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Сказы з адасобленымі членамі. Адасабленне дапасаваных і недапасаваных азначэнняў
 377 
Адасабленне прыдаткаў, акалічнасцей, дапаўненняў 380 
Сказы з адасобленымі  ўдакладняльнымі і далучальнымі членамі сказа (КСР) 383 
Сказы з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі 383 
Сказы з параўнальнымі зваротамі 388 
Сказы са звароткам 390 
Сінтаксічны разбор простага сказа 391 
Складаны сказ . Складаназлучаны сказ 392 
Складаназалежны сказ 393 
Тыпы даданых частак складаназалежнага сказа 393 
Складаназалежны сказ з некалькімі даданымі часткамі 393 
Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах 394 
Бяззлучнікавы складаны сказ 394 
Складаны сказ з рознымі відамі сувязі 394 
Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі  (КСР) 395 
Чужая мова 396 

Пунктуацыя 396 

РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ 398 

Тэставыя заданні 398 
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Фанетыка. Арфаэпія 398 
Арфаграфія 398 
Лексікалогія 400 
Лексікалогія. Фразеалогія 400 
Марфалогія 402 
Займеннік 402 
Дзеяслоў 406 
Прыслоўе 411 
Службовыя часціны мовы. Мадальныя словы. Выклічнік 412 
Сінтаксіс 413 
Словазлучэнне 413 
Аднародныя члены сказа 418 

Варыянты кантрольных работ 421 
Сінтаксіс. Пунктуацыя 421 

Кантрольныя пытанні 432 
Уводзіны 432 
Фанетыка 432 
Арфаэпія. Графіка 433 
Арфаграфія 433 
Марфеміка. Словаўтварэнне 434 
Марфалогія 435 
Сінтаксіс. Пунктуацыя 438 

ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 442 

Праграма вучэбнай дысцыпліны “Беларуская мова” 442 

Гласарый 483 

СПІС РЭКАМЕНДАВАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 487 
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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 
Вучэбна-метадычны комплекс (далей – ВМК) прызначаны для 

самастойнага вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Беларуская мова” студэнтамі 
дзённай і завочнай форм атрымання вышэйшай адукацыі. У падрыхтоўцы 
будучых настаўнікаў пачатковай школы вучэбная дысцыпліна “Беларуская 
мова” займае асобае месца сярод асноўных вучэбных дысцыплін, аб’яднаных 
агульнымі прафесійнымі задачамі. Статычнае вывучэнне нарматыўнай 
сістэмы сучаснай беларускай літаратурнай мовы на ўсіх яе моўных узроўнях 
дасць магчымасць сфарміраваць лінгвістычную кампетэнцыю будучых 
настаўнікаў, будзе садзейнічаць выпрацоўцы ў студэнтаў уменняў эфектыўна 
карыстацца беларускай мовай ва ўсіх сферах прафесійнай дзейнасці. 

ВМК па дысцыпліне “Беларуская мова”складзены ў адпаведнасці з 
патрабаваннямі Палажэння аб вучэбна-метадычным комплексе на ўзроўні 
вышэйшай адукацыі і прызначаны для рэалізацыі патрабаванняў 
адукацыйных стандартаў вышэйшай адукацыі. 

ВМК уключае чатыры раздзелы: тэарэтычны, практычны,  антроль 
ведаў, дапаможны. 

Тэарэтычны раздзел ахоплівае ўвесь спектр пытанняў, на якіх трэба 
засяродзіць увагу пры вывучэнні беларускай мовы ў аб’ёме, вызначаным 
тыпавым вучэбным планам па спецыяльнасці “Пачатковая адукацыя”. Сюды 
ўваходзяць уводныя тэмы дысцыпліны і асноўныя вучэбныя раздзелы: 
фанетыка, арфаэпія, графіка, арфаграфія, лексікалогія, фразеалогія, 
лексікаграфія, фразеаграфія, марфеміка, словаўтварэнне, марфалогія, 
сінтаксіс, пунктуацыя. Выклад тэм падаецца ў поўным аб’ёме. 

Практычная частка змяшчае тэматыку практычных заняткаў, пытанні 
для аб’меркаванняў, заданні для працы ў аўдыторыі. Змест іх скіраваны на 
практычнае засваенне лекцыйнага курса, на развіццё навыкаў самастойнага 
аналізу моўных фактаў, на ўдасканаленне валодання норм сучаснай 
беларускай літаратурнай мовы. 

У раздзеле кантролю ведаў пададзены матэрыялы для бягучай і 
выніковай атэстацыі студэнтаў (тэставыя заданні, варыянты кантрольных 
работ, кантрольныя пытанні па кожнай тэме вучэбнай праграмы). 

Дапаможны раздзел утрымлівае вучэбную праграму па дысцыпліне, 
метадычныя рэкамендацыі па вывучэнні дысцыпліны, метадычныя 
рэкамендацыі па арганізацыі кіруемай самастойнай працы, спіс 
рэкамендаванай літаратуры, гласарый. 
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ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ  
 

УВОДЗІНЫ 
 
Змест i задачы курса 
Прадметам вывучэння курса сучаснай беларускай літаратурнай мовы 

з'яўляецца ўнарамаваная, апрацаваная майстрамі слова i дзеячамі навукі i 
культуры мова ў яе вуснай i пісьмовай разнавіднасцях, якая абслугоўвае 
розныя сферы грамадскага жыцця беларускага народа: друк, радыё, 
тэлебачанне, адукацыю, мастацтва i г. д. Вывучаецца яе паходжанне, развіццё, 
месца сярод iншыx моў свету, законы i нормы, асаблівасці функцыянавання. 
Пад словамі «беларуская мова» найчасцей разумеюць нацыянальную мову, 
якая ўключае, акрамя літаратурнай, народна-гутарковую мову (мясцовыя 
гаворкі). Апошняя вывучаецца спецыяльнай лінгвістычнай дысцыплінай – 
беларускай дыялекталогіяй. Аднак даволі распаўсюджана ўжыванне 
скарочанага тэрміна «беларуская мова» i ў адносінах толькі да сучаснай 
беларускай літаратурнай мовы. 

Сучасная беларуская літаратурная мова складвалася на працягу XIX-XX 
ст. першапачаткова як мова мастацкай літаратуры, паступова 
ўдасканальвалася, пашырала свае функцыі, нармалізавалася i сёння з'яўляецца 
адной з дасканалых i высокаразвітых моў свету, якая ў стане абслугоўваць усе 
сферы грамадскага жыцця беларускага народа. 

Беларуская мова, як i ўсякая іншая мова, з'яўляецца своеасаблівай 
знакавай сістэмай. Пад знакам разумеюць звычайна якую-небудзь 
матэрыяльную з'яву, што абазначае пэўныя прадметы, паняцці. Знакамі ў мове 
з'яўляюцца яе рэальныя структурныя элементы: гyкi, марфемы (простыя 
знакі), словы, словазлучэнні, сказы (складаныя знакі), якія аб'яднаны сувязямі 
i адносінамі ў адно цэлае. 

Аб'ектам курса з'яўляецца ўся сістэма сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы, г. зн. адзінкі розных узроўняў мовы (гyкi, марфемы, словы 
i г. д.) i сукупнасць сувязей i адносін, якія аб'ядноўваюць гэтыя моўныя 
элементы. 

Структурныя элементы ўзроўняў моўнай сістэмы вывучаюцца 
адпаведнай лінгвістычнай дысцыплінай (лінгвістыка – навука пра мову, ад 
лац. lingua – мова). 

Фанетыка (грэч. phone – гук) вывучае гукавы склад мовы, акустычныя 
i артыкуляцыйныя ўласцівасці гукаў, фанетычныя працэсы, якія адбываюцца 
ў словах, склад, інтанацыю, націск, фанетычнае чляненне мовы. У фанетыцы 
вылучаюць фаналогію – вучэнне пра функцыі гукаў у мове. З фанетыкай 
звязаны арфаэпія, якая вывучае правілы літаратурнага вымаўлення, графіка – 
навука аб суадносінах паміж літарамі i гукамі, арфаграфія, якая ўстанаўлівае 
правілы аднастайнай перадачы вуснай мовы на пісьме. 

Лексікалогія (грэч. lexikos – слоўнікавы i logos – вучэнне) вывучае 
слоўнікавы склад мовы. Пры гэтым значэнне слова вывучае семасіялогія, а 
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паходжанне i першапачатковае значэнне – этымалогія. З лексікалогіяй 
звязана лексікаграфія — тэорыя i практыка складання слоўнікаў. 

Фразеалогія (грэч. phrasis – выраз, моўны зварот i logos – вучэнне) 
вывучае ўстойлівыя спалучэнні слоў з непадзельным цэласным значэннем. 

Марфеміка i словаўтварэнне – навука аб марфемным складзе, 
спосабах i сродках утварэння слоў. 

Граматыка (грэч. grammatik  ад gramma – літара, запіс) вывучае 
спосабы i сродкі словазмянення i пабудовы словазлучэнняў i сказаў. Яна 
падзяляецца на марфалогію (грэч. morphe – форма), якая вывучае сістэму 
граматычных значэнняў i спосабы ix выражэння, i ciнmaкcic (грэч. sintaxis – 
злучэнне, складанне) – вучэнне пра тыпы словазлучэнняў i сказаў. 
 

Беларуская мова — нацыянальная мова беларускага народа, 
найважнейшы элемент нацыянальнай культуры 

Беларуская нацыянальная мова – сродак зносін беларускай нацыі. Яна 
склалася ў перыяд фарміравання нацыі i захоўвае пераемнасць з мовай 
народнасці, аднак вызначаецца большым багаццем слоўніка, большай 
дасканаласцю граматычнага ладу. 

Нацыянальная мова – гэта адметная рыса любой нацыі. Без 
нацыянальнай мовы нацыя існаваць не можа. Менавіта таму ў вызначэнні 
нацыі як супольнасці людзей філосафы, палітолагі на першае месца ставяць 
мову. 

Нацыянальная мова беларускага народа складаецца з літаратурнай i 
дыялектнай (народна-дыялектнай) мовы. Наяўнасць дзвюх форм 
нацыянальнай мовы не парушае яе адзінства. Літаратурная мова – гэта 
ўнармаваная, апрацаваная майстрамі слова i дзеячамі культуры мова, 
абавязковая для ўcix членаў грамадства. Літаратурная мова – вышэйшая 
форма нацыянальнай мовы. Менавіта яна служыць агульнанародным сродкам 
моўных зносін. На літаратурнай мове ствараецца мастацкая літаратура, 
друкуюцца газеты, часопісы, вяшчаюць радыё, тэлебачанне, працуюць 
тэатры, вядзецца навучанне ў школах, ВНУ. 

Сучасная беларуская літаратурная мова icнye ў дзвюх разнавіднасцях: 
вуснай i пісьмовай, кожная з якіх з'яўляецца раўнапраўнай формай яе 
рэалізацыі i мае сваю сферу выкарыстання. Вусная разнавіднасць ужываецца 
ў непасрэдных зносінах паміж людзьмі. Гэта таксама мова радыё, 
тэлебачання, дакладаў, выступленняў i г. д. Пісьмовая разнавіднасць 
выкарыстоўваецца ў перыядычным друку, справаводстве, мастацкай 
літаратуры, навуковых працах. Літаратурная мова, такім чынам, выконвае 
камунікатыўную функцыю ў розных сферах  жыцця  i дзейнасці беларускага 
народа.  Гэта абумовіла развіццё ў ёй адпаведных функцыянальных стыляў. З 
улікам разнастайных функцый вуснай i пісьмовай форм літаратурнай мовы 
сферы яе ўжывання вылучаюць кніжныя стылі (афіцыйна-дзелавы, навуковы, 
публіцыстычны, стыль мастацкай літаратуры) i гутарковы. Кніжныя стылі 
карыстаюцца пераважна пісьмовай формай, гутарковы - вуснай формай мовы, 
хоць такая залежнасць не з'яўляецца абавязковай. 
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Літаратурная мова распаўсюджана на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Гэта 
аднастайная, агульнаўжывальная мова, якая не мае рэгіянальных асаблівасцей 
i абмежаванняў, з'яўляецца агульнанародным сродкам зносін i не супадае з 
якім-небудзь дыялектам. 

Істотная асаблівасць літаратурнай мовы, якая адрознівае яе ад 
дыялектнай, – унармаванасць. Пад н о р м а й  разумеюцца выпрацаваныя 
грамадствам, прынятыя, агульнапрызнаныя i замацаваныя ў моўнай практыцы 
правілы вымаўлення i напісання слоў, адбору слоў, ужывання ix граматычных 
форм, пабудовы словазлучэнняў i сказаў. Гэтыя правілы пісьмова 
замацаваныя ў нарматыўных слоўніках, даведніках, граматыках. Афіцыйнае 
прызнанне нормы i яе пісьмовае замацаванне называецца к а д ы ф і к а ц ы я й  
(лац. codex – кнігa i facere - рабіць). Кадыфікаваная, узаконеная норма 
з'яўляецца абавязковай для ўcix носьбітаў мовы i ўспрымаецца як узор на 
пэўным этапе развіцця літаратурнай мовы. 

Дыялектная мова (народна-дыялектная) – гэта мова народа, якая 
выступае ў выглядзе мясцовых гаворак. Г а в о р к а  – гэта мова пэўнай 
мясцовасці, аднаго ці некалькіх населеных пунктаў з аднатыпнымі моўнымі 
рыcaмi. Дыялектная мова, мясцовыя гаворкі адрозніваюцца ад літаратурнай 
мовы сваёй тэрытарыяльнай неаднастайнасцю i абмежаванасцю пашырэння, 
вуснай формай. У дыялектнай мове адсутнічаюць строга выпрацаваныя 
нормы. Гэта гутарковая, беспісьмовая мова, якая пераважна ўжываецца ў 
сельскай мясцовасці. 

Блізкія паміж сабою мясцовыя гаворкі пэўнай тэрыторыі 
аб'ядноўваюцца ў групы, а групы – у дыялекты, якія ў сукупнасці ўтвараюць 
дыялектную мову. 

На тэрыторыі Беларусі выдзяляюцца два дыялекты – п а ў н о ч н а -
у с х о д н і  i п а ў д н ё в а - з а х о д н і .   

Гэтыя дыялекты раздзяляюцца паласой пераходных, або 
с я р э д н е б е л а р ус к і х ,  гаворак. Акрамя гэтага, у склад сучаснай беларускай 
дыялектнай мовы ўваходзіць яшчэ адасобленая група з а х о д н е п а л е с к і х ,  
ці б р э с ц к а - п i н с к i x ,  гаворак, якія значна адрозніваюцца ад ycix іншых. 

Беларуская дыялектная мова з'яўляецца сродкам узбагачэння 
літаратурнай мовы. Сучасная беларуская літаратурная мова генетычна 
грунтуецца на гаворках цэнтральнай часткі Беларусі, але ў працэсе развіцця 
яна ўвабрала найбольш характэрныя для большасці белаpycкix гаворак рысы i 
таму не супадае з якім-небудзь дыялектам, г. зн. мае наддыялектны характар. 

 
Нормы літаратурнай мовы 
Сучасная беларуская літаратурная мова строга ўнармаваная. Яна мае 

лексічныя, граматычныя, арфаграфічныя i арфаэпічныя нормы. 
Л е к с і ч н ы я  н о р м ы  патрабуюць правільнага ўжывання слоў i 

выразаў ва ўласцівых iм значэннях, абмяжоўваюць выкарыстанне гэтых 
моўных сродкаў у адпаведнасці з выбраным стылем. Не ўсе словы, якія 
ўжываюцца ў беларускай мове, могуць выкарыстоўвацца ў літаратурнай. Так, 
напрыклад, нельга карыстацца ў літаратурнай мове дыялектнымі словамі: 
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малец (хлопец), картопля (бульба); грубымі словамі: мазгаўня (галава), 
плявузгаць (гаварыць). Лексічныя нормы вызначаюцца нарматыўнымі 
слоўнікамі. 

Г р а м а т ы ч н ы я  н о р м ы  вызначаюць ужыванне форм слова, 
спалучэнняў слоў у словазлучэннях, сказах. Так, напрыклад, назоўнікі 
дождж, лес, цукар, снег у родным склоне маюць канчатак -у, а назоўнікі 
стол, горад, будынак – канчатак -а. Правільна гаварыць i пісаць дзякую вас, 
даруйце мне, пайсці ў ягады. Не адпавяда-юць нормам такія словазлучэнні, як 
дзякую вам, даруйце мяне, пайсці за ягадамі. Граматычныя нормы 
вызначаюцца нарматыўнымі граматыкамі, слоўнікамі. 

А р ф а г р а ф і ч н ы я  н о р м ы  патрабуюць перадачы вуснай мовы на 
пісьмe ў адпаведнасці з пэўнымі правіламі. Так, у беларускай мове аглушэнне 
звонкіх зычных перад глухімі i на канцы слоў на пісьме не перадаецца: казка, 
ножка, дуб, горад. Нязменна, незалежна ад вымаўлення, пішуцца прыстаукі: 
аб-, ад-, над- i іншыя з зычнымі [б], [д]: абсыпаць, адплыць, падказаць. 
Арфаграфічныя нормы ўласцівыя пісьмовай мове i вызначаюцца ўзаконеным 
правапісам. 

