаш стаць настаўнікам? Сказ Калі закончыш школу,паступіш ва ўні- 
версітэт пры апушчэнні калі становіцца бяззучнікавым і на месцы пропус- 
ку ставіцца працяжнік:Закончыш школу—паступіш ва ўніверсітэт(паміж  
часткамі выражаюцца адносіны часу.Сказ Калі ёсць жаданне,усё здзейсніц- 
ца пры апушчэнні калі таксама становіцца бяззлучнікавым:Ёсць жаданне— 
усё здзейсніцца(ставіцца працяжнік,бо выражаюцца адносіны ўмовы).Сказ 
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Верш быў невялікі,таму Вася хутка вывучыў яго на памяць таксама 
становіцца бяззлучнікавым пры апушчэнні слова таму:Верш невялікі—Вася 
хутка вывучыў яго на памяць(ставіцца працяжнік,бо другая частка паказвае 
вынік,вывад з таго,пра што гаворыцца ў першай частцы. 
       Для паўтарэння і сістэматызацыі ведаў па вышэйпададзеным матэрыяле 
можна прапанаваць наступнае заданне. 
      Вызначце віды даданых частак у складаназалежных сказах,адзначце пры  
дапамозе злучнікаў ці злучальных слоў звязаны часткі. 
    1)Мы прыняліся шукаць лодку,для таго каб пераправіцца на другі бок ракі. 
2)Пасля таго як  навёў парадак дома,Анатольпайшоў на возера.3)Шмат бы- 
ло ў нас падзей,што ніколі намі не забудуцца.4)Якая справа,такая і слава. 
5)Спужаны тым,што здарылася,Антон хуценька пабег дамоў.6)Ля лясной 
рачулкі,якая бяжыць з крыніцы,мы расклалі вогнішча.7)Ты не шкадуй нічога 
людзям,калі  што ім на карысць.8)Нягледзячы на тое што быў позні час,мы 
выконвалі тэст па беларускай мове.9)Увесь выгляд яго быў такі,што наво- 
дзіў страх.10)Яны сустрэліся ,быццам былі знаёмыя даўно. 
Адказы:1)даданая частка мэты,злучнік для таго каб;2)Даданая частка часу, 
злучнік  пасля таго як;3)даданая азначальная частка,злучальнае слова што 
(дзейнік);4)даданая выказнікавая частка,злучальнае слова якая(выказнік); 
5)даданая дапаўняльная частка,злучальнае слова што(дзейнік);6)даданая 
азначальная частка,злучальнае слова што(дзейнік);7)даданая частка ўмовы, 
злучнік калі;8)даданая  ўступальная частка,злучнік нягледячы на тое што; 
9)даданая выказнікавая частка,злучальнае слова што(дзейнік);10)даданая 
спосабу дзеяння,злучнік быццам. 
        У якасці творчых заданняў (асабліва на факультатыўных занятках) 
можна прапанаваць наступныя. 
      №1.  Адзначце складаназалежныя сказы,якія пры апушчэнні злучнікаў  
становяцца складанымі бяззлучнікавымі (паміж часткамі ставіцца 
двукроп’е). 
1)Калі павее ветрык,хутка сохне трава.2)Люблю вясну,што апранае зямлю ў 
кветкі,зелень.3)Антаніна раптам ускочыла,бо яна спяшалася на першую ў 
гэтым навучальным годзе лекцыю.4)Я знаю і ўпэўнены ў тым,што толькі 
свая ўласная праца прыносіць сапраўднае шчасце.5)Хлопец убачыў,што ад 
гаспадароў не адчэпішся,і сеў за стол. 
Адказы:3,4,5 
        №2.Адзначце складаназалежныя сказы,якія пры апушчэнні злучнікаў 
становяцца бяззлучнікавымі(паміж часткамі ставіцца працяжнік). 
1)Калі гультай за работу,мазоль за руку.2)Прачнуліся мы позна і ўбачылі, 
што ўся работа зроблена і без нас.3)У прыродзе адчувалася хуткае наблі- 
жэнне вясны,бо снег станавіўся рыхлым і пачарнелым.4)Пятро запытаў 
у Андрэя,што той збіраецца рабіць.5)Гаспадарка яго невялікая,таму дачка 
лёгка з усім спраўляецца. 