А р ф а э п і ч н ы я  н о р м ы  патрабуюць аднастайнага вымаўлення 
галосных i зычных гукаў, ix спалучэнняў у словах, правільнай пастаноўкі 
націску. Напрыклад, у спрадвечна  беларускіх  словах  паслядоўна  
захоўваецца аканне i яканне, дзеканне i цеканне: гарады, вясковы, дзяцінства, 
цяпер; асімілятыўная мяккасць: [с'н'эх], [з'в'эр], [ц'в'орды], [дз'в'эры]. У 
літаратурнай мове трэба вымаўляць алфавіт, дакумент, прынесла (нельга: 
алфавіт, дакумент, прынясла). Арфаэпічныя нормы ўстанаўліваюцца 
правіламі беларускага літаратурнага вымаўлення, якія знаходзяць сваё 
адлюстраванне ў слоўніках. 

 
Мова i маўленне 
Камунікатыўную дзейнасць чалавека называюць маўленнем. Такім 

чынам, маўленне – гэта спосаб прымянення, выкарыстання моўных сродкаў, 
канкрэтная маўленчая дзейнасць, канкрэтнае выказванне ў вуснай або 
пісьмовай форме. У мовазнаўстве адрозненне паняццяў «мова» i «маўленне» 
мае прынцыповае значэнне. М о в а –  гэта арганізаваная па пэўных правілах 
знакавая сістэма, сродак, інструмент выказвання думак у вуснай ці пісьмовай 
форме. М а ў л е н н е  – гэта моўная дзейнасць чалавека, працэс выражэння 
пэўнага зместу з дапамогай мовы, канкрэтная праява мовы. Мова – з'ява 
агульнанародная, яна icнye незалежна ад волі індывідуума, у той час як 
маўленне – з'ява індывідуальная, якая залежыць ад мэты, сферы зносін, 
маўленчай сітуацыі. У сувязі з патрэбамі зносін маўленне падзяляюць на 
літаратурнае i гутарковае. Літаратурнае маўленне кадыфікаванае, яно строга 
падпарадкоўваецца выпрацаваным нормам. Гутарковае маўленне хоць i 
некадыфікаванае, але таксама прытрымліваецца пэўных норм. 
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Беларуская мова сярод іншых моў. Умовы i этапы яе развіцця  
Беларуская мова ўваходзіць у адну з самых вялікіх сем'яў – 

індаеўрапейскую. У гэтай сям'і налічваюць 16 моўных груп: індыйская, 
раманская, германская, славянская, балтыйская i інш. Беларуская мова 
належыць да славянскай групы моў. Славяне выдзеліліся з індаеўрапейскага 
адзінства ў 3-м тысячагоддзі да н. э. Славянскія мовы паходзяць ад 
праславянскай (агульнаславянскай), на якой гаварылі старажытныя славянскія 
плямёны да ix рассялення з першапачатковага месцапражывання (на прасторы 
ад Дуная i Одэра да Дона i Волгі). 

Рассяленне славян, якое завяршылася ў асноўным да VI-VII ст., прывяло 
да аслаблення кантактаў паміж славянскімі плямёнамі, а ў выніку – да распаду 
мовы-асновы, выдзялення славянскіх моўных груп, асобных славянскіх моў. 
Утварыліся тры групы славянскіх плямён: усходнія, заходнія i паўднёвыя 
славяне. 

У VII-IX ст. пачынаюць фарміравацца мовы славянскіх народнасцей. 
Усходнеславянскія племянныя саюзы паступова перараслі ў дзяржаўныя 
супольніцтвы - княствы, а з блізкіх паміж сабой дыялектаў усходніх славян 
склалася агульнаўсходнеславянская мова, якую яшчэ называюць 
старажытнарускай або ўсходнеславянскай. Найбольш буйнымі палітычнымі i 
культурнымі цэнтрамі ўсходніх славян былі Полацкае, Турава-Пінскае, 
Кіеўскае i некаторыя іншыя княствы. 

У X ст. усходнія славяне прынялі хрысціянства, з якім прыйшла да ix 
пісьменнасць. Гэта абумовіла з'яўленне пісьмовых помнікаў на 
ўсходнеславянскай мове; сярод ix такія, як летапіс «Аповесць мінулых часоў» 
i «Слова пра паход Ігаравы». Палітычныя i эканамічныя сувязі i зносіны 
ўсходнеславянскай супольнасці падрываліся міжусобнымі войнамі. У XIII ст. 
заходнія землі ўсходніх славян адасобіліся ў складзе Вялікага княства 
Літоўскаra. На тэрыторыі сучаснай Беларусі жылі славянскія плямёны 
дрыгавічоў, крывічоў, радзімічаў, на аснове якіх i складвалася беларуская 
народнасць, а з асаблівасцей ix гаворак – беларуская мова. У складзе Вялікага 
княства Літоўскага у XIV-XVI ст. сфарміравалася беларуская народнасць i 
ўласнабеларуская літаратурная мова, якую прынята называць старажытнай 
беларускай мовай або старабеларускай. Яна стала дзяржаўнай мовай Вялікага 
княства Літоўскага, на ёй пісаліся летапісы, вялася дыпламатычная перапіска 
з iншымі краінамі, працавалі магістраты, афармляліся судовыя i дзяржаўныя 
дакументы, стваралася мастацкая, навуковая i рэлігійная літаратура. На 
старабеларускай мове з'явіліся першыя друкаваныя кнігi Францыска Скарыны 
ва ўсходнеславянскіх землях. 

Да нашага часу дайшоў apxiў урадавай канцылярыі Вялікага княства 
Літоўскага — Літоўская метрыка. Яна налічвае каля 600 тамоў i з'яўляецца 
найкаштоўнейшай крыніцай вывучэння мовы i гiсторыi беларускага народа. 

У 1569 г., пасля Люблінскай yніі, паводле якой ВКЛ i Каралеўства 
Польскае аб'ядналіся ў адной дзяржаве – Рэчы Паспалітай, беларуская 
народнасць апынулася ў новых палітычных i культурных умовах. Беларуская 
літаратурная мова паступова выходзіць з афіцыйнага ўжытку, а ў 1696 г. 
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аб'яўляецца закон, паводле якога дзяржаўнай моваю Рэчы Паспалітай 
становіцца польская.  

У канцы XVIII ст. у выніку трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай Беларусь 
была далучана да Расійскай імперыі. З гэтага часу афіцыйнай мовай на 
Беларусі стала руская. Беларускай мовай у яе дыялектных разнавіднасцях 
карысталіся сяляне, блізкая да ix па сацыяльным становішчы дробная шляхта 
i жыхары мястэчак, ніжэйшыя слаі насельніцтва буйных гарадоў. 

Новая беларуская літаратурна-пісьмовая мова ўзнікла першапачаткова 
як мова мастацкай літаратуры. Сярод першых буйных літаратурных твораў, 
што з'явіліся ў XIX ст., – паэмы «Энеіда навыварат», «Тарас на Парнасе». 
Вялікая заслуга ў фарміраванні беларускай літаратурнай мовы належыць В. 
Дуніну-Марцінкевічу, Ф. Багушэвічу, Янку Лучыне, Цётцы, М. Багдановічу, 
Янку Купале, Якубу Коласу, М. Гарэцкаму, Цішку Гартнаму i інш. 

На пачатку XX ст. была знята забарона друкаваць на беларускай мове, 
узніклі беларускія выдавецтвы, беларускія народныя выданні: «Наша хата», 
«Наша доля», «Лучынка», «Наша ніва». На беларускай мове пачалі друкаваць 
не толькі мастацкія i публіцыстычныя, a i навукова-папулярныя творы, 
дапаможнікі, падручнікі, разнастайныя дакументы. Выпрацоўваліся 
арфаграфічныя, граматычныя, лексічныя, арфаэпічныя нормы беларускай 
літаратурнай мовы. 

 
Сацыяльна-палітычныя ўмовы развіцця беларускай мовы ў XX ст. 
Працэс станаўлення i далейшага развіцця сучаснай беларускай 

літаратурнай мовы ў значнай ступені залежаў ад знешнелінгвістычных 
фактараў. Пасля атрымання ў 1906 г. права на легальнае існаванне беларускае 
пісьмовае слова пашырае свае функцыі ў розных сферах грамадскага жыцця. 
З гэтага часу беларуская мова развіваецца вельмі бурна, аднак стылявая 
дыферэнцыяцыя ў адпаведнасці са значна пашыранымі сферамі яе ўжывання 
не паспела скласціся. Асабліва гэта выявілася ў галіне тэрміналогіі i 
справаводства. Таму ў 20-я гг., калі ажыццяўлялася палітыка беларусізацыі i 
беларуская мова набыла статус дзяржаўнай, у першую чаргу пачынаецца 
праца па распрацоўцы тэрміналогіі. Ужо ў 1919-1920 гг. група мінскix 
настаўнікаў распрацавала тэрміналогію для патрэб пачатковай школы. У 
лютым 1921 г. была створана Навукова-тэрміналагічная камісія, у задачу якой 
уваходзіла распрацоўка тэрміналогіі для сярэдняй школы. Гэтую працу 
прадоўжыла Тэрміналагічная камісія Інбелкульта, якая на працягу 1922-1930 
гг. падрыхтавала i выдала 24 слоўнкі тэрмінаў з розных галін ведаў, а пасля 
Інстытут мовазнаўства Акадэміі навук. 

Важнай з'явай на пачатку станаўлення літаратурнай мовы было выданне 
ў 1918 г. «Беларускай граматыкі для школ» Браніслава Тарашкевіча, якая, 
безумоўна, адыграла выключную ролю ў станаўленні літаратурных норм, 
хоць i не змагла вырашыць ycix спрэчных пытанняў правапісу i ciнтaкcicy. 
Адным з напрамкаў удасканалення беларускай мовы ў гэтыя часы стала 
слоўнікавая праца, стварэнне перакладных руска-беларускіх слоўнікаў. 
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Але ажыўленне беларускай культуры i мовы падчас нацыянальна-
дзяржаўнага будауніцтва было прыпынена ў выніку ўсталявання i дзеяння 
таталітарнага сталінскага рэжыму, накіраванага на згортванне правоў 
нацыянальных рэспублік. Гэтая кампанія праводзілася пад лозунгам барацьбы 
з «буржуазным нацыяналізмам». Беларуская нацыя панесла вялікія страты: 
былі знішчаны лепшыя сыны i дочкі беларускага народа – шматлікія 
грамадскія дзеячы, пісьменнікі, работнікі культуры i асветы, многія патрыёты, 
якія былі прыхільнікамі нацыянальнай ідэi. Гэтых людзей без ваганняў 
запісвалі ў «вopaгi народа». У выніку – лепшая частка беларускай 
інтэлігенцыі была або фізічна знішчана, або маральна знявечана i пад страхам 
смерці выключана з грамадскага жыцця. Боязь быць абвінавачаным у 
нацыяналізме адгароджвала людзей ад роднай мовы, культуры. Вымушаны 
такімi абставінамі адыход інтэлігенцыі ад беларускай мовы стаў няправільна 
разглядацца як наогул нелюбоў народа да яе, нежаданне карыстацца ёю. 
Пачалася страта роднай мовы: яе перасталі ўжываць у партыйных i caвецкіх 
органах, дзяржаўных установах, інстытутах, рэзка зменшылася колькасць 
беларускіх школ у сельскай мясцовасці, амаль зусім не стала ix у гарадах. 

Пад пагрозай апынулася само існаванне беларускай мовы – мовы 
карэннага насельніцтва Беларусі, якое дало ёй iмя i якое гістарычна складае 
асноўную частку жыхароў рэспублікі. Узнікла неабходнасць абароны белару-
скай мовы на дзяржаўна-этнічнай тэрыторыі. Такую сістэму абароны 
дазваляла стварыць толькі наданне беларускай мове статусу дзяржаунай 
мовы. 

26 студзеня 1990 г. у жыцці беларускага народа пад уплывам працэсаў 
дэмакратызацыі грамадства, пачатку будаўніцтва суверэннай дзяржавы, якія 
былі здольныя паўплываць на моўную сітуацыю, адбылася падзея 
гістарычнага значэння: быў прыняты Закон «Аб мовах у Беларускай ССР», 
згодна з якім беларуская мова зноў стала дзяржаўнай. Пачаўся перыяд новага 
адраджэння беларускай мовы. Была распрацавана Дзяржаўная праграма 
развіцця беларускай мовы, разлічаная на працяглы час, згодна з якой 
планавалася паступова ўвесці беларускую мову ва ўсе сферы культурнага, 
грамадска-палітычнага жыцця Рэспублікі Беларусь, пашырыць яе функцыі ў 
сістэме адукацыі. 

Паводле майскага рэферэндуму 1995 г., згодна з вынікамі якога рускай 
мове нададзены аднолькавы статус з беларускай, моўная сітуацыя ў нашай 
краінe пэўным чынам змянілася. Для стабільнасці i прадказальнасці 
функцыянавання беларускай мове неабходна дзяржаўная падтрымка. 

 
ФАНЕТЫКА. АРФАЭПІЯ 

 
Фанетыка як раздзел мовазнаўства 
Фанетыка (грэч. phōnetikē – гукавы ад phōnē – гук) – раздзел 

мовазнаўства, які вывучае гукавыя сродкі мовы (гукі, склады, фанетычныя 
словы, маўленчыя такты, фразы,  тэкст, націск, інтанацыю). Фанетыка аналізуе 
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складаную прыроду гукаў: іх утварэнне, уласцівасці, функцыі, законы 
спалучэння і зменаў. Фанетыка звязана з іншымі раздзеламі мовазнаўства: 
арфаэпіяй, арфаграфіяй, лексікалогіяй, марфалогіяй. 

Гук – найменшы непадзельны элемент вуснай мовы. Кожны гук – з’ява 
фізіялагічная (вынік работы моўнага апарату чалавека), акустычная (вынік 
хістальнага руху, што перадаецца праз паветра) і функцыянальная (выконвае 
розныя функцыі). Усе гукi беларускай мовы дзеляцца на галосныя i зычныя. 
Пры вымаўленні галосных струмень паветра свабодна праходзціь праз 
поласць рота, не сустракаючы ніякіх перашкод, артыкуляцыйныя органы не 
напружаны, галасавыя звязкі рытмічна вібрыруюць. Галосныя гукi 
ўтвараюцца пры дапамозе голасу. Пры вымаўленні зычных струмень паветра 
сустракае перашкоды (змычка або шчыліна). У акустычным плане зычныя 
складаюцца з шуму, да якога прымыкае голас. 

Галосныя гукi класіфікуецца па трох прыметах: 
1) па раду; 
2) па пад'ёму; 
3) па наяўнасці ці адсутнасці лабіялізацыі. 
Пры класіфікацыі галосных па раду ўлічваецца рух языка па 

гарызанталі. Пры класіфікацыі галосных па пад'ёму ўлічваецца рух языка па 
вертыкалі. Пры класіфікацыі галосных на лабіялізаваныя i нелабіялізаваныя 
ўлічваецца ўдзел губ у артыкуляцыі. 

 Рад  

па
д’

ём
 

 пярэдні сярэдні задні  
 

 

i ы у  
 

 

э  о  
 

 
 а   

 нелабіялізаваныя лабіялізаваныя  

Якасць гучання галосных i зычных гукаў залежыць ад фанетычнай 
пазіцыі, у якой яны знаходзяцца. Адрозніваюць дзве пазіцыі: моцную i 
слабую. У моцнай naзіцыi гукі вымаўляюцца выразна. У слабай пазіцыі яны 
могуць змяняць сваё гучанне. Моцнай пазіцыяй для галосных з'яўляецца 
пазіцыя пад націскам: [рот], [пыл], [н'ос], [м'от]. Слабая пазіцыя для галосных 
— ненаціскное становішча. 

Галосныя гyкi, як i зычныя, у моўным патоку могуць змяняць свае 
якасцi. Такія жывыя фанетычныя працэсы ў сучаснай беларускай 
літаратурнай мове дзеляць на дзве групы: камбінаторныя i пазіцыйныя. 
Камбінаторныя змены ўзнікаюць пад уздзеяннем суседніх гукаў. Да ix 
адносяцца акамадацыя, асіміляцыя, дысіміляцыя, дыярэза, эпентэза, 
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кантракцыя. Пазіцыйныя змены залежаць ад месца гука ў слове, яго пазіцыі: 
пазіцыі адносна месца націску (для галосных), пазіцыі пачатку i канца слова. 

Да пазіцыйных змен галосных адносяць рэдукцыю. Рэдукцыя — гэта 
змяненне гучання галосных у ненаціскным становішчы. Рэдукцыя бывае 
колькасная i якасная. Пры колькаснай рэдукцыі галосныя не пад націскам 
становяцца карацейшыя, але асноўнай якасці сваёй не страчваюць. Пад 
колькасную рэдукцыю ў беларускай мове падпадаюць галосныя [i], [ы], [у], 
[a]: ci нь — сінець, дым — дымець, дуб — дубы, сад — сады. У выніку 
якаснай рэдукцыі ненаціскныя галосныя змяняюць сваю асноўную якасць i 
вымаўляюцца як іншы гук (пазіцыйная змена галосных). Так, у беларускай 
мове галосныя [о], [э] не пад націскам вымаўляюцца як [а]: горад — гарады, 
цэлы — уцалець. Пераход галосных [о], [э] не пад націскам у [а] называецца 
аканнем. Пераход галосных [о], [э] у першым пераднаціскным складзе пасля 
мяккіх зычных у [а] называецца яканнем.  

Пазіцыяй гука ў слове абумоўлена таксама з'яўленне прыстаўных 
галосных [і], [а]. Прыстаўныя галосныя [i], [а] узнікаюць у пачатку слова 
перад збегам зычных, першым гукам у якім выступаюць [м], [р] або [л]: 
імшары, іржавы, ільдзіна, аржаны. 

Не ўжываюцца прыстаўныя галосныя перад пачатковымі р, л, калі гэтыя 
зычныя стаяць пасля слова, якое заканчваецца на галосную: боты рваныя, 
неба рдзелася, летнія льготы, але кароткае імгненне, сівыя iмxi. 

Камбінаторныя змены галосных у беларускай мове найбольш ярка 
выражаюцца ў працэсах акамадацыі (гл. с. 23). 

У беларускай мове адрозніваюць два віды чаргаванняў галосных i 
зычных гукаў: пазіцыйныя i гістарычныя. Пазіцыйныя чаргаванні з'яўляюцца 
вынікам законаў, што дзейнічаюць у наш час. Гістарычныя чаргаванні 
з'яўляюцца вынікам законаў, што дзейнічалі ў старажытныя перыяды 
развіцця мовы. На сучасным этапе гэтыя законы ўжо не дзейнічаюць, таму 
гістарычныя чаргаванні ахопліваюць закрытыя рады слоў, яны адлюстраваны 
ў варыянтах каранёў, суфіксаў. Напрыклад, да гістарычных чаргаванняў 
галосных адносяцца: 

1) [э] — [о]: везці — воз; шэсць — шосты; 
2)э] — [а]: сесці — садзіць; лезці — лаз; 
3)[а] — [у]: вязаць — вузел; запрагаць — папруга; 
4) [у] — [ы]: слухаць — слых; cyxi — высыхаць;  
5) [у] — [о] -[ы]: суха — сохнуць — высыхаць; 
6) [а] — [i] — [о] — нуль гука: бяру — збіраць — збор — сабраць; 
7) [о] — [э] — нуль гука: замок — замка; станок — станка; канец — 

канца. 
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Да пазіцыйных чаргаванняў галосных адносяцца аканне i яканне. 
Класіфікацыя зычных гукаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы 

адбываецца па чатырох асноўных прыметах: 
1) па месцы ўтварэння;2)па спосабе ўтварэння; 3)па ўдзеле голасу і 

шуму; 4)па цвёрдасці-мяккасці. 
Класіфікацыя зычных па месцы ўтварэння асноўваецца на рабоце 

актыўных органаў мовы (губ i языка) i пасіўных (зубоў i паднябення). У 
залежнасці ад таго, якія актыўныя органы мовы ўтвараюць перашкоду, 
неабходную для вымаўлення зычнага, гукi падзяляюцца на губныя і язычныя. 
Губныя ў сваю чаргу дзеляцца на губна-губныя [б], [б'], [п] [п'], [м], [м'], [ў] (7 
гукаў) i губна-зубныя [в], [в'], [ф], [ф'] (4  гукі). Язычныя падзяляюцца на 
пярэднеязычныя [т], [д], [с], [с'], [з], [з'], [z], [z'], [ц'], [ж], [ш], [ч], [ц], [z], [н], 
[н'], [р], [л], [л'] (19 гукаў); сярэднеязычныя [j]; заднеязычныя [г], [г'], [γ], [γ'], 
[к], [к'], [х], [x'] (8 гукаў). 

Паводле ўдзелу пасіўнагa органа язычныя падзяляюцца на зубныя [т], 
[д], [с], [з], [ц], [ž], [н], [л], [л'], [р] (і0 гукаў) i паднябенныя. Паднябенныя 
падзяляюцца на пярэднепаднябенныя [ж], [ш], [ž], [ч], [з'], [с'], [z], [ц'], [н'] (9 
гукаў); сярэднепаднябенныя [j], [г'], [γ '], [к'], [х'] (5 гукаў); заднепаднябенныя 
[г], [γ], [к], [х] (4 гyкi) (гл. табліцу 1). 

Спосаб утварэння зычных гукаў вызначаецца тым, як пераадольваецца 
перашкода, утвораная органамі мовы. Па спосабу ўтварэння зычныя дзеляцца 
на тры групы: 
 

1) змычныя (да  
іх 

адносяцца таксама 
змычна-праходныя i 
змычна-
шчылінныя); 

2) шчылінныя 
(фрыкатыўныя); 

3) дрыжачыя   
(вібранты). 
 

Табліца1 
 

Пры вымаўленні змычных адбываецца поўнае змыканне актыўных i 
пасіўныx органаў мовы. Раскрыццё змычкі адбываецца двума спосабамі: 
1) шляхам выбуху, рэзкага размыкання органаў мовы. 

Зычныя, утвораныя такім спосабам, называюцца яшчэ змычна- 
выбухнымі. Іх у беларускай мове 10: [б], [б'], [п], [п'], [д], [т], [г], [г'], [к], [к']; 
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2) шляхам паступовага выхаду паветра праз шчыліну. Taкім чынам 
утвараюцца змычна-шчылінныя гукі, або афрыкаты [z], [z'], [ц], [ц'], [ч], [ž] 
(6 гукаў) i змычна-праходныя [н], [н'], [м], [м'], [л], [л'] (6 гукаў). 

Пры вымаўленні шчылінных (фрыкатыўных) актыўныя органы мовы 
збліжаюцца з пaciўнымi, утвараючы шчыліну. Шчылінных зычных у 
беларускай мове 16: [в], [в'], [ў], [ф], [ф'], [х], [x'], [з], [з'], [с], [с'], [ж], [γ], [γ'], 
[ш], [ј] (гл. табліцу 2). 

Табліца 2 
 

Пры вымаўленні 
дрыжачых, або 
вібрантаў, кончык языка 
вібрыруе ў той час, калі 
выходзіць паветраны 
струмень. У беларускай 
мове гэта адзін гук [р]. 
Па ўдзелу голасу i шуму 
зычныя падзяляюцца на 
санорныя i шумныя (гл. 
табліцу 3). У санорных 
голас пераважае над 
шумам. У беларускай 
мовe 11 санорных гукаў: 
[в], [в'], [л], [л'], [м], [м'], 
[н], [н'], [р], [j], [ў]. 

Санорныя гукi маюць наступныя асаблівасці: 
1) не падпадаюць асіміляцыі па глухасці перад глухімі: [траўка],[i м к л ' 

i ва], [в ' a z ' э р ц а ]; 
2) не  аглушаюцца  на  канцы  слова:  [п ы л], [м л ы н], [к р о ў], [д а 

р]; 
3) глухія зычныя перад iмi не пераходзяць у звонкія: [ц'эплына],  [ц' в' i 

с' ц' i], [в ы д а т н ы], [j а с н ы]; 
4) не ўтвараюць пары па звонкасці-глухасці. 
Шумныя зычныя дзеляцца на дзве групы: глухія i звонкія. 
Глухія ўтвараюцца толькі з шуму: [к], [к'], [п], [п'], [с], [с'], [т], [ф], [ф'], 

[х], [x'], [ц], [ц'], [ч], [ш] (15 гукаў). Звонкія ўтвараюцца з голасу i шуму, але 
шум пераважае над голасам: [б], [б'], [г], [г'], [γ], [γ'], [д], [z], [z'], [ž], [ж], [з], 
[з'] (13 гукаў). Шумныя зычныя ўтвараюць пары па звонкасці-глухасці: [б-п], 
[б'-п'], [з-с], [з'-с']. Не маюць адпаведных пар глухія [ф], [ф']. Глухому гуку 
[к] адпавядае звонкі выбухны [г], які вымаўляецца на месцы [к] перад 
звонкімі зычнымі ў сярэдзіне некаторых запазычаных слоў і на стыку слоў: 
[э г з а  -т ы ч н ы ], [э г з а м ' э н а т а р ], [j a г б а ч ы ш ], [j a г з а ў с ' о д 
ы]. 
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Неабходна звярнуць увагу, што ў беларускай мове звонкім [γ], [γ'] 
адпавядае глухі фрыкатыўны гук [х]: дарога — даро[х], ногі — но[х], лёгенькі 
— [л ' о х к ' i ]. 
Пры ўтварэнні зычных, 
акрамя асноўнай, можа 
выкарыстоўвацца 
дадатковая артыкуляцыя, 
якая надае гукам 
спецыфічнае адценне. 
Такой дадатковай 
артыкуляцыяй з'яўляецца 
палаталізацыя (лац. 
palatum — паднябенне). 
Палаталізацыя, або     
памякчэнне,  
праяўляецца ў 

Табліца 3 
 

пад'ёме сярэдняй часткі языка да цвёрдага паднябення. Па адсутнасці ці 
наяўнасці палаталізацыі, або па цвёрдасці — мяккасці, зычныя падзяляюцца 
на дзве групы: 1) мяккія, або палаталізаваныя, якія маюць дадатковую 
сярэднеязычную, ётавую артыкуляцыю. Пры ix вымаўленні, як i пры 
вымаўленні сярэднеязычнага гука [j], сярэдняя частка языка набліжаецца да 
цвёрдага паднябення. 2) Цвёрдыя, якія не маюць гэтай дадатковай 
артыкуляцыі. Большасць зычных беларускай мовы ўтвараюць пары па 
цвёрдасці — мяккасці: [в-в'], [γ-γ'], [д-z'], [т-ц']. Зычныя [ж], [ž], [ш], [ч], [р], 
[ц] не маюць адпаведных мяккіх i называюцца зацвярдзелымі. Не мае 
адпаведнага мяккага i гук [ў]. Зычны [j] не мае адпаведнага цвёрдага, ён 
заўсёды мяккі. Гук [j] называецца палатальным, паколькі сярэднеязычная 
артыкуляцыя пры яго ўтварэнні з'яўляецца асноўнай, а не дадатковай у 
адрозненне ад палаталізаваных. 

Для беларускай мовы характэрны таксама дыярэза (выпадзенне 
асобнага гука са спалучэнняў), сцяжэнне, эпентэза (устаўка зычнага гука), 
метатэза (перастаноўка гукаў), пратэза (устаўныя гукі), а таксама 
асіміляцыя – прыпадабненне аднаго зычнага да суседняга (казка, песня, 
сшытак, мыешся). 

Склад – найкарацейшая адзінка моўнай плыні, якая ўтвараецца з 
галоснага ці спалучэння галоснага з зычнымі. У залежнасці ад месца 
галоснага ў складзе адрозніваюць склады адкрытыя і закрытыя, прыкрытыя і 
непрыкрытыя. 

Націск – больш гучнае і парцяжнае вымаўленне аднаго са складоў. У 
беларускай мове націск дынамічны, або сілавы, разнамесны (свабодны), 
рухомы. 

Інтанацыя – сукупнасць фанетычных сродкаў, якія служаць для 
афармлення фразы і асобных яе частак як адзінага цэлага. Кампаненты: 
мелодыка, інтэнсіўнасць, тэмбр, рытм і інш. 
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ГРАФІКА 

 
Мова i пicьмо 
Мова icнye ў дзвюх cвaix разнавіднасцях — вуснай i пісьмовай. 

В у с н а я  мова — гэта гукавая мова, якая ўспрымаецца на слых; п і с ь м о в а я  
мова — мова, перададзеная з дапамогай пісьмовых (графічных) знакаў, яе мы 
ўспрымаем зрокам. Пісьмовая мова ўзнікла значна пазней за вусную — тады, 
калі людзі навучыліся перадаваць свае думкі i пачуцці з дапамогай графічных 
знакаў. 

У старажытнасці для перадачы думак, пачуццяў, волевыяўленняў людзі 
карысталіся малюнкамі. Такое пісьмо называецца м а л ю н к а в ы м  або 
п і к т а г р а ф і ч н ы м  (грэч. pictus — намаляваны). Гэта быў першы, самы 
старажытны этап развіцця пicьмa. Яго элементы часткова выкарыстоўваюцца 
i ў наш час, напрыклад контуры малюнка прадметаў на шыльдах (ботаў ці 
чаравікаў на шыльдзе абутковай майстэрні, нажніц i грэбеня на шыльдзе 
цырульні). Зручнасць малюнкавага пісьма ў тым, што яго разумеюць людзі, 
якія размаўляюць на розных мовах, нават непісьменныя. Аднак малюнкавае 
пicьмо не магло перадаць абстрактных паняццяў, дакладнай шырокай 
інфармацыі. 

Другім этапам у развіцці пісьма была ідэаграфія (грэч. idea — вобраз, 
паняцце), або с і м в а л і ч н а е  п i с ь м о. Тут словы перадаваліся з дапамогай 
сімвалаў — знакаў, якія толькі часткова, умоўна нагадвалі пэўны прадмет. 
Напрыклад, казу абазначалі малюнкам-ciмвалам, які нагадваў яе poгi, дзень — 
кружочкам, падзеленым рыскай папалам. Элементы сімвалічнага пісьма 
выкарыстоўваюцца i сёння, напрыклад геаметрычныя, дарожныя знакі. Да 
ідэаграфічных знакаў адносяцца лічбы, знакі прыпынку, знакі ў 
матэматычных, хімічных формулах i інш. 

Трэці этап у развіцці пісьма — ф а н а г р а ф і я  (грэч. рhone — гук, голас 
i grapho — пішу), або л і т а р н а - г у к а в о е  пi c ь м o :  у iм пісьмовыя знакі — 
літары — служаць для абазначэння не цэлых слоў i паняццяў, выказванняў, а 
асобных гукаў мовы. Гэта наша сучаснае пісьмо. 

 
Паняцце графікі. Алфавіт 
Г р а ф і к а  (грэч. graphikos, ад grapho — пішy, малюю) — раздзел 

мовазнаўства, у якім вывучаюцца сродкі перадачы гукавой мовы на пісьме, а 
таксама сама сістэма пісьмовых знакаў. Асноўнымі сродкамі пісьма 
з'яўляюцца літары алфавіта. Акрамя таго, да графічных сродкаў адносяцца 
апостраф, злучок (дэфіс), знакі прыпынку, знак параграфа, матэматычныя, 
геаметрычныя i іншыя знакі, якімі карыстаюцца ў пісьмовай мове. Поўны 
склад літар, размешчаных у агульнапрынятым парадку, называецца алфавітам 
(ад назвы першых дзвюх новагрэчаскіх літар α — альфа i β — віта), або 
азбукай (ад назвы першых дзвюх літар славянскага алфавіта: а — аз, б — 
букі). 
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У графіцы вывучаюцца малюнкі літар, ix гукавыя значэнні, суадносіны 
паміж гукамі мовы i літарамі ў складзе слова. 

Сучасны беларускі алфавіт уключае 34 літары, кожная з якіх бывае 
рукапісная i друкаваная, малая (радковая) i вялікая (загалоўная). Літары 
сучаснага беларускага алфавіта маюць наступны выгляд i назвы: 

 Аа Аа     Бб Бб     Вв Вв    Гг Гг      Дд Дд 
 а бэ            вэ           гэ     дэ 
 Дж дж      Дз дз      Ее Ее     Ёё Ёё     Жж Жж 
        джэ         дзэ           е            ё    жэ 
    Зз Зз          Іі Іі       Йй Йй      Кк Кк   Лл Лл 
      зэ              i     і нескладовае     ка          эл 
   Мм Мм     Нн Нн    Оо Оо   Пп Пп     Рр Рр 
        эм             эн           о               пэ      эр 
   Cc Сс        Тт Тт       У у У у      Ўў Ўў         Фф Фф  
       эс        тэ           у         у нескладовае     эф 
    Xx Хх       Цц Цц      Чч Чч     Шш Шш    Ыы Ыы 
       Ха             цэ        чэ         ша               ы 
     Ьь Ьь       Ээ Ээ       Юю Юю    Яя Яя 
   мяккі знак        э        ю              я 
Размяшчэнне літар у алфавіце ўмоўнае, але яно агульнапрынятае, яго 

прытрымліваюцца пры складанні слоўнікаў, розных даведнікаў, cпicaў. Калі 
словы пачынаюцца з аднолькавай літары, то для паслядоўнага размяшчэння ix 
улічваецца другая, трэцяя i іншыя літары ў словах, напрыклад: забыць, 
завесці, заданне, заехаць, заслуга. 

Беларускі алфавіт, як pycкi i ўкраінскі, паходзіць са старажытнай 
славянскай азбукі — кірыліцы, складзенай у IX ст. славянскімі асветнікамі 
братамі Кірылам i Мяфодзіем. 

Спачатку кнігi бьлі рукапісныя, а з XV ст. ix пачалі друкаваць. Першай 
кнігай, надрукаванай кірыліцай у 1517 г., была Біблія Францішка Скарыны — 
заснавальніка кнігадрукавання i першадрукара на ўсходне-славянскіх землях. 
Ф. Скарына cпpacцiў малюнак літар. Пазней, у 1708 г., загадам Пятра 
Першага кірылаўскі алфавіт быў рэфармаваны. Гэты ўдасканалены 
грамадзянскі шрыфт (ім друкаваліся свецкія, грамадзянскія кнігі) пазней стаў 
асновай многix алфавітаў славянскіх народаў, у тым ліку i беларускага. Для 
перадачы на пісьмe спецыфічных фанетычных рыс беларускай мовы былі 
ўведзены дадатковыя літары цi ix спалучэнні (у, дж, дз), а некаторыя 
апушчаны (и, щ, ъ). 