Адказы:1,5 
          Пры падрыхтоўцы да тэсціравання патрэбна школьнікам напомніць і 
тыя моманты,калі перад даданай часткай у складаназалежным сказе коска 
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не ставіцца: 
         1)калі даданая частка з’яўляецца фразеалагізмам:Іду( куды вочы гля- 
дзяць).Стала цёмна (хоць вока выкалі). 
         2)калі даданая частка выражана адным словам:Я гэтаўсё разбяру ,але 
не ведаю (калі).Я не ведаю (хто).Не магу зразумець (чаму). 
          Пры падрыхтоўцы да экзамену,лічу,трэба  значную ўвагу удзяліць і 
складаназалежным сказам з некалькімі часткамі.Тэарэтычны матэрыял 
абітурыентам можна падаць у сціслым,але змястоўным варыянце,расказаў- 
шы пра разнавіднасці падпарадкавальнай сувязі (сузалежнае аднароднае,су- 
залежнае неаднароднае,паслядоўнае і змешанае падпарадкаванне) 
         Старшакласнікам можна напомніць,што пры сузалежным аднародным 
падпарадкаванні ўсе даданыя часткі залежаць ад аднаго і таго ж слова галоў- 
най часткі і адказваюць на адно і тое ж  пытанне.Пунктуацыя паміж даданымі 
часткамі аналагічная пунктуацыі пры аднародных членах сказах(таму і назы- 
ваецца аднародным).Напрыклад,  у сказе Люблю час,калі наступае вясна і 
калі ажывае прырода дзве даданыя азначальныя часткі звязаны пры дапа- 
мозе злучальнага злучніка і.Часам гэта могуць быць злучнікі ці,або і інш. 
У стылістычных мэтах злучнікі або злучальныя словы,пры дапамозе якіх  
даданыя часткі звязаны з галоўнай,могуць быць апушчаны,але на пунктуа- 
цыю паміж даданымі часткамі гэта не ўплывае:Люблю час,калі наступае вяс- 
на і ажывае прырода або Люблю час,калі наступае вясна,і ажывае прырода, 
і расцвітаюць першыя краскі (параўнайце: У лесе мы сабралі баравікі,і 
маслякі,і апенькі). 
        Пры сузалежным неаднародным падпарадкаванні даданыя часткі мо- 
гуць залежаць як ад аднаго  і таго ж слова галоўнай часткі і адказваць на 
розныя пытанні,так і ад розных слоў галоўнай часткі і таксама адказваць 
на розныя пытанні).Напрыклад, у сказе Калі дзверы адчыняцца,ён запытае, 
хто тут жыве даданыя часткі залежаць ад слова запытае і адказваюць 
на розныя пытанні:1-я даданая частка на пытанне калі? (даданая часу),2-я 
на пытанне  што?(даданая дапаўняльная).У сказе ж Мы накіроўваемся да  
сядзібы,якая тоне ў зеляніне дрэў,каб паглядець на гэту прыгажосць дада- 
ныя часткі залежаць ад слоў накіроўваемся і сядзібы і таксама адказваюць 
на розныя пытанні:1-я частка на пытанне з якой мэтай?(даданая мэты), 
2-я – на пытанне якой?(даданая азначальная). 
     Пры паслядоўным падпарадкаванні кожная наступная частка залежыць 
ад папярэдняй(утвараецца своеасалівы ланцужок):Быў ён чалавек(які?),што 
ўсіх шкадаваў(чаму?),бо заўсёды разумеў(што?),што жыццё—нялёгкая рэч. 
Аднак (на гэтым трэба спыніць асаблівую ўвагу абітурыентаў) у сказах з 
паслядоўным падпаракаваннем можа быць збег двух злучнікаў або злучні- 
ка і злучальнага слова.Коска паміж злучнікамі ў такім выпадку або злучнікам 
і злучальным словам не ставіцца,калі далей ў сказе ёсць словы то,дык. 
Параўнайце:Партызан адчуваў,што калі ўпадзе,то ўжо не ўстане і Парты- 
зан адчуваў,што,калі ўпадзе,ужо не ўстане.Вучні пайшлі да класнага кіраў- 
ніка,каб калі будзе яго згода,дык адразу прыступіць да справы і Вучні пайшлі 
да класнага кіраўніка,каб,калі будзе яго згода,адразу прыступіць да справы. 