 
Гукавыя значэнні літар. Адназначныя i двухзначныя літар 
Суадносіны гукаў мовы з літарамі алфавіта складаюць асноўны змест 

графікі. У сучаснай беларускай графіцы, вядома, не ўсе гyкi абазначаюцца 
асобнымі літapaмi.   Напрыклад, для абазначэння мяккіх зычных гукаў у нас 
няма асобных зычных літар; параўн: нос i нёс, вугал i вугаль; адна галосная 
літара можа абазначаць як адзін, так i два гукi: сям'я [c 'aмјa], адна зычная 
літара можа абазначаць розныя гукi, як літара с у слове каса абазначае гук [с], 
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а ў слове сшыць — гук [ш]. Адны з гэтых значэнняў выступаюць як асноўныя, 
іншыя як другарадныя. А с н о ў н а е  значэнне літары — гэта такое, якое мае 
літара ў алфавіце: яна абазначае гук у моцнай пазіцыі (для галосных — пад 
націскам, для зычных — перад галоснымі цi санорнымі зычнымі). Замест 
гэтай літары не можа быць ужыта іншая без змены гучання слова, як, 
напрыклад, у словах ножык, дубы. Д р у г а р а д н ы я  значэнні літары— гэта 
дадатковыя, неалфавітныя значэнні, калі літара абазначае гукi, якія стаяць у 
слабай пазіцыі, напрыклад зычныя перад іншымі (несанорнымі) зычнымі цi ў 
канцы слова. Так, у словах дарожка, дуб літара ж абазначае гук [ш], а літара 
б гук [п]. 

У задачу графікі ўваходзіць вывучэнне асноўных значэнняў літар. 
Ужыванне літар у дадатковых значэннях разглядае арфаграфія. 

Літары беларускага алфавіта па cвaix асноўных значэннях падзяляюцца 
на адназначныя i двухзначныя. А д н а з н а ч н ы я  літары маюць адно 
асноўнае значэнне, напрыклад, адназначныя зычныя літары 
выкарыстоўваюцца для абазначэння няпарных цвёрдых гукаў — гэта літары 
д, ж, дж, ш, ч, т, р: жыла, дым, дажджы, тут, чытаем, шыла, рыба. 
Адназначнымі з'яўляюцца i галосныя літары а, о, у, ы, э, якія заўсёды 
абазначаюць адзін адпаведны галосны гук: завочна, вучыцца, рэха. 

Д в у х з н а ч н ы я  літары маюць два значэнні, напрыклад, літара с у 
слове каса мае значэнне цвёрдага гука [с], у слове касіць — мяккага   [с']. 

Сучасная беларуская графіка для абазначэння гукаў нашай мовы мае 34 
літары i адзін дадатковы значок — апостраф. Літары, што абазначаюць 
зычныя гукi, называюцца зычным i , а тыя, што служаць для абазначэння 
галосных гукаў, носяць назву г а л о с н ы х .  

Галосныя літары па ix ролі ў графіцы i з улікам алфавітнай назвы 
падзяляюцца на дзве групы: 1) неётаваныя галосныя літары — а, о, у, ы, э; 
яны маюць адно значэнне — абазначаюць адзін галосны гук — той, які 
чуецца ў назве літары: арка, орган, урна, эра, мыла, мэта; 2) ётаваныя 
галосныя літары (у назве ix ёсць гук [j]): i, e, ё, я; яны двухзначныя — у 
рознай графічнай пазіцыі маюць рознае значэнне: а) абазначаюць адзін гук — 
той галосны, якi чуецца ў ix назве. Такое значэнне яны маюць у пазіцыі пасля 
зычных літар, разам з тым тут яны адначасова паказваюць на мяккасць гукаў, 
абазначаных зычнымі літapaмi, якія стаяць перад гэтымі галоснымі: 
зелянюткі тк'і], сёмы [с' мы]; б) абазначаюць два гyкi — спалучэнне 
зычнага [j] з адпаведным галосным гукам: яблык [ј блык], уюн [yjyн], іней 
[ін'эй]. У такім разе ix называюць ётавымі: яны, акрамя галоснага гука, 
абазначаюць зычны гук [j]. Ётавымі выступаюць літары i, е, ё, ю, я ў пяці 
пазіцыях: 1) у пачатку слова: яна [јана] ,  2) у сярэдзіне цi канцы слова пасля 
галоснай літары: знаёмы [зн мы], свае [свај ], 3) пасля апострафа: аб'ява 
[абј ва], 4) пасля мяккага знака: мільён [міл'ј н], 5) пасля ў: салаўіны 
[салаўјі´ны]. 

Для абазначэння зычных гукаў у нашай графіцы выкарыстоўваюцца 23 
літары. Злітныя гyкi [дж] i [дз] абазначаюцца дыграфамі  (ад грэч. di(s) — 
двойчы i grapho — пішy) дж i дз: дажджы, дзень. Для абазначэння парных 
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па цвёрдасці-мяккасці зычных ужываюцца двухзначныя літары б, в, г, з, к, л, 
м, н, п, с, ф, х, параўн.: быць i б'іць, валы і вялы, лук i люк, мыла i міла. 
Цвёрдасць зычных гукаў абазначаецца (у сярэдзіне слова) пры дапамозе 
няётаваных галосных літар а, о, у, ы, э, якія стаяць пасля зычных, а мяккасць 
адпаведных парных зычных гукаў — з дапамогай ётаваных галосных i, e, ё, ю, 
я, параўн.: мала i мяла [м'а´ла], акрамя таго мяккасць зычных абазначаецца 
літарай ь у канцы слова цi перад цвёрдым зычным: конь, вазьму. 
Асіміляцыйная мяккасць зычных на пісьме не абазначаецца: спеў, снег, на 
мосце. 

Для абазначэння гука [j] выкарыстоўваюцца: 1) літара й, калі гук [j] 
знаходзіцца ў канцы склада: край, май, свойскі; 2) ётавыя галосныя, калі [j] 
стаіць у пачатку склада: яднацца [јадна´ а], аб'ехаць [a6jэ´xaц'], барэльеф 
[барэл'јэ´ф]. 

Літapa ь (мяккі знак) ніякага гука не перадае, але служыць, як ужо 
адзначалася, для абазначэння мяккасці зычных. Мяккі знак i апостраф 
выкарыстоўваюцца для размежавання няётавых i ётавых галосных: пасля ь i 
апострафа галосныя i, е, ё, ю, я абазначаюць два гукі (з'яўляюцца ётавымi): 
узгор'е [узго´р'јэ], льецца [л'јэ´ а]. Taкім чынам, мяккасць i цвёрдасць 
зычных абазначаюцца ў нашай графіцы з дапамогай галосных літар, якія 
стаяць пасля гэтых зычных: галосныя а, о, у, ы, э паказваюць на цвёрдасць 
папярэдніх зычных, і, е, ё, ю, я на ix мяккасць. 

 
АРФАГРАФІЯ 

 
Арфаграма. Віды арфаграм. Прынцыпы беларускага правапicy 
Арфаграфія, або npaвaпic, – сістэма правілаў, якія ўстанаўліваюць 

аднастайнасць перадачы вуснай мовы на пісьмe. Сучасная беларуская 
арфаграфія – стройная сістэма правіл, якія адлюстроўваюць асноўныя 
арфаэпічныя i граматычныя нормы літаратурнай мовы. Арфаграфія вызначае 
перадачу гукаў літарамі, напісанне слоў разам, асобна i праз злучок, пpaвaпic 
слоў i ix частак, ужыванне вялікай літары, спосабы пераносу. 

Напісанне, якое адпавядае правілам арфаграфіі, называецца 
арфаграмай. Іншымі словамі, арфаграма – гэта напісанне, якое трэба выбраць 
з шэрагу магчымых. Арфаграмай могуць быць не толькі літары, але i злітнасць 
– раздзельнасць напісання слоў, вялікая або малая літара, характар скарачэння 
слова i г. д. 

Раздзелы арфаграфіі: 
1. Правілы перадачы на пicьмe гукавога складу мовы. 
2. Правілы напісання слоў разам, асобна ці праз злучок. 
3. Правілы ўжывання вялікай літары. 
4. Правілы пераносу слоў. 
Передача на пісьме гукавога складу грунтуецца на двух прынцыпах – 

фанетычным i марфалагічным. 
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Паводле фанетычнага прынцыпу гукі перадаюцца на пісьме адпаведна 
літаратурнаму вымаўленню: гарады, палі i інш. 

Паводле марфалагічнага прынцыпу аднастайна перадаюцца на пісьме 
ўсе значымыя часткі слова – марфемы (незалежна ад таго, як яны 
вымаўляюцца): не ведаў, на дошцы, расчоска i інш. 

У сучасным беларускім пpaвaпice сустракаюцца таксама традыцыйныя i 
дыферэнцыраваныя нaпicaннi. 

Традыцыйныя напісаннi – гэта нaпicaннi, якія перадаюцца па традыцыі 
(напрыклад, напісанне з вялікай літары новага вершаванага радка). 

Дыферэнцыраваныя напісанні служаць для адрознення слоў 
(напрыклад, раман –Раман; з Івановым (прозвішча) – пад Іванавам 
(геаграфічная назва)). 

 
Правапіс галосных і іх спалучэнняў 
Правапіс галосных о, э, а. У беларускай мове о, э звычайна пішуцца 

толькі пад націскам, не пад націскам яны пераходзяць у а: мора – марскі, 
сэрца – сардэчны. 

Спалучэнні ро, ло не пад націскам змяняюцца на ры, лы: бровы – брыво, 
плот – плысці. 

У запазычаных словах літара э пішацца незалежна ад націску: дэкан, 
дэпо. Ненаціскная літара э захоўваецца ў першай частцы складаных слоў 
(мэтанакіраваны, рэдкалессе.  

Правапіс е, ё, я. Літара ё пішацца ў беларускай мове толькі пад націск 
вёска, лёс. Замест е, ё ў першым складзе перад націскам пішацца я: весела – 
вясёлы, мёд – мядовы. Гэтаму правілу падпарадкоўваюцца даўно запазычаныя 
словы: дзяжурны, каляндар, сяржант, яфрэйтар. Ва ўcix іншых ненаціскных 
складах пішацца е: зеленаваты. 

Каранёвая я захоўваецца на пісьме незалежна ад месца націску: сувязь – 
сувязны; цягнуць – цягнікі, цягавіты; пяць – пяцёра, пяцярня. 

Правапіс галосных у складаных словах. У беларускай мове ў 
складаных словах, якія ўтвараюцца з дзвюх ці больш асноў, пішуцца 
злучальныя галосныя о, а (пасля асноў на цвёрды зычны) i е, я (пасля асноў на 
мяккі): часопіс, высакародны, сінявокі, землекарыстанне. 

У складаных словах, якія маюць дзве асновы, у першай аснове на месцы 
о пішацца а, калі націск падае на першы склад другой асновы: чарнавокі, 
разнастайны, даўгавечны, паўнапраўны, наваселле. Kaлi ж у другой аснове 
складанага слова націск падае не на першы, а на другі цi на іншыя склады, 
тады ў першай аснове ўзнікае пабочны націск i пад націскам пішуцца літары о, 
ё: доўгачаканы, п нагалос сы, Новасіб рск, новабудоўля, 
жывёлагадоўля, лёдаўтварэнне, лёгкаатлет. 

Націскны [о] захоўваецца: 
1) у першай аснове некаторых складаных слоў, у якіх праяўляецца 

пабочны націск, i тады, кaлi асноўны націск падае на першы склад другой 
асновы: ,  манг ўства; 

2) у першай аснове некаторых складаных слоў, другая частка якіх 
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пачынаецца з ў (нескладовага): зб жжаўборачны, в гнеўстойлівы; 
3) у складаных словах з трох асноў, кожная з якіх мае свой націск:   

паравозавагонабудаўнічы,   авіяматорабудаванне. 
У словах з першай часткай кіна- заўсёды пішацца а: кінастудыя, 

кіназорка, кінафільм. 
Частка полi- пішацца ў адпаведнасці з агульным правілам: з а, калі ў 

складаным слове адзін націск, i з о, калі складанае слова мае пабочны націск: 
пал ка, п літэх чны. 

Складаныя словы з першай часткай поў- (naў-) маюць адзін націск. Поў- 
пішацца пад націскам: поўнач, поўдзень; naў – не пад націскам: паўмесяца, 
паўвядра, паўкіламетра. 

Літара э ў першай аснове складаных слоў захоўваецца: мэтазгодна, 
тэлебачанне, рэдказубы, шэравокі, шэсцьсот; але: шасцідзёнка, шасцігодка i 
вытворныя ад ix. 

Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах. Большасць 
запазычаных слоў, якія маюць спалучэнні галосных, пішацца згодна з 
правіламі беларускай арфаграфіі. У некаторых выпадках іншамоўныя 
спалучэнні захоўваюцца нязменна. 

Спалучэнне [io] у пачатку слова i пад націскам абазначаецца на пісьме 
літарамі io, не пад націскам — ia: ioн, іанізацыя, Іарданія. У сярэдзіне слова 
пад націскам – літарамі iё (ыё), не пад націскам – ія (ыя): грацыёзны – грацыя, 
біёлаг – біялогія, патрыёт – патрыятызм. У канцы слова  пішацца iа (ыа): 
трыа, Токіа. 

Спалучэнне [эо] пад націскам абазначаецца літарамі ео (эо), не пад 
націскам – еа (эа): археолаг – археалагічны, ідэолаг – ідэалагічны, акардэон – 
акардэаніст, фразеолаг – фразеалогія. 

Спалучэнне [jo] пад націскам абазначаецца літарай ё, не пад націскам – 
я: мікрараён, ёд, ётавы, маянэз.  

Спалучэнне [эа] абазначаецца літарамі еа (эа): генеалогія, 
рэабілітацыя, Неапаль (але: акіян). 

Спалучэнне [іэ]  абазначаецца літарамі ie (ыe): абітурыент, кліент. 
Спалучэнне [јэ] абазначаецца літарай е: фае, канвеер, арыентацыя; у 

пачатку іншамоўных уласных назваў яно захоўваецца:  Йемен, Йелаўстон. 
Правапіс і, ы, й пасля прыставак. Пасля прыставак, якія канчаюцца на 

зычны гук, на месцы каранёвага [i] пішацца літара ы: падысці, сысцi, 
разыграць, безыменны, спадылба, спадыспаду. Пасля прыставак між-, звыш-, 
пан-, суб-, контр-, дэз-, транс-, а таксама у некаторых складаных словах 
галосны [i] на пісьме захоўваецца: міжінстытуцкі, контрідэя, 
дэзінфармацыя; педінстытут, палітінфармацыя. 

Пасля прыставак, якія канчаюцца на галосны гук, на месцы [i] 
вымаўляецца i пішацца й: зайграць, зайсці, выйграць, пераймаць, 
перайменаваць, прайгравальнік. Галосны [i] захоўваецца, калі ўтварае склад: 
праігрываць, заінець, заіскрыцца, заікнуцца, заінтрыгаваць, паімчаць. 

Ilpaвaпic у, ў. У (складовае) пішацца: 
1) у пачатку сказа: У пералівах кветак ззяе луг зялёны (К-с); 
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2)у пачатку слова, якое стаіць пасля слова, што заканчваецца на зычны, 
або пасля знака прыпынку: Угрэла сонца, жней чародкі ідуць паважна, як 
лябёдкі, у хустках лёгкіх   (К-с); 

3)у пачатку ўласных назваў: Уладзімір, Уладзіслаў, за Уралам, ва 
Уладзівастоку; 

4)у пачатку слоў іншамоўнага паходжання пасля галосных перад 
зычнымі ва універсітэце, прамені улътрафіялетавыя; у сярэдзіне 
запазычаных слоў пасля галосных a, i, ы: аул, страус, Барнаул, кансіліум, 
радыус, натарыус, прэзідыум, шлагбаум, фауна; але: паўза, аўдыторыя, 
лаўрэат. 

Ў (нескладовае) пішацца: 
1) пасля галосных у пачатку (калі папярэдняе слова заканчваецца на 

галосны), у сярэдзіне i на канцы слова: удалы – вельмі ўдалы, прыўдалы, 
пайсці ў грыбы, востраў; 

2)пасля галосных у сярэдзіне іншамоўных слоў, калі не ўтварае 
самастойнага склада: аўдыторыя, аўкцыён; 

3)пасля злучка ці двукосся, калі папярэдняе слова заканчваецца на 
галосную: жанчына-ўрач, мастакі-ўмельцы, хлопцы-ўдальцы,  аб'яднанне 
«Вясёлка» ўзнагародзілі грашовай прэміяй. 

У вершаванай мове іншы раз дзеля захавання рыфмы замест у пішацца ў 
(ці наадварот): Ўсплывае хмарка i другая над сінядымным небасхілам (К-с); 
Ходзяць ў небе хмаркі, хмаркі-чараўніцы, паліваюць землю веснавым 
дажджом (К-с). 

Правапіс прыстаўных галосных. 
Прыстаўная а пішацца толькі ў словах аржаны (паралельна: іржаны), 

амшара (паралельна: імшара). 
Прыстаўная i пішацца перад збегам зычных, які пачынаецца з м, л, р, 

прычым перад м – заўсёды, а перад л, р тады, калi папярэдняе слова 
заканчваецца на зычны, пасля знака прыпынку i ў пачатку сказа: пад ільдом, з 
іржышча; імгненна, імгла. Калі папярэдняе слова заканчваецца на галосны, а 
таксама ў сярэдзіне слова прыстаўная і не пішацца: скасіць іржышча і 
высокае ржышча,  памчацца,  зардзецца,  заржавець. 

 
Правапіс зычных і іх спалучэнняў 
Правапіс д - дз, т - ц. У беларускай мове цвёрдым зычным гукам [д], 

[т] адпавядаюць мяккія [дз'], [ц'], якія на пісьме перадаюцца літapaмi дз, ц. 
Літары дз, ц пішуцца: 
а) перад галоснымі е, ё, i, ю, я: дні – дзень, хата – у хаце, вада – у вадзе, 

жыта – у жыце; людзі, дзеці, Дзяніс, Ціхан, цётка, Цюмень,  Цюрых; 
б) перад мякммі [в'], [м'] у корані слова: дзве, подзвіг, дзверы, Мацвей. 

Зычныя д, т перад [в'] у прыстаўках i суфіксах перадаюцца нязменна: адвесці, 
надвячорак, у таварыстве, у клятве; 

в) перад суфіксамі -ін-, -ip, -ер, -еец, -ейск-, -ік у словах іншамоўнага 
паходжання: карціна, лацінскі, камандзір, гвардзеец, індзейскі, манцёр, 
білецік, канверцік; а таксама ў даўно запазычаных словах: дзюшэс, накцюрн, 
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эцюд, уверцюра, цip, цimp, арцель, дзюны, бардзюр, цюльпан, Дзюкло, Цянь-
Шань. У большасці запазычаных слоў зычныя [д], [т] цвёрдыя: антэна, 
дырэктар, тыраж, дыктант, дырэктыва, дэпутат, дэлегат, ордэн, тэатр, 
Артэк, Дрэздэн, Дэлі, Тэльман, Атэла. 

Правапіс падоўжаных зычных. Зычныя гyкi [з'], [с'], [дз'], [ц'], [л'], [н'], 
[ж] [ч], [ш] у становішчы паміж галоснымі падаўжаюцца. Іх падоўжанае 
вымаўленне на пісьме абазначаецца падвойным напісаннем адпаведных літар: 
палоззе, калоссе, жыццё, Купалле, паданне, збожжа, ноччу, узвышша. 
Падоўжаны гук [дз'] перадаецца на пісьме спалучэннем літар ддз: стагоддзе, 
асяроддзе, бязлюддзе. 

Падаўжэнне зычных не адбываецца ў словах іншамоўнага паходжання: 
асістэнт, тона, каліграфічны, група, калона, тэлеграма, імунітэт, балада, 
артылерыя, тэрыторыя; але: ванна, Жанна,  Мекка, мадонна, мецца-
сапрана. 

Не падаўжаецца ў вымаўленні i не перадаецца на пісьме гук [л'] у 
некаторых уласных імёнах: Ілья, Ільічоўка, Ульяна, Ульянаў. 

Падаўжэнне зычных – з'ява фанетычная, яе трэба адрозніваць ад 
падваення – напісання дзвюх аднолькавых літар на мяжы марфалагічных 
частак слова: рассыпаць (рас-сыпаць), каменны (камен-н-ы) (параўн.: каменн-
е i камен-н-ы, імгненн-е i імгнен-н-ы). 

Правапіс прыстаўных зычных. У беларускай мове прыстаўнымі 
бываюць гyкi [в] i [г], якія на пісьме абазначаюцца адпаведнымі літарамі. 

Прыстауная г пішацца ў займенніках i прыслоўях: гэты, гэтакі 
(гэткі), гэтулькі, адгэтуль, а таксама ў некаторых выклічніках: гэй!, гоп!, га! 
(магчыма напісанне i без г: эй!, on!, a!). 

Прыстаўная в пішацца: 
а) перад каранёвым [у] у пачатку i ў сярэдзіне слоў пад націскам i ва 

ўcix вытворных ад ix словах не пад націскам: вучань, навука, навучыць, вузел, 
вузлаваты; чарнавусы, вусаты; 

б) перад націскным [о] у пачатку слоў i пасля прыставак: восень, водгук, 
увосень, увогуле, але: наогул, окаць; калі пачатковы [о] змяняецца на а, то 
прыстаўны [в] не пішацца: вокны – акно, возера — азёрны; 

в) у словах вока, востры, навокал i вытворных ад ix незалежна ад 
націску: вачэй, уваччу, вастрыць, наваколле, ваколіца; 

г) перад о, у ў сярэдзіне некаторых слоў: павук, цівун, павуцінне, 
ніводзін, Лявон, Ларывон,  Тадэвуш, Навум, Матэвуш. 

Прыстаўная в не пішацца: 
а) перад пачатковымі о, у ў словах іншамоўнага паходжання i ўласных 

назвах: опера, ордэн, ода, урна, унікальны, Орша, Омск,  Узда,  Украіна; 
б) перад у прыставачным i перад у, якое развілося з [в]: удвух, участак, 

унук, учора, улада. 
Правапіс спалучэнняў зычных. У спалучэннях [здн], [стн], [стл], 

[рдц], [рдн] зычныя гyкi [д], [т], [л] не вымаўляюцца i на пісьме не 
перадаюцца: выязны, посны, міласэрны, сэрца, бескарыслівы, сонца (параўн.: 
выезд, пост, сардэчны, карыстацца; рус. солнечный). Зычныя гyкi [к], [г] у 
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спапучэннях [скн], [згн] таксама не вымаўляюцца i на пісьме не перадаюцца: 
бразнуць, бліснуць (параўн.: бразгаць, бліскаць). 

Спалучэнні [стц], [здч], [сшч] пішуцца нязменна (незалежна ад 
вымаўлення): аб'ездчык (аб'езд), у чыстцы (чыстка), расшчапіць. 

У спалучэнш [дт] на канцы іншамоўных слоў зычны [д] не вымаўляецца 
i на пісьме не перадаецца: Кранштат, Брант, Рэмбрант (параўн. рус: 
Кронштадт, Брандт, Рембрандт). 

Правапіс звонкіх i глухіх, шыпячых i свісцячых. Звонкія зычныя на 
канцы слова i ў сярэдзіне слова перад глухімi пры вымаўленні аглушаюцца, а 
глухія перад звонкімі – азванчаюцца. Аднак такое аглушэнне i азванчэнне на 
пicьмe не перадаецца: сцяг. след, казка, дзядзька, касьба, просьба, малацьба. 

Нязменна перадаюцца на пісьме i шыпячыя перад свісцячымі, свісцячыя 
перад шыпячымі ганарышся, спяшаешся, мыешся, заказчык, перапісчык, 
перавозчык, пясчаны, але: пяшчота, шчасце, рошчына, ушчуваць, нішчымны 
(напісанне ў гэтых словах адпавядае вымаўленню). 

Для праверкі напісання звонкіх i глухix, свісцячых i шыпячых зычных 
трэба змяніць слова так, каб невыразны зычны гук стаў перад галосным: год 
— гады, след — сляды, просьба – прасіць, носьбіт – насіць, грузчык — грузіць, 
перапісчык – перапісаць. 

 
Правапіс мяккага знака i апострафа 
Лimapa ь (мяккі знак) ужываецца для абазначэння мяккасці зычных 

[з'], [л'], [н'], [с'],[ц'],[дз']: 
а) на канцы слова: верасеиь, чэрвень, карась, зелень, медзь, алень; 
б) у сярэдзіне слова перад цвёрдымі зычнымі пісьмо, просьба, дзьмуць, 

цьма, вазьму, восьмы; літара ь пішацца i тады, калі пры змяненні слова гэты 
цвёрды зычны чаргуецца з мяккім: пісьмо – у пісьме, дзьмуць – дзьме, цьма – 
цьмяны, вазьму – возьмеш, восьмы – васьмі; 

в) пасля мяккага [л'] перад зычным (цвёрдым або мяккім): пальцы, 
гульня, столькі, але: галлё, ралля, вяселле (словы з падоўжанымі зычнымі). 

Лimapa ь пішацца i ў некаторых граматычных формах: 
а) перад канчаткам -мi ў назоўніках творнага склону множнага ліку, а 

таксама перад суфіксам -чык, калі слова без яго канчаецца на -нь: людзьмі, 
дзецьмі, коньмі; рамень – раменьчык, камень – каменьчык, агонь – агеньчык; 

б) перад суфіксам -ск- у прыметніках, утвораных ад назваў месяцаў: 
чэрвеньскі, ліпеньскі, студзеньскі, снежаньскі (а таксама восеньскі); 

в) у суфіксах прыметнікаў -еньк-, -эньк-, -аньк-: маленькі, прыгожанькі, 
старэнькі, свежанькі; 

г) у складаных лічэбніках пяцьдзесят, шэсцьдзесят, пяцьсот, 
шэсцьсот,  дзевяцьсот; 

д) у дзеясловах загаднага ладу перад суфіксам -ся ў зваротных 
дзеясловах i перад суфіксам -це ў форме 2-й асобы множнага ліку, кaлi гэтыя 
дзеясловы ў адзіночным ліку загаднага ладу канчаліся на ь: агледзься, 
сустрэнься, застанься; гляньце, станьце, сядзьце; перад канчаткам 1-й асобы  
множнага ліку -ма: гляньма, кіньма, едзьма; 
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е) у займенніках хтосьці (хтось), кагосьці (кагось) i інш., у прыслоўях 
кудысьці (кудысь), калісьці (калісь), дзесьці (дзесь), а таксама ў слове ледзьве. 

Лimapa ь не пішацца: 
а) пасля мяккіх зычных перад мяккімі, калі пры змене слова абодва 

зычныя становяцца цвёрдымі цi застаюцца мяккімі дзве – два, збіраць – 
зборы, песня – песні, песнямі, 

б) пры   перадачы   падоўжаных  зычных: жыццё, колоссе, насенне; 
в) перад суфіксам -ск- у прыметніках, утвораных ад назоўнікаў на -нь, 

калі гэтыя иазоўнікі – не назвы месяцаў: любанскі, разанскі. 
Для абазначэння раздзельнага вымаўлення зычных з галоснымі е, ё, ю, 

я, i выкарыстоўваюцца ь (мяккі знак) i апостраф [']. 
Раздзяляльны мяккі знак пішацца пасля зычных дз, з, л, н, с, ц перад е, ё, 

ю, я, і, калі яны абазначаюць два гукі - [йэ], [йо], [йу], [йа], [йі]: паштальён, 
мільён, мільярд, Марэсьеў, Лавуазье, мадзьяр. 

Апостраф пішацца: 
а) пасля прыставак, якія канчаюцца на зычны, перад е, ё, ю, я i 

націскным і: з'езд, пад'ём, аб'яднанне, раз'юшаны, між'ярусны, аб'інець; 
б) у сярэдзіне слоў пасля зычных перад тымі caмымi галоснымі: бар'ер, 

сям'я, вераб’і, Аляб'еў, Юр'еў; 
в) у складаных словах пасля частак двух-, трох-, чатырох-: двух'ярусны,   

чатырох'ярусны. 
Пасля ў (нескладовага) апостраф не пішацца: caлayi, здароўе, 

міжспраўе. 
 

Правапіс вялікай літары 
Вялікая літара служыць для выдзялення ў тэксце ўласных імён: Іван 

Дамінікавіч Луцэвіч, Барысаў, Mip, Гродна; для размежавання ўласных i 
агульных назоўнікаў: колас і Колас, танк i Танк. 

Вялікая літара паказвае на пачатак тэксту, новага сказа, вершаванага 
радка паэтычнага твора. Вялікімі літарамі пішуцца многія літарныя 
складанаскарочаныя словы (у тым ліку i тыя, што абазначаюць агульныя 
назоўнікі): ГрДУ (Гродзенскі дзяржаўны уні-версітэт), АТС (аўтаматычная 
тэлефонная станцыя). 

Вялікая літара пішацца ў агульных назоўніках, якія набываюць значэнне 
ўласнай назвы: Роўнасць, Свобода, Радзіма, Бацькаўшчына, Айчына, Чалавек 
(напрыклад: Я назаўсёды сагрэты Бацькавым полымем на Бацькаўшчыне 
(Янк.)). 

З вялікай літары пішуцца: 
1) прозвішчы, імёны, імёны па бацьку, псеўданімы, мянушкі, клічкі 

жывёл: Канстанцін Mixaйлавіч Міцкевіч, Якуб Колас, Янка Купала, Кастусь 
Каліноўскі, Рагуля, Барсік; 

2)  індывідуальныя геаграфічныя i астранамічныя назвы: Беларусь, Алтай, 
Брэст, Юпітэр, Сонца, Зямля, Меркурый, Венера; 

3) назвы вуліц, плошчаў (агульныя назоўнікі плошча, праспект, вуліца 
пішуцца з малой літары): Партызанскі праспект, Цэнтральная вуліца, 
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плошча Перамогі, праспект Пушкіна; 
4) назвы рэспублік, краёў, абласцей i г. д.: Рэспубліка Беларусь, 

Краснаярскі край, Гомельская вобласць, Карэліцкі раён; 
5)  назвы гістарычных падзей, эпох, знамянальных дат: Міжнародны 

жаночы дзень, Першае мая, Адраджэнне, Рэнесанс (з вялікай літары пішацца, 
як правіла, першае слова); 

6)  поўныя назвы ордэнаў, медалёў (словы ордэн, медаль, ступень 
пішуцца з малой літары): ордэн Славы I ступені, медаль «За адвагу»; 

7) назвы вышэйшых дзяржаўных устаноў: Вярхоўны Савет, Савет 
Miніcmpaў; 

8)першае слова ў назвах міністэрстваў, дзяржаўных устаноў i 
арганізацый, навуковых i навучальных устаноў, прадпрыемстваў: 
Міністэрства адукацыі, Mінскі педагагічны інсты-тут імя А. М. Горкага, 
Miнcкi трактарны завод; 

9) назвы некаторых міжнародных арганізацый: Савет Эканамічнай 
Узаемадапамогі, Генеральная Асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый; 

10) афіцыйныя i неафіцыйныя назвы дзяржаў i ix частак: Злучаныя 
Штаты Амерыкі, Англія, Беларусь, Далёкі Усход, Крайняя Поўнач, краіны 
Захаду, краіны Усходу, Полаччына, Навагрудчына, Віцебшчына; 

11) першае слова ў назвах літаратурных твораў, газет, часопісаў: раман 
Івана Мележа «Подых навальніцы», газета «Чырвоная змена», часопіс 
«Полымя», кінатэатр «Дружба»; 

12)прыналежныя прыметнікі, утвораныя ад уласных назваў пры дапамозе 
суфіксаў -оў(-ов), -аў(-ав-), -еў(-ев-), -ёў(-ёв-), -ін(-ын): Коласаў (раман), 
Брылёва (апавяданне), Аленіна (кніга), а таксама прыметнікі, утвораныя ад 
прозвішчаў пры дапамозе суфіксаў -ск-, -аўск-,      -еўск-, кaлi яны ўваходзяць у 
склад назваў, якія сэнсава адпавядаюць назвам са словамі імя, памяці каго-
небудзь: Купалаўская прэмія (прэмія імя Я. Купалы), Скарынаўская стыпендыя 
(стыпендыя Імя Францыска Скарыны), Коласаўскія чытанні (чытанні памяці   
Я. Коласа). У астатніх выпадках прыметнікі, утвораныя ад уласных назваў,  
пішуцца з малой літары: беларускі шоўк, арыядніна ніць, палескае золата, 
купалаўскі стыль. 
 

ЛЕКСІКАЛОГІЯ. ФРАЗЕАЛОГІЯ 
 

Лексічнае значэнне слова. Мнагазначнасць і аманімія 
Лексіка – гэта слоўнікавы склад мовы, сукупнасць слоў пэўнай мовы. 

Раздзел мовазнаўства, які вывучае лексіку, называецца лексікалогіяй. Словы, 
якімі мы карыстаемся ў штодзённых моўных зносінах, утвараюць лексічнае 
багацце беларускай мовы. Слова – гэта гук цi спалучэнне гукаў, якое мае 
пэўны сэнс i якому ўласцівa ўзнаўленне ў працэсе маўлення. Слова мае знешні 
i ўнутраны бок. Знешні бок слова – гэта тое, што можна ўбачыць цi пачуць, а 
ўнутраны – гэта яго значэнне. Лексічнае значэнне слова – гэта яго сэнс, 
змест, цi, інакш кажучы, гэта тая ўзаемасувязь, якая ўстанаўліваецца нашай 
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свядомасцю паміж гукавым комплексам i з'явай рэчаіснасці. Граматычнае 
значэнне слова – гэта значэнне, якое выражае граматычныя адносіны паміж 
словамі i якое, у адрозненне ад лексічнага, можа змяняцца ў сувязі са зменаю 
ролі слова ў сказе. Граматычнае значэнне выражаецца формамі роду, ліку, 
склону, асобы i інш. Так, напрыклад, лексічнае значэнне слова стол – 'прадмет 
мэблі ў выглядзе гарызантальнай дошкі з падпор-камі (ножкамі)' – заключана 
ў аснове, а нулявы канчатак указвае, што гэты назоўнік ужыты ў форме 
назоўнага склону, адзіночнага ліку, мужчынскага роду. 

Усе зменныя словы маюць лексічнае i граматычнае значэнне. Прыслоўе 
як нязменная часціна мовы мае толькі лексічнае значэнне, а службовыя 
часціны мовы – толькі граматычнае. 