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     У сказах са змешаным падпарадкаваннем можа адначасова быць як суза- 
лежнае аднароднае,сузалежнае неаднароднае і паслядоўнае падпарадкаван- 
не (або хаця б толькі дзве разнавіднасці):Рушылі ў дарогу тады,калі сонца 
схавалася за лесам і над балотам ляглі тонкія змрокі,якія з кожнай хвілі- 
най гусцелі(у сказе тры даданыя часткі:1-я і 2-я –сузалежнае аднароднае,2-я і 
3-я—паслядоўнае). 
       У якасці практычнай часткі абітурыентам можна прапанаваць наступныя 
заданні. 
        №1.Вызначце разнавіднасці падпарадкавальнай сувязі ў сказах. 
       1)Заспявайце песню гэтак,каб далёка паплыла ды каб сэрцу засмучонаму  
яна ўцеху прынясла.2)Вядома,што калі ўлетку дождж бывае рэдка,то ў вул- 
лях мёд прыбывае.3)Дык выходзіць,што,пакуль вы будзеце даказваць,я па- 
вінна стаяць убаку.4)Калі Тодара Пошту выклікалі да стала і калі старшы- 
ня суда,гледзячы яму проста ў вочы і нават насупіўшы ад вялікай сур’ёзнасці 
свае рыжаватыя бровы,папярэдзіў,што Пошта павінен гаварыць адну толь- 
кі праўду і што за непраўдзівае сведчанне ён будзе пакараны,Тодар адчуў, 
што вочы ўсяе залы ўпіраюцца яму ў спіну,свідруюць яго,дабіраюцца да са- 
мых таемных куткоў яго нутра.5)Калі зімой мятлюга грае і злосна шчэрыц- 
ца мароз,ён,як далонню,прыкрывае галінку тую,дзе прырос.6)Толькі калі ма- 
шына рушыла,ён павярнуўся і шпарка закрочыў туды,дзе адкрывалася шыро- 
кае поле.7)Гэтыя промні асвятлялі і верх невячкае гары,якая стаяла перад  
нашай вёскай зусім асобна і якую спрадвеку ўсе звалі Кухтавай гарой.8)Маўк- 
лівая вайна ў Глушаковай хаце,якая пачалася з таго вечара,калі Яўхім аб’явіў, 
што хоча жаніцца з Ганнаю,ішла без перамір’я некалькі тыдняў.9)Люблю зі- 
му з яе марозам,што вокны  прыбярэ ва ўзор,і белы снег,штоўкрыўшы поле, 
ірдзіцца бляскам ясных зор.10)Ніхто з дамашніх не згадае,чым рэчка 
Костуся займае,якая іх звязала сіла і чым яна так хлопцу міла. 
Адказы:1—сузалежнае аднароднае;2)паслядоўнае;3)паслядоўнае;4)змешанае; 
5)змешанае;6)сузалежнае неаднароднае;7)сузалежнае аднароднае;8)паслядоў- 
нае;9)сузалежнае неаднароднае;10)сузалежнае аднароднае. 
        №2.Адзначце складаназалежныя сказы,у якіх на месцы пропуску(пропус- 
каў) трэба паставіць коску(коскі). 
       1)Кажуць,што__калі марыш аб нечым добрым,светлым,то гэта мара 
абавязкова збудзецца.2)Не дай сабе права забыць той куток,дзе зведаў пяш- 
чоту матулі,дзе першы зрабіў у жыцці сваім крок__ і дзе голас твой людзі 
пачулі.3)Стары лес__што стаяў за рэчкаю__пазіраў важна і лагодна,быц- 
цам гаспадар на багацце сваіх ніў.4)Я адчуваў,што__калі Святлана і вернец- 
ца,дык гэта будзе позна.5)Ты наводзіш там парадкі,каб усё было так__як 
было тады__калі мама адгэтуль паехала.6)Ён знаў,што небяспека абавязко- 
ва прыйдзе,але не ведаў__адкуль. 7)Дождж мусіў пайсці__бо ўжо гэтак су- 
шыла__што проста дыхнуць не магло наваколле.8)Здавалася,што ад грому 
воплескаў зараз абваліцца нізкая столь__або зляцяць са шнуроў сонечныя 
шары электрычных лямпаў.9)Яшчэ юнаком не раз пераковаўся ў тым,што 
__каб галавы кожны не чухаць,часцей разумных людзей трэба слухаць.10)Ра- 
бота__пад якую добра думаецца,успамінаецца,марыцца,__я асабліва люблю. 