У беларускай мове ёсць нямала слоў, якія маюць толькі адно лексічнае 
значэнне. Напрыклад, абабак - 'ядомы грыб з губчастай пад нізам буравата-
шэрай шапкай на высокай тонкай ножцы; падбярозавік, бабка'; бязь – 
'баваўняная тканіна палатнянага пе-рапляцення'. Такія словы ў лексікалогіі 
называюцца адназначнымі. У момант узнікнення слова заўсёды адназначнае. 
Мнагазначным слова становіцца тады, калі якая-небудзь назва прадмета, з'явы 
пераносіцца на іншы прадмет, з'яву. Уласцівасць слова выражаць некалькі 
значэнняў называецца мнагазначнасцю. Напрыклад, слова залаты можа 
абазначаць: 1) зроблены з золата (залатыя завушніцы), 2) тое, што адносіцца да 
золата (залатыя прыіскі), 3) тое, што мае колер золата (залатыя лісты клёну), 
4) вельмі добры, шчаслівы (залатая пара), 5) дарагі, любімы (залаты мой 
хлопчык). Тое значэнне, з якім слова ўзнікла i пачало ўжывацца ў мове, 
называюць прамым (першасным, зыходным, асноўным). Усе новыя значэнні, 
набытыя словам, засноўваюцца на першасным i называюцца вытворнымі, цi 
другаснымі (у слоўніках яны падаюцца пад лічбай 2, 3 i г. д.). 

У залежнасці ад таго, паводле якой прыметы i на якой падставе робіцца 
перанос назваў, адрозніваюць тры тыпы пераносных значэнняў: метафара, 
метанімія i сінекдаха. 

Метафара – гэта перанос назвы з аднаго прадмета на другі на аснове 
якога-небудзь падабенства ix прыкмет (знешніх адзнак, формы, колеру, 
функцый i інш.): сівыя горы, покрыва ночы, падэшва гары, цёплая сустрэча, 
жалезныя нервы. Па ступені вобраз-насці адрозніваюць тры тыпы метафар: 1) 
с ц ё р т ы я (п р ы в ы ч н ы я), якія страцілі сваю вобразнасць i 
выкарыстоўваюцца зараз у мове як звычайныя назвы асобных прадметаў, з'яў 
(ідзе дождж, аснова слова, завязка твора); 2) в о б р а з н ы я  
а г у л ь н а п а э т ы ч н ы я ,  якія выкарыстоўваюцца як іншасказальныя назвы 
розных прадметаў, з'яў (ніткі сівізны, стогне лес, калючыя словы); 3) 
і н д ы в і д у а л ь н а - а ў т а р с к і я ,  якія таксама маюць вобразнасць, але не 
з'яўляюцца агульнавядомымі, а сустракаюцца толькі ў мове таго ці іншага 
пісьменніка (Адно ля воч бяжыць маршчынка (Kip.)). 

Метанімія – гэта перанос назвы з аднаго прадмета на другі на аснове 
сумежнасці (прасторавай, часавай, лагічнай): вялікая аўдыторыя i ўдзячная 
аўдыторыя, чытаць пра  В. Быкава i чытаць В. Быкава, прыгожы кубак i 
выпіць кубак (чаю). 
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Сінекдаха – гэта перанос назвы з аднаго прадмета на другі на аснове 
колькасных адносін. Сюды адносіцца ўжыванне слова як назвы цэлага i часткі 
ад гэтага цэлага (сліва зацвітае i паўвядра cлiў), адзіночнага ліку замест 
множнага i наадварот (Гуляла, шалела інтэрвенцыя, француз, англічанін путы 
ўскласці меціўся (Куп.)) i ўжыванне слова як назвы адзення, часткі цела 
чалавека ў значэнні чалавек (Кароткая бравэрка зноў штосьці тлумачыла ў 
натоўпе (К. Ч.)). 

Да мнагазначных слоў знешне падобны амонімы. Адрозненне ix y тым, 
што паміж амонімамі няма нічога агульнага ў сэнсе, тады як мнагазначныя словы 
заўсёды выступаюць у свядомасці як роднасныя, цесна i непасрэдна звязаныя 
адно з другім значэнні, адно з якіх асноўнае, а астатнія – вытворныя ад гэтага 
асноўнага, напрыклад: лакіраваць – 1) 'пакрываць лакам', 2) прыхарошваць, 
скрываць; 1) блок1 – 'палітычнае аб'яднанне', блок2 – 'тэхнічнае прыстасаванне'. 

Мнагазначныя словы ў слоўніках падаюцца ў адным слоўнікавым 
артыкуле, i кожнае значэнне аддзяляецца адно ад другога парадкавай лічбай. 
Кожны амонім у слоўніках распрацоўваецца ў асобным артыкуле як асобнае 
слова, i справа над iм ставіцца па-радкавая лічба. 

Амонімы – гэта словы, якія аднолькава гучаць i пішуцца, але маюць 
рознае значэнне: кулак1 – 'сціснутая кісць рукі' i кулак2 – 'вясковы 
эксплуататар, багаты селянін'. Адрозніваюць лексічныя i лексіка-граматычныя 
амонімы. Л е к с і ч н ы я  амонімы – гэта словы адной часціны мовы: бор1 – 'лес' 
i бор2 – 'хімічны элемент'. Амонімы, якія адносяцца да розных часцін мовы, 
называюцца л е к с і к а - г р а м а т ы ч н ы м і :  рана1 – 'раненне' i рана2 – 
'няпозна'. I лексічныя, i лексіка-граматычныя амонімы ўзнікаюць на аснове 
пачатковых, слоўнікавых форм. 

Да з'яў, сумежных з аманіміяй, адносяцца амафоны, амаформы i 
амографы. 

Амафоны – гэта словы, якія маюць аднолькавае вымаўленне, але рознае 
напісанне i іншае значэнне: плод – плот, Раман – раман, везці — весцi. 

Амаформы – гэта словы, якія супадаюць у адной або некалькіх 
граматычных формах: тры (лічэбнік) i тры (дзеяслоў загаднага ладу), шыю 
(назоўнік у вінавальным склоне) i шыю (дзеяслоў цяперашняга часу ў 1-й 
асобе). 

Амографы – гэта словы, якія вымаўляюцца па-рознаму, але пішуцца 
аднолькава: кара – кара, сталы – сталы, краты – краты. 

Акрамя амонімаў, што існуюць у адной мове, ёсць міжмоўныя амонімы. 
Гэта словы, якія амаль поўнасцю супадаюць гучаннем у беларускай i рускай 
мовах: нядзеля – бел. 'сёмы дзень тыдня', неделя – рус. 'тыдзень'; дыван – бел. 
'тканы, звычайны варсісты выраб для ўпрыгожвання сцен, засцілання падлогі', 
диван – рус. 'прадмет мяккай мэблі'. 
 

Паронімы. Сінонімы. Антонімы 
Паронімы – гэта словы з блізкім, але неаднолькавым гучаннем i 

напісаннем i з розным лексічным значэннем: вынаходлівы (здольны ствараць 
новае, вынаходзіць; знаходлівы) – вынаходніцкі (які мае адносіны да 
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вынаходніка, вынаходніцтва); зямляк (ураджэнец адной з кім-небудзь 
мясцовасці) – зямлянін (насельнік, жыхар планеты Зямля). Важнейшай 
прыметай паронімаў з'яўляецца наяўнасць аднаго i таго ж кораня: рухавы – 
рухомы, старшы – старэйшы. Паронімы найчасцей сустракаюцца сярод 
назоўнікаў, прыметнікаў, радзей – сярод дзеясловаў (надзець – адзець). 

Знешняе падабенства такіх слоў нярэдка бывае прычынай таго, што ix 
не размяжоўваюць, дапускаюць лексічныя памылкі, ужываючы замест аднаго 
слова другое, напрыклад, транзістарны пасажыр замест транзітны, 
выразаць апендыцыт замест апен-дыкс. Каб пазбегнуць памылак пры 
ўжыванні паранімічных слоў, трэба звяртацца да слоўніка паронімаў 
беларускай мовы. 

Сінонімы – гэта словы, тоесныя цi гранічна блізкія cвaiм значэннем, але 
розныя па гучанні i напісанні: туга, сум, смутак, маркота. Вылучаюць 
наступныя тыпы сінонімаў: 1) абсалютныя, якія поўнасцю супадаюць па 
значэнні i ўжыванні (знаць – ведаць, васілёк – валошка); 2) семантычныя, якія 
адрозніваюцца сэнсавымі адценнямі, зместам паняцця (icцi – крочыць, бедны 
– убогі); 3) стылістычныя, якія адрозніваюцца толькі стылістычнай 
афарбоўкай (памыліцца – прамахнуцца, жаўтуха – гепатыт); 4) се-
мантыка-стылістычныя, якія адначасова адрозніваюцца i сэнсавымі 
адценнямі, i стылістычнай афарбоўкай (icцi – плесціся, кідаць – шпурляць). 
Разам з тым сустракаюцца такія словы, ciнaнімічнасць якіх выяўляецца толькі ў 
пэўным кантэксце. Такія сінонімы называюцца кантэкстуальнымі, 
напрыклад: У лесе буяла мноства злой, палючай лясной крапівы, што дзе-
нідзе ўздымалася загонамі ў чалавечы рост (I. M.). 

Групы сінонімаў утвараюць сінанімічныя рады, якія пачынаюцца 
найбольш ужывальным i міжстылёвым словам. Такое слова называецца 
дамінантай. У сінанімічным радзе icці, крочыць, дыбаць, цягнуцца 
дамінантай з'яўляецца слова icці. 

На фарміраванне сінанімічнага рада ў значнай ступені ўплывае 
мнагазначнасць. Калі слова мнагазначнае, то кожнае са значэнняў можа мець 
свой сінанімічны рад, напрыклад: высокая (тэмпература) – вялікая; высокая 
(тэхніка) – выдатная; высокі (госць) – пачэсны, шаноўны: высокае 
(мастацтва) – вытанчанае, рафінаванае; высокі (голас) – тонкі, рэзкі. 

Антонімы – гэта словы з супрацьлеглым значэннем: зборка – разборка, 
старт – фініш. Словы-антонімы характарызуюць з'яву, прадмет, дзеянне па 
адной якаснай прымеце, адных адносінах. Напрыклад, у сказе Перад намі 
была нешырокая, але глыбокая рака прыметнікі нешырокая – глыбокая не 
з'яўляюцца антонімамі, бо паняцці шырыня i глыбіня не суадносяцца адно з 
другім, характарызуюць прадмет з розных бакоў. Словы ж шырокі i вузкі, 
глыбокі i мелкі ўтвараюць дзве антанімічныя пары, бо выражаюць суадносныя 
супрацьлеглыя паняцці. 

Антонімы сустракаюцца сярод прыметнікаў (тонкі – тоўсты), 
назоўнікаў (маленства – старасць), дзеясловаў (хваліць – ганіць), прыслоўяў 
(рана – позна). 
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Паводле структуры вылучаюць рознакаранёвыя i аднакаранёвыя 
антонімы: добры – кепскі, людны – бязлюдны, прыліў – адліў. 

Часам у творах мастацкай літаратуры словы, якія ў звычайным 
ужыванні не выражаюць супрацьлеглых значэнняў, могуць уступаць у 
антанімічныя адносіны. Такія антонімы называюцца кантэкстуальнымі, 
напрыклад: І мне шкада, шкада й балюча, што там, на ростанях пуцін, было 
так многа слёз гаручых, так мала радасных хвілін (Тр.). У пераносным 
значэнні слёзы гаручыя i радасныя хвіліны антанімічныя i адпавядаюць 
антонімам няшчасце – шчасце. 

Антанімія, як i сінанімія, цесна звязана з мнагазначнасцю слоў. Адно i 
тое ж слова ў розных значэннях можа ўваходзіць у склад розных 
антанімічных пар. Так, мнагазначнае слова цёплы ўтварае наступныя 
антанімічныя пары: цёплы (дзень) – халодны; цёплы (прыём) – дрэнны; цёплыя 
(адносіны) – непрыязныя. 

Антонімы, у тым ліку i кантэкстуальныя, як словы супрацьлеглага 
значэння ў творах мастацкай літаратуры выкарыстоўваюцца для стварэння 
антытэз. Антытэза – ярка выражанае супастаўленне кантрастных з'яў, 
паняццяў, вобразаў, напрыклад: 

Ісціна, адвечная як свет: 
Шчасце ходзіць толькі ў пары з горам. 
За надзеяй – боль зняверу ўслед. 
За пашанай – прыніжэння сорам. 
За святлом знаходкі – горыч страты, 
За агнём любві – разлукі снег. 
За абдымкамі – падножка здрады... 
Ісціна, адвечная як свет. (Н. Гілевіч) 

 
Лексіка паводле паходжання  
Лeкciкa беларускай мовы папаўняецца не толькі за кошт утварэння слоў 

на базе гатовага матэрыялу, але i за кошт запазычанняў з іншых моў. У 
слоўнікавым складзе беларускай мовы паводле паходжання можна вылучыць 
два пласты слоў: свае, спрадвечна беларускія i запазычаныя. 

Асноўную частку лексікі складаюць спрадвечна беларускія словы, 
якія спакон вякоў існуюць у мове. Яны ўзніклі ў беларускай мове ці перайшлі 
ў яе з агульнаславянскай цi ўсходнеславянскай моў. Cвaiмi трэба лічыць i тыя 
словы, якія ўзніклі ў нашай мове ад запазычаных каранёў. Напрыклад, слова 
замак – запазычанне з польскай мовы, а ўтварэнні ад гэтага слова – нашы, 
беларускія: замкавы, замчышча. 

Спрадвечна беларуская лексіка падзяляецца на агульнаславянскую, 
усходнеславянскую i ўласна беларускую. 

Найбольш старажытную частку спрадвечна беларускай лексікі 
складаюць агульнаславянскія словы, якія ўзніклі ў той перыяд, калі ўсе 
славянскія плямёны карысталіся адзінай мовай. Taкix слоў адносна нямнога, 
затое яны самыя ўжывальныя, хадавыя, напрыклад: маці, брат, рука, нага, 
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сава, лica, грыб, трава, снег, сонца, вада, белы, густы, думаць, icці, я, мы, 
адзін, дзесяць. 

Усходнеславянскія словы бытуюць у трох мовах: рускай, беларускай i 
ўкраінскай. У многіх выпадках усходнеславянскія словы ўтварыліся ад 
агульнаславянскіх каранёў: селянін ад сяло, дваранін ад двор, пляменнік ад 
племя. Гэты пласт лексікі даволі значны ў колькасных i лексіка-семантычных 
адносінах: дзядзька, жаваранак, сорак, дзевяноста, харошы, тулава, шчака, 
ветлівы, сенажаць, сабака, карзіна, мяшок. 

Да ўласна беларускай лексікі адносяцца словы, якія ўзнікалі, 
пачынаючы з XIV ст., i ўзнікаюць па сённяшні дзень. Яны адлюстроўваюць 
асаблівасці жыцця i побыту беларускага народа на розных этапах гістарычнага 
развіцця, спецыфіку беларускай мовы i ў іншых мовах не сустракаюцца: 
асілак, дрыгва, ветразь, змрок, жаданне, палетак, вясёлка, золак, мілагучны, 
шчыраваць, бадзёры, ахапак, байка, буякі, сейбіт, пакутаваць, гаманіць. 

Словы, якія прыйшлі ў беларускую мову з іншых моў, называюцца 
запазычанымі. Запазычванне слоў адбываецца вусным шляхам (праз 
непасрэдны кантакт з носьбітамі іншай мовы) i пісьмовым (праз навуковую, 
мастацкую літаратуру, афіцыйныя да-кументы). Вылучаюць запазычанні са 
славянскіх i неславянскіх моў. Да запазычанняў са славянскіх моў адносяцца 
словы са стараславянскай (воблака, дрэва, вобласць, малітва, улада, абраз, 
храм, святыня), рускай (подзвіг, паражэнне, дагавор, вопыт, абшчына, 
саслоўе, прараб, абойма, прынцып, ссылка), украінскай (вяселле, сняданне, 
спяваць, бурак, боршч, забабоны, побыт, чупрына, чубаты, варэнік) i 
польскай (сродак, хлопец, парэнчы, маёнтак, ксёндз, лямант, вандроўка, 
паляндвіца, моц, цyд, абяцаць, каляска) моў. 

Развіццё эканомікі, гандлю, палітыкі, культуры прынесла ў беларускую 
мову таксама шмат запазычанняў з неславянскіх моў. Так, вядомы 
запазычанні з нямецкай мовы (штамп, вахта), лацінскай (кворум, атэстат), 
грэчаскай (сімвал, матэматыка), італьянскай (маэстра, крэдыт), 
французскай (сеанс, трыкатаж), англійскай (баскетбол, трамвай) i інш. 
Асноўныя прыметы запазычанняў: 1) наяўнасць пачатковых гукаў о або э: 
энергія, ордэн; 2) спалучэнне дзвюх галосных у корані: паэма, сілуэт; 3) на-
яўнасць гука ф, спалучэнняў шт, шп, шр i інш.: сейф, штаб, шпілька, шрам; 
4) нязменнасць слова: эскімо, інтэрв'ю; 5) наяўнасць прыставак іншамоўнага 
паходжання: контратака, дэмабі-лізацыя, дысгармонія; 6) наяўнасць 
суфіксаў i суфіксальных утварэнняў іншамоўнага паходжання: турыст, 
глобус, пленум, тэзіс; 7) элементы -ій (-ый), -ія (-ыя) у канцы слова: сесія, 
геній. Часам па прыналежнасці слова да пэўнай тэматычнай групы можна 
вызначыць, з якой мовы яно запазычана. Так, медыцынскія i мовазнаўчыя 
тэрміны – з грэчаскай ці лацінскай моў; спартыўныя тэрміны – з англійскай; 
словы са сферы мастацтва – з французскай; тэрміны музычнай, тэатральнай, 
гандлёвай сфер – з італьянскай мовы. 

У асобную групу сярод запазычанняў выдзяляюцца 
інтэрнацыянальныя словы, ці інтэрнацыяналізмы: геаметрыя, параграф, 
дэкан, камісія. Такія словы ўваходзяць у лексіку некалькіх няроднасных моў. 
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Лексіка паводле сферы ўжывання  
Не ўсе словы беларускай мовы маюць аднолькавую ступень 

выкарыстання. Адны з ix ужываюцца ўciмi носьбітамі мовы незалежна ад 
прафесіі, узросту, роду заняткаў, другія – актыўна выкарыстоўваюцца толькі 
на пэўнай тэрыторыі, прадстаўнікамі пэўных прафесій цi сацыяльных груп. У 
адпаведнасці з гэтым лексіка беларускай мовы паводле сферы яе 
выкарыстання падзяляецца на агульнанародную i лексіку абмежаванага 
ўжывання. Да агульнанароднай, цi агульнаўжывальнай, лексікі адносяцца 
словы, якія ўжываюцца i аднолькава разумеюць на ўсёй тэрыторыі Беларусі 
незалежна ад месца жыхарства, прафесіі, сацыяльнага становшча, напрыклад: 
горад, мова, працаваць, ехаць, сумны, смела, тысяча, хто, каля, нават i г. д. 

Да лексікі абмежаванага ўжывання адносіцца дыялектная, 
спецыяльная i жаргонная лексіка. 

Дыялектная лексіка – гэта лексіка, якая ўжываецца толькі жыхарамі 
пэўнай мясцовасці, а тыя словы, якія пашыраны толькі на пэўнай тэрыторыі, 
называюцца дыялектнымі, або дыялектызмамі. Дыялектныя словы могуць 
адрознівацца ад агульнаўжывальных адпаведнікаў асобнымі гукамі, 
марфемамі, граматычнымі формамі лексічным значэннем: дрэнно (дрэнна), 
дохтар (доктар), ідзець (ідзе), садэ (сады), вобуй (абутак), тутака (тут). Цi 
яшчэ: дрыгва – гэта не толькі топкае, багністае месца, але i квашаніна, 
халадзец. 

Да спецыяльнай лексікі адносяцца словы, якія ўжываюць i разумеюць 
людзі пэўнай спецыяльнасці. Тут, у сваю чаргу, вылучаюцца тэрміны i 
прафесіяналізмы. Тэрміны – гэта словы, якія абазначаюць навуковыя i 
тэхнічныя паняцці i маюць дакладнае лагічнае азначэнне, напрыклад: вектар, 
гіпербала, суфіксоід, элемент. Кожная галіна навукі i тэхнікі мае свае 
тэрміны. 

Прафесіяналізмы – гэта словы, якія выкарыстоўваюцца прадстаўнікамі 
пэўнай прафесіі або сферы дзейнасці, напрыклад: вінда (віндаўс), матан 
(матэматычны аналіз). Прафесіяналізмы вельмі блізкія да тэрмінаў. Іх 
адрозненне заключаецца ў тым, што тэрміны – гэта ўзаконеныя ў пэўнай 
навуцы назвы тых цi іншых паняццяў, тады як прафесіяналізмы 
распаўсюджаны пераважна ў гутарковай мове людзей пэўнай прафесіі. Так, у 
мове друкароў асобныя разнавіднасці двукосся называюцца ёлачкамі і 
лапкамі. Аднак людзі, якія не маюць дачынення да гэтай прафесіі, 
выкарыстоўваюць  назву двукоссе. 

У вуснай гутарковай мове людзей асобных сацыяльных груп 
сустракаюцца словы, якіх няма ў літаратурнай мове, або якія там маюць зусім 
іншае значэнне. Такія словы называюцца жарганізмамі. Напрыклад, у 
вучнёўскім i студэнцкім асяроддзі можна су-стрэць такія словы-жарганізмы, 
як немка (настаўніца нямецкай мовы), засыпаўся (не вытрымаў экзамен), 
продкі (бацькі), корачкі (дыплом). Разнавіднасцю жарганізмаў з'яўляюцца 
аргатызмы – штучныя, засакрэчаныя словы, якімі па нейкіх прычынах 
карыстаюцца дэкласаваныя групы людзей (знахары, жабракі, злодзеі, 
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карцёжнікі i iнш.): сціркі (ігральныя карты), шандра (шэсць), ciвapнo (холадна), 
базатка (субота). У творах мастацкай літаратуры жаргонная лексіка зрэдку 
выкарыстоўваецца для тыпізацыі персанажаў, характарыстыкі пэўных 
катэгорый людзей. У паўсядзённым маўленні яе ўжыванне недапушчальна. 
 

Стылістычны падзел лексікі  
Літаратурная мова ўяўляе сабой сукупнасць некалькіх стыляў, кожны з 

якіх выкарыстоўвае i агульнамоўныя, i спецыяльныя, толькі яму ўласіцівыя 
моўныя сродкі. У адпаведнасці з гэтым са стылістычнага пункту гледжання 
лексіка беларускай мовы падзя-ляецца на міжстылёвую, кніжную i 
гутарковую. 

Да міжстылёвай лексікі адносяцца словы, якія ўжываюцца ў розных 
стылях. Гэтую лексіку называюць яшчэ нейтральнай, бо яна толькі называе 
самыя разнастайныя прадметы i паняцці, не даючы iм ніякай ацэнкі, 
напрыклад: мова, вада, гаварыць, белы, заўтра, сёмы, свае, нібы, каля i інш. 
Kaлi слова мнагазначнае, то нярэдка адбываецца яго стылістычнае 
расслаенне. Так, напрыклад, слова дуб у значэнні 'дрэва' – міжстылёвае, 
нейтральнае, а ў значэнні 'моцны, дужы чалавек' – размоўнае. 

У склад гутарковай (размоўнай) лексікі ўваходзяць словы, якія 
выкарыстоўваюцца ў звычайных штодзённых гутарках людзей. Яна 
падзяляецца на ўласна гутарковую i прастамоўную. Да ўласна гутарковай 
лексікі адносяцца словы, якія называюць прадметы i паняцці паўсядзённага 
побыту людзей, адмоўныя якасці i паводзіны чалавека: зацірка, насоўка, 
абноскі, гультай, скварка, плакса. Прастамоўныя словы – гэта словы, якія 
выкарыстоўваюцца «як стылістычны сродак для надання мове жартаўлівага, 
ipaнiчнaгa, грубаватага i падобнага значэння» (ТСБМ. – Т. 4. – С. 370): 
блатняк, дрыхнуць, налопацца, плюснуцца, кудлы, даўбешка. Такія словы 
выражаюць адценні грубacцi, некаторай развязнасці, лаянкавасці. 

Да кніжнай лексікі адносяцца словы, якія выкарыстоўваюцца 
пераважна ў пісьмовай мове (публіцыстычных, навуковых, афіцыйна-
справавых тэкстах). У кніжнай лексіцы выдзяляецца некалькі груп: 

1) навукова-тэхнічная – сюды адносяцца словы, якія выражаюць 
паняцці розных галін навукі i тэхнікі: вектар, інфузорыя, інфінітыў, 
малекула. Кожная галіна навукі мае свае тэрміны. Напрыклад, у мовазнаўстве 
– суфікс, мадальнасць, прэдыкатыўнасць, акамадацыя i інш. Пераважная 
большасць слоў гэтага разраду лексікі запазычана беларускай мовай з іншых 
моў: дыялектыка, граматыка, марфалогія, аналіз, дыферэнцыяцыя, муфта, 
вінт i г. д.; 

2) афіцыйна-дзелавая – гэта лексіка, якая выкарыстоўваецца ў 
разнастайных дзелавых паперах, афіцыйных дакументах (кодэксах, статутах, 
інструкцыях, загадах, законах, дагаворах, пратаколах, пастановах): даведка, 
адказчык, іск, камюніке, абанент, справаздача, ніжэйпадпісаны. Спалучэнні 
слоў часам выступаюць у выглядзе моўных штампаў: давераная асоба, 
прыняць меры, справаздачны перыяд, узяць пад кантроль і г. д.; 
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3) публіцыстычная – сюды часцей уваходзяць словы, якія 
выкарыстоўваюцца ў газетных і часопісных матэрыялах, радыё- і тэлевізійных 
рэпартажах, нарысах: брыфінг, дэбаты, каментарый, суверэнітэт, 
менталітэт, заклік. 

Асобнай увагі патрабуе мова мастацкай літаратуры. Сучасная мастацкая 
літаратура вельмі разнастайная па сваёй тэматыцы i жанрах, i ў залежнасці ад 
спецыфікі твора, задумы аўтара, яго творчых магчымасцей тут сустракаюцца 
словы розных стылістычных разрадаў i сферы ўжывання: дыялектызмы, 
вузкаспецыяльныя тэрміны, устарэлыя словы, неалагізмы, жарганізмы. 
Асобна ў мове мастацкай літаратуры можна вылучыць невялікую групу 
паэтычных слоў. Яны выражаюць адценні ўзнёсласці, урачыстасці, 
лірычнасці: ясназоры, легкакрылы, неабсяжны, срэбразвонны, вяшчун, 
зямліца, паходня, ветразь. 

 
Лексіка паводле актыўнага і пасіўнага  
Слоўнікавы склад беларускай мовы няспынна змяняецца i развіваецца. 

Адны са слоў заўсёды выкарыстоўваюцца носьбітамі мовы, другія – 
выходзяць з актыўнага ўжывання i паступова забываюцца, трэція – з'яўляюцца 
ў мове i пашыраюцца ва ўжыванні. Замацаванне ў мове новых слоў i страта 
ўстарэлых – працэс паступовы, працяглы, таму ў слоўнікавым складзе 
суіснуюць два пласты слоў – актыўны i пaciўны. 

Да актыўнай лексікі адносяцца ўсе сучасныя шырокаўжывальныя 
словы: неба, дом, мова, добры, радасны, працаваць. Сюды ж прымыкаюць 
займеннікі, лічэбнікі, прыназоўнікі, злучнікі, часціцы. Ужыванне такіх слоў 
непасрэдна звязана з паўсядзённымі рэаліямі нашага жыцця. 

Словы, якія рэдка ўжываюцца ў працэсе штодзённых моўных зносін i 
маюць адценне або ўстарэласці, або навізны, адносяцца да пaciўнай лексікі. 
Устарэлымі з'яўляюцца словы, якія ў выніку гістарычнага развіцця выйшлі цi 
выходзяць з актыўнага ўжывання i зрэдку сустракаюцца ў сучаснай мове: 
воласць, памесце, конка, шкаляр, калаўрот. Па прычынах, якія прывялі слова 
ў склад пасіўнай лексікі, устарэлыя словы падзяляюцца на гістарызмы i 
apхаізмы. Гістарызмы – гэта словы, якія абазначаюць прадметы i паняцці 
мінулых эпох, што сталі гісторыяй, напрыклад: эканом, маёнтак, самапал, 
жорны, дзесяціна, дукат. Характэрнай ix асаблівасцю з'яўляецца тое, што ў 
сучаснай мове яны не маюць сінонімаў. 

Архаізмы – гэта ўстарэлыя, даўнейшыя назвы сучасных прадметаў i 
з'яў. Даўнейшыя назвы былі заменены новымі словамі, таму apxaiзмы 
абавязкова маюць сінонімы: сталавальня – сталоўка, сымболь – сімвал, раме 
– плячо, ловы – паляванне, стрычок – вяроўка. Устарэлыя словы ад сучасных 
адпаведнікаў могуць адрознівацца ўсёй структурай (тлумач – перакладчык, 
чало – лоб), асобнымі гукамі (філозаф – філосаф, газэта – газета), 
марфемамі (бебраны – бабровы, адзаду – ззаду) цi значэннем (госць – купец, 
страляць – выпускаць стрэлы). 
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Устарэлыя словы могуць вяртацца з пaciўнara складу ў актыўны. Так 
адбылося, напрыклад, са словамі губернатар, гувернантка, рада, дума, 
талака, гімназія i інш. 

Неалагізмы – гэта словы, якія ўзніклi ў мове як назвы новых цi ўжо 
існуючых прадметаў i паняццяў i маюць адценне навізны: маркетынг, 
рэйтынг, холдынг, лецішча, заўзятар. Але як толькі новае слова становіцца 
агульнаўжывальным, яно перастае быць неалагізмам. Taкi шлях прайшлі, 
напрыклад, словы тэлемост, бізнес, прыватызацыя, дыскета, анкетаваць i 
інш. Увогуле кожная новая эпоха вызначаецца cваімi новымі словамі. 
Некаторыя з ix сталі ўжо ўстарэлымі: прадразвёрстка, нэп, піянерважаты, 
рабфак, стаханавец. 

Ад агульнамоўных неалагізмаў, якія заканамерна ўзнікаюць у мове для 
абазначэння новых рэалій i паняццяў, трэба адрозніваць індывідуальна-
аўтарскія наватворы, або аказіяналізмы, якія ствараюцца пісьменнікамі i 
публіцыстамі для таго, каб даць больш яркую i вобразную характарыстыку 
таму цi іншаму прадмету, з'яве: Разам з вамі я выйду на ворагаў, карчаваць 
чарнацвет нашай спадчыны (Ал.); Мы словападам зацярушаны (Панч.); Пес-
ня мая не шукае прывету, ласкі ў скурганеным сэрцы чыім (Куп.). Некаторыя 
словы, што былі спачатку аказіяналізмамі, сталі звыклымі, распаўсюджанымі 
i перайшлі ў разрад актыўнай лексікі (параўнайце, напрыклад, былыя 
аўтарскія неалагізмы У. Дубоўкі – дабрабыт, мілагучнасць, адлюстраванне; 
Я. Купалы – цемрадзь, крыўдзіцель, упрыгожыцца; Я. Коласа – светапогляд, 
навучэнец). Аднак большасць аказіяналізмаў не выходзяць за межы аўтарскага 
ўжывання. 

 
Фразеалагізмы, іх значэнне і ўжыванне 
Фразеалогія – раздзел мовазнаўства, які вывучае фразеалагічны склад 

мовы ў яго сучасным стане i гістарычным развіцці; сукупнасць 
фразеалагізмаў пэўнай мовы. Асноўныя задачы фразеалогіі – вывучыць i 
апісаць структуру i значэнне фразеалагізмаў, даць ix класіфікацыю, 
граматычную i стылістычную характарыстыку, раскрыць асаблівасці 
фарміравання фразеалагічнага складу беларускай мовы, заканамернасці 
выкарыстання фразеалагізмаў у творах мастацкай літаратуры. 

 Іншы раз у склад фразеалогіі ўключаюць прыказкі, прымаўкi, крылатыя 
выслоўі, перыфразы. Але на сённяшні дзень гэтыя паняцці разглядаюцца за 
межамі ўласна фразеалагізмаў як самастойныя адзінкі мовы. 

Прыказка – трапнае народнае выслоўе, якое заключае ў сабе важны 
іншасказальны сэнс i змяшчае глыбокую філасофскую думку: Адклад не ідзе на 
лад; За грошы шчасця не купіш; Не пераскочыў, не кажы гоп. 

Прымаўка – народны выраз, які мае іншасказальнае значэнне, не 
з'яўляецца закончаным суджэннем i не мае павучальнага зместу: рэшатам 
ваду насіць; таўчы ваду ў ступе. 

Крылатыя выслоўі (афарызмы) – лаканічныя цытаты з твораў i 
выказванняў пісьменнікаў, вучоных, грамадскіх дзеячаў: Прыйшоў, убачыў, 
перамог! (Ю. Цэзар); Чалавек без Радзімы – жабрак (К-с). 
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Перыфразы – семантычна непадзельныя апісальныя назвы прадметаў, 
дзеянняў: другі хлеб (бульба), асколак сонца (прамень), белая воўна (снег). 

Фразеалагізм – устойлівая, узнаўляльная, не менш як 
двухкампанентная моўная адзінка, якая спалучаецца са словамі свабоднага 
ўжывання i мае цэласнае значэнне, не роўнае суме значэнняў кампанентаў (I. 
Я. Лепешаў). Гэта складаная адзінка мовы, якая суадносіцца i са словам, i са 
свабодным словазлучэннем. 

Фразеалагізмы, як i словы, выражаюць адно паняцце i характарызуюцца 
цэласным значэннем, яны не ўтвараюцца ў час размовы, а выкарыстоўваюцца 
як гатовыя моўныя адзінкі. Аднак адпаведнасць фразеалагізма слову адносная. 
Семантыка фразеалагізма, як правіла, багацейшая за семантыку адпаведнага 
слова: кату па пяту – не проста 'малы', а 'вельмі малы, недарослы', валасы на 
сабе рваць – не проста 'перажываць', а 'быць у страшэннай роспачы, моцна 
перажываць'. Паміж словам i фразеалагізмам ёсць адрозненне ў структуры: 
слова складаецца з марфем, а фразеалагізм – з асобных слоў-кампанентаў, для 
яго характэрна падзельнасць, паасобнасць афармлення. Кампаненты 
фразеалагізмаў нельга лічыць звычайнымі лексічнымі адзінкамі, бо ў значнай 
частцы фразеалагізмаў яны страцілі значэнне слова, а некаторыя па-за 
фразеалагізмам зyciм не ўжываюцца. 