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Адказы:3,5,7,9,10 
          Паколькі тэма”Пунктуацыя ў складаным бяззлучнікавым сказе”разгля- 
далася паралельна з вывучэннем пастаноўкі знакаў прыпынку ў складазлуча- 
ных і складаназалежных сказах,то,на нашу думку,можна абітурыентам паўта- 
рыць яе самастойна і ў якасці замацавання ведаў па гэтай тэмы прапанаваць 
наступныя заданні. 
            №1.Пастаўце знакі прыпынку ў бяззлучнікавых складаных сказах. 
          1)А тут і спаткала абодвух ваяк вялікая ростань на некалькі год__ у 
горад вілася дарогая мая,у вёску імкнулася сцежка яго.2)Трэба рана ўстаць, 
у холад рэчкі бухнуцца,а няма ракі__нырні пад кран.3)Зазелянелі паплавы__ 
накінулі на сябе летнія ўборы дрэвы.4)Стаіць явар пад гарою__на гары гамо- 
ніць гай.5)Усе прыціхлі,чакалі__вось-вось ярка ўспыхне экран.6)Каса не ко- 
сіць__каса брые .7)І раптам Ганна з жахам крыкнула,ускочыла__між іх 
паўзла гадзюка.8)Слова сказаў__сякераю адсек.9)Аляксей паглядзеў на ды- 
рэктара__як той?10)Яшчэ зводдаль  было відаць__мачаха ўгневана. 
Адказы:1—двукроп’е;2—працяжнік;3—коска;4—коска ;5 –двукроп’е;  
6—працяжнік ;7—двукроп’е;8—працяжнік ;9—працяжнік ;10—двукроп’е    
            №2.Адзначце сказы,якія адпавядаюць схеме:[   ]:[  ](знакі прыпынку 
паміж часткамі не пастаўлены). 
            1)У тую ноч  мне прыснілася бязгучна скача дзікае паляванне кара- 
ля Стаха.2)Не хочаш з маладосці працаваць будзеш на старасці з торбаю 
скакаць.3)Глядзіцца у вокны зімні вечар кладзецца змрок на цесны двор ма- 
роз-мастак рукай старэчай на шыбах піша свой узор.4)Пачуццё перамогі яго 
не радавала не выканалі дзённага задання байцы з разведкі яшчэ не вярнуліся. 
5)Праўду сказаць,я і сам бачыў вершы ў мяне выходзяць нейкія не свае,нават 
мне самому чужыя. 
Адказы:1,5 
             №3.Адзначце сказы,якія адпавядаюць схеме:[  ]—[  ] (знакі прыпынку 
паміж часткамі не пастаўлены). 
           1)Хмарка дождыкам-слязою спадзе ажывіцца ралля.2)Імклівы рух 
кароткі адпачынак зноў імклівы рух.3)Дурняў не  аруць,не сеюць яны самі ро- 
дзяцца.4)Нездарма ў нас кажуць лес і вада—брат і сятра.5)Прасілі дажджу 
град пайшоў. 
Адказы:1,5 
         Такім чынам,дасканала паўтарыўшы асаблівасці сувязі паміж часткамі 
складазлучанага,бяззлучнікавага і складаназалежнага сказа,а таксама замаца- 
ваўшы веды па асаблівасцях пунктуацыі ў гэтах сказах,абітурыенты лёгка 
будуць выконваць усе заданні,звязаныя з асаблівасцямі будовы і пунктуа- 
цыйных  нормаў  ў сказах з рознымі відамі сувязі(камбінаванай будовы). 
         У якасці заданання па тэме”Сказы з рознымі відамі сувязі” можна пра- 
панаваць наступныя  практыкаванні.  