Значэнне фразеалагізма можна перадаць адным словам або апісальна. 
Але толькі нязначная частка фразеалагічных адзінак абазначае тое самае, што 
i пэўнае слова, i сэнс ix можа быць раскрыты з дапамогай асобнага слова-
адпаведніка: блізкі свет – 'далёка', вочы мазоліць – 'дакучаць', востры на язык 
– 'дасціпны, трапны'. Значэнне большасці фразеалагізмаў раскрываецца з 
дапамогай разгорнутых словазлучэнняў: бабуліны казкі – 'беспадстаўныя 
выдумкі, чуткі, лухта'; лёгкі на язык - 'схільны да балбатлівасці, залішне 
гаваркі'; жаба на языку не спячэцца – 'хто-небудзь вельмі балбатлівы, не ўмее 
трымаць сакрэты'. 

Структурна ў фразеалогіі звычайна адлюстроўваецца тое, што ёсць ці 
было ў мове. Таму фразеалагічныя адзінкі ўзнікаюць на ўзор адпаведных 
свабодных словазлучэнняў. Аднак словазлучэнне складаецца са слоў, а 
фразеалагічная адзінка – з кампанентаў, у якіх няма нi лексічнага, нi 
граматычнага значэння, нi набору словаформ, уласцівых слову. Таму 
кампаненты фразеалагічных адзінак асобна не могуць уступаць у адносіны i 
сувязі са словамі i не з'яўляюцца членамі сказа. Не раскладаецца 
фразеалагічная адзінка і на словы. У ёй адсутнічаюць жывыя сувязі паміж 
кампанентамі па тыпу сувязей слоў у складзе словазлучэння. Фразеалагізмы 
толькі знешне нагадваюць словазлучэнні. Напрыклад, у свабодных 
словазлучэннях летні дзень, icцi хутка, наша Радзіма кожнае слова захоўвае 
сваё самастойнае лексічнае значэнне, можа ўступаць у сувязь з iншымi 
словамі (летняя раніца, icцi дадому, любіць Радзіму) i выконвае ролю асобнага 
члена сказа. Значэнне ж фразеалагізма божы адуванчык – 'стары, нядужы 
чалавек' – абсалютна не вынікае са значэння яго кампанентаў. Гэты выраз не 
падзяляецца ў сінтаксічных адносінах i выступае ў ролі аднаго члена сказа. 
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Фразеалагічныя адзінкі мовы, як i асобныя словы, могуць мець адно ці 
некалькі значэнняў, у залежнасці ад чаго вылучаюцца адназначныя i 
мнагазначныя фразеалагізмы. Напрыклад, фразеалагізм выжываць з розуму 
рэалізуе толькі адно значэнне – 'траціць здольнасць цвяроза думаць, 
разважаць', а фразеалагічная адзінка як свет светам мае два значэнні – 
'заўсёды, спрадвечна, усё жыццё' i 'ніколі'. 

Мнагазначных фразеалагізмаў намнога менш, чым мнагазначных слоў. 
Напрыклад, у двухтомным «Фразеалагічным слоўніку беларускай мовы» I. Я. 
Лепешава на ix долю прыпадае 15 % ад агульнай колькасці. Абсалютная 
большасць з гэтых выразаў мае па два значэнні. Канкрэтнае значэнне 
мнагазначных фразеалагізмаў выяўляецца толькі ў кантэксце. 

Фразеалогія беларускай мовы багатая i на ciнaнiмікy. Фразеалагічныя 
сінонімы абазначаюць адно i тое ж паняцце, маюць тоеснае цi гранічна блізкае 
значэнне, належаць да аднаго семантыка-граматычнага тыпу, але звычайна 
адрозніваюцца адзін ад аднаго адценнямі значэння, стылістычнай афарбоўкай i 
iншымi адметнымi адзнакамі. Два i больш фразеалагізмаў з адным i тым жа 
значэннем утвараюць сінанімічны рад. Так, са значэннем 'тым цi іншым 
спосабам' ужываюцца фразеалагізмы не кіем дык палкай, так цi інакш, хоць 
бокам хоць скокам, хоць так хоць сяк, ці скокам ці бокам, ці так ці сяк; са 
значэннем 'вельмi падобныя, аднолькавыя' – абое рабое, аднаго крою, аднаго 
поля ягада, адным лыкам шытыя, адным мірам мазаны, два боты пара, 
аднаго болота чэрці, з аднаго цеста, зроблены на адзін капыл, на адзін капыл, 
на адзін лад. 

Сярод фразеалагізмаў зрэдку сустракаюцца антонімы. Фразеалагізмы-
антонімы маюць супрацьлеглае значэнне, але характарызуюць прадметы, 
дзеянні, прыметы абавязкова ў адным плане: лёгкі хлеб – цяжкі хлеб, язык 
развязаць – язык завязаць, за трыдзевяць зямель – рукой падаць, з толкам – 
без толку. 

Хоць сінанімія i антанімія i ўласцівы фразеалагізмам, але 
фразеалагізмаў-сінонімаў i фразеалагізмаў-антонімаў значна менш, чым 
сінанімічных i антанімічных слоў. 

Фразеалагізмы могуць рэалізаваць сваё значэнне толькі ў сказе, у 
спалучэнні са словамі свабоднага ўжывання, а таму, як i словы, абавязкова 
выступаюць у ролі якога-небудзь члена сказа. Сінтаксічная функцыя 
фразеалагізмаў прадвызначаецца ix семантыкай, ix катэгарыяльным 
значэннем. Каб вызначыць, якім членам сказа з'яўляецца тая цi іншая 
фразеалагічная адзінка, неабходна: 1) высветліць яе значэнне i акрэсліць, з 
якой часцінай мовы суадносіцца; 2) знайсці слова ў сказе, з якім дадзены 
фразеалагізм звязаны па сэнсу, i з дапамогай пытання вызначыць, функцыю 
якога члена сказа фразеалагізм выконвае. У сінтаксічных адносінах 
фразеалагізмы не падзяляюцца i выступаюць у ролі аднаго члена сказа.  

Паводле функцыянальна-стылявой афарбоўкі фразеалагізмы дзеляцца 
на дзве групы: функцыянальна замацаваныя i функцыянальна не замацаваныя 
за пэўным стылем. Функцыянальна-замацаваныя – гэта кніжныя, размоўныя 
i прастамоўныя фразеалагізмы. 
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К н i ж н ы я  фразеалагізмы выкарыстоўваюцца ў публіцыстычным, 
навуковым стылях, а таксама ў мастацкіх тэкстах i маюць ярка выяўленую 
афарбоўку кніжнасці: альфа i амега, краевугольны камень, святая святых, 
агнём i мячом, ахілесава пята. 

Р а з м о ў н ы я  фразеалагізмы складаюць самы шматлікі стылявы 
разрад. Яны выкарыстоўваюцца ў бытавых зносінах, гутарковым маўленні i ў 
мастацкай літаратуры. Такія адзінкі маюць адценне асуджэння, абыякавасці, 
жартаўлівасці, ipoнii i г. д.: вочы на лоб лезуць, горлам браць, бiбiкi біць, 
намыліць шыю, белая варона,  абламаць рогі. 

П р а с т а м о ў н ы я  фразеалагізмы належаць да найбольш зніжанай 
часткі фразеалагічнага фонду. Яны рэалізуюцца ў вусным маўленні, а таксама 
ў мастацкай літаратуры, пераважна ў мове персанажаў: блёкату наеўся, кату 
пад хвост, кішкі марш iграюць, як баран на новыя вароты, мазгі ўставіць. 
 

ЛЕКСІКАГРАФІЯ 
 

Прадмет i задачы лексікаграфіі 
Лексікаграфія (ад грэч. lexikos – які адносіццца да слова i  – 

пішу) – раздзел мовазнаўства, у якім вывучаецца тэорыя i практыка 
складання слоўнікаў. Задачамі лексікаграфіі з'яўляюцца вызначэнне тыпаў 
слоўнікаў i будовы слоўнікавых артыкулаў, распрацоўка памет i прыёмаў 
тлумачэння значэння слова, размежаванне ў слоўніках амонімаў. Пры 
вырашэннні гэтых задач лексікаграфія абапіраецца на дасягненні лексікалогіі 
i фразеалогіі, арфаграфіі i арфаэпіі, марфалогіі i сінтаксісу. Дзякуючы 
ўсебаковаму даследаванню слова як моўнай адзінкі магчыма складанне 
слоўнікаў. У слоўніках не толькі фіксуецца, сістэматызуецца i апісваецца 
лексіка беларускай мовы, але i замацоўваюцца літаратурныя нормы, што 
спрыяе павышэнню пісьменнасці i культуры маўлення. 

С л о ў н i к – гэта кніга, у якой фіксуюцца словы, пададзеныя ў 
алфавітным (радзей – алфавітна-гнездавым) парадку; да слоў даюцца тыя цi 
іншыя тлумачэнні або пераклад на іншую мову. Слова, якое тлумачыцца ў 
слоўніку, называецца р э е с т р а в ы м  (загаловачным) словам. Рэестравае 
слова разам з yciмi звесткамі пра яго складае с лоўн ік авы  арты к ул .  
Будова слоўнікавага артыкула вызначаецца тыпам слоўніка. Так, поўны 
слоўнікавы артыкул тлумачальнага слоўніка ўключае наступныя элементы: 
рэестравае слова; граматычную, стылістычную i сэнсавую характарыстыку 
слова; ілюстрацыйны матэрыял; тэрміналагічныя i фразеалагічныя 
спалучэнні; этымалагічную даведку (для запазычаных слоў), напрыклад: 

, -у, м. 1. Грамадская або маральная годнасць, тое, што 
выклікае ўсеагульную павагу. Выдатная праца – справа гонару кожнага 
грамадзяніна.   Пераступіць граніцу са сцягам вызвалення ў руках, ці ж гэта 
не радасць, не гонар? Пальчэўскі. Але нідзе, Нідзе мой дружа верны, Не 
спляміў я Наш гонар баявы. Кірэенка. 
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2. Павага, слава. Гонар пераможцам.   Як відаць, вы [Максім] багаты 
чалавек, – адказала гаспадыня, – такая акуратнасць робіць вам гонар. 
Машара. 

3. Перавялічанае ўяўленне пра сваю годнасць; фанабэрыстасць, пыха. 
«О, чортаў шляхціц! – падумаў Якаў. - Столькі ў цябе гонару, што невядома, 
з якога боку прыступіцца...». Чарнышэвіч. 

○ Дошка гонару гл. дошка. 
◊ Збіць гонар гл. збіць. Мець гонар гл. мець. Рабіць гонар гл. рабіць. У 

гонар каго (высок.) – у знак павагі да каго-н., ушанавання памяці аб кiм-н. 
[Ад лац. honor] 
Рэестравае слова падаецца ў слоўніках у пачатковай форме: назоўнік – 

у назоўным склоне адзіночнага ліку, прыметнік, дзеепрыметнік – у назоўным 
склоне адзіночнага ліку мужчынскага роду, дзеяслоў – у неазначальнай 
форме. Размяшчаюцца рэестравыя словы ў слоўніках у алфавітным або ў 
алфавітна-гнездавым парадку. Параўнаем слоўнікавыя артыкулы на адны i 
тыя ж словы ў «Беларуска-рускім слоўніку» (1988) i «Руска-беларускім 
слоўніку» (2002): 

 нареч. бесстрашно, неустрашимо.  
ж. бесстрашие ср., неустрашимость.  

БЯССТР ШНЫ бесстрашный, неустрашимый. 
//ИЕ ср бясстрашнасць, -цi ж, адважнасць, -ці ж, 

смеласць, -ці ж; ~НО нареч. бясстрашна, адважна, смела; ~НЫЙ 
бясстрашны, адважны, смелы. 

У «Беларуска-рускім слоўніку» словы падаюцца ў строгім алфавітным 
парадку, а ў «Руска-беларускім слоўніку» – у алфавітна-гнездавым 
(вытворныя ад агульнага кораня i блізкія значэннем словы аб'ядноўваюцца ў 
гняздзе, калі гэта не парушае алфавітнага парадку). 

Граматычная i стылістычная характарыстыкі слова даюцца шляхам 
выкарыстання розных памет. Да граматычных адносяцца паметы роду (м„ 
ж., н.), назвы часцін мовы, паметы трывання (зак., незак.), а таксама 
некаторыя іншыя паметы граматычнага характару (адз. няма, толькі мн., 1 i 2 
ас. не ўжыв.). У стылістычную характарыстыку слова ўваходзяць паметы, 
якія паказваюць на абмежаванае выкарыстанне слоў: разм. (размоўнае), абл. 
(абласное), кніж. (кніжнае), уст. (устарэлае), ласк. (ласкальнае); на сферу 
выкарыстання: спец. (спецыяльнае), астр. (астраномія), бат. (батаніка), 
фiлас. (філасофія). 

Тлумачэнне значэння слова складае яго сэнсавую характарыстыку. 
Значэнне слоў раскрываецца апісальна: дыскусія – свабоднае публічнае 
абмеркаванне якога-н. спрэчнага пытання (ТСБМ); шляхам падбору 
сінонімаў: згалелы – голы, апусцелы (пра дрэвы, нівы i пад.); перан. вельмі 
бедны, збяднелы (ТСБМ); выяўленнем словаўтваральных сувязей слова: 
асмугласць – уласцівасць асмуглага; веславанне – дзеянне паводле значэння 
дзеяслова веславаць (ТСБМ). У перакладных слоўніках рэестравае слова 
тлумачыцца падборам адпаведных слоў з другой мовы: зсілий – загуслы, 
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згуслы; (пра малако) скіслы; палітурник – пераплётчык (Лемцюгова В.П. 
Украінска-беларускі слоўнік. Мінск, 1980). 

Тлумачэнне значэння слова ўдакладняецца ілюстрацыямі, якімі 
з'яўляюцца цытаты, узятыя з літаратурных крыніц. У якасці ілюстрацыйнага 
матэрыялу могуць выкарыстоўвацца таксама цытаты са старажытных 
помнікаў, дыялектныя запасы, прыказкі i інш. Ілюстрацыйны матэрыял 
залежыць ад тыпу слоўніка. 

У слоўніках размяжоўваюцца мнагазначныя словы i словы-амонімы. 
Значэнні мнагазначнага слова падаюцца ў адным слоўнікавым артыкуле, 
кожнае значэнне пазначаецца арабскай лічбай i падаецца з чырвонага радка 
(акрамя першага). Словы-амонімы пазначаюцца надрадковай лічбай, якая 
ставіцца пасля слова, i падаюцца ў асобных слоўнікавых артыкулах. 
Параўнаем падачу ў пяцітомным «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» 
мнагазначнага слова арол i слоў-амонімаў бак1, бак2: 

АР Л, арла, м. 1. Буйная драпежная з загнутай дзюбай птушка, якая 
жыве пераважна ў гарыстых або стэпавых мясцовасцях. Стэпавы арол. Арол-
беркут. Белы арол.   За вагонам вагон Мчыцца змеем ліхім. Так нi конь, нi 
алень, нi арол не ляціць. Колас. Арлу з савою не па дарозе. Прымаўка. Над 
пешым арлом i сарока з калом. Прымаўка. 

2. перан. Пра чалавека мужнай прыгажосці, адважнага, удалага, 
смелага. [Дзед:] – 3ipнi только што за арол! Колас. – Ты вунь глянь на арлоў 
cвaix, – паказвае. [Краўцоў] Ігнату на хлапцоў. Кавалёў. 

○ Двухгаловы арол – малюнак (фirypa) арла з дзвюма галовамі на 
дзяржаўным гербе Pacii. 

◊ Глядзець арлом гл. глядзець. Ляцець арлом гл. ляцець. Хадзіць 
арлом гл. хадзіць. 

БАК1, бака, м. Закрытая пасудзіна для вадкасцей. Kaзiмip калыхнуў 
матацыкл, правяраючы на слых, па плюханню, цi хопіць у баку гаручага на 
дарогу. Краўчанка. Будынак [вадакачкі] застаўся цэлым. Быў падарваны 
толькі воданапорны бак. Лынькоў. 

 [Фр. bас.] 
БАК2, бака, м. Насавая частка верхняй палубы судна. 
 [Гал. bak.] 
Слоўнікі падзяляюцца на энцыклапедычныя i лінгвістычныя. 

 
Энцыклапедычныя слоўнікі 
Э н ц ы к л а п е д ы ч н ы я  с л о ў н і к і  (ад грэч. enkyklopaideia – кола 

ведаў) – гэта даведнікі, у якіх у сціслай форме пададзены асноўныя 
навуковыя звесткі пра з'явы i предметы рэчаіснасці, пра розныя галіны навукі, 
тэхнікі, літаратуры, мастацтва i iнш. Яны тлумачаць не словы, а паняцці, 
абазначаныя словамі, апісваюць прадметы, з'явы, падзеі, расказваюць пра 
гістарычных асоб, пра дзеячаў навукі, культуры, змяшчаюць звесткі пра 
гарады i краіны, ix прыродныя багацці i выдатныя мясціны. Рэестравае слова 
ў энцыклапедычных слоўніках не мае граматычнай i стылістычнай 
характарыстыкі, у iм толькі пазначана месца націску; указваецца паходжанне 
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запазычаных тэрмінаў. Рэестравымі словамі з'яўляюцца назоўнікі або 
словазлучэнні з назоўнікамі; шырока ўключаюцца ў якасці загаловачных слоў 
уласныя назоўнікі (назвы краін, населеных пунктаў, водных басейнаў, 
прозвішчы