         №1.Адзначце сказы з рознымі відамі сувязі(камбінаванай будовы). 
        1)Не дзіва,што тут,каля крынічкі кіпела жыццё,бо кожнаму хацелася 
стаць бліжэй да вады,каб палюбавацца на сваё ўласнае хараство ў яе люс- 
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тэрка,як гэта любілі рабіць прыгожыя краскі.2)Каса не слізгала нават на 
высока зрэзаных,засохлых карэньчыках,якія засталіся ад першага ўкосу:яны 
адышлі ў расе і рэзаліся без натугі,амаль нячутна,амаль так,як і атава. 
3)Рэчка бегла ў лугі,яна была відна далёка на зялёнай адлегласці:нават на  
самым даляглядзе,дзе пачыналася балаціна,то выблісвала,то хавалася сі- 
няе срэбра.4)Павее ветрык—зашамацяць травы,а дрэвы ціха песню завя- 
дуць.5)Пасля такіх спрэчак сябры адчулі,што іх сяброўства дало вялікую 
расколіну,што іхнія дарогі скіраваны ў розныя бакі і ніякія гаворкі іх ужо 
не злучаць. 
Адказы:2,3,4 
    №2.Адзначце сказы з рознымі відамі сувязі(камбінаванай будовы),у якіх 
знакі прыпынку паміж часткамі пастаўлены правільна. 
        1)Нейкае бяздумнае рызыканцтва захапіла хлопцаў нібыта не матор,а 
яны гналі свой хіткі катэр,усіх пераганяючы,хоць ніхто і не збіраўся з імі 
дужацца ў хуткасці і спрыце.2)Дзень яшчэ туды-сюды,а ноч прыйдзе,усё ду- 
маю.3)У дзеда Талаша было многа розных праектаў,але паколькі гэта спра- 
ва мела грамадскі характар,то дзед Талаш палічыў болей правільным пера- 
даць гэту справу на вырашэнне партызанскай грамады.4)Сонца рабіла сваю 
справу,зямля памалу падсыхала,але густыя заходнія вятры прыносілі спор- 
ныя дажджы,якія шчодра палівалі чарназём.5)Калі заслона апала,і ў зале ўс- 
пыхнула святло,усім стала радасна;а на вуліцы стаў імжэць цёплы летні  
дожджык і размаляванай дугой устала вясёлка.6)Раніцай стала ясна:заві- 
руха круціла ўсю ноч і ўсе дарогі замяло наглуха.7)Раніцай на траве ляжаў  
рэдкі іней,зляталіся да ляснога дамка сарокі і сойкі,а бэзавы куст ля ганка 
стаяў ненатуральна голы,закіданы ўнізе цёмна-зялёным блішчастым лісцем. 
8)Убачыўшы суседку,шпак узмахвае крыламі,заўзята свішча і калі тая пры- 
сядзе на галінку дрэва,стараецца з усіх сіл ёй спадабацца:то шмыгне ў шпа- 
коўню і высуне з лятка галаву,то злятае на зямлю і схопіць якуюсьці саломін- 
ку і нясе ў домік,каб паказаць,які ён працавіты.9)У маленстве Віця,навучыў- 
шыся ад дзеда,любіў іграць на скрыпцы,але бацька,калі памёр дзед,прадаў 
карчмару скрыпку,баючыся,што сын праз яе адаб’ецца ад гаспадарскай ра- 
боты—Віцю пасля дзедавай смерці пачалі запрашаць іграць на вяселлях. 
10)Усё вакол знаёмае да болю: збягаюць незабудкі да ракі, садзіцца важна  
бусел на таполю,і ад ластавак абвіслі правады. 
Адказы:3,4,6,7,10 
             
         У прапанаванай распрацоўцы прыводзяцца не ўсе,а толькі найбольш па- 
шыраныя фрагменты,якія дапамагаюць абітурыентам бачыць узаемасувязь 
паміж рознымі тыпамі складаных сказаў,лёгка арыентавацца ў іх структры, 
беспамылкова захоўваць усе пунктуацыйныя нормы сучаснай беларускай 
мовы ў складаным сказе і пазбягаць памылак на цэнтралізаваным тэсці- 
раванні. 
 
                   
                            Спіс выкарыстанай літаратуры 
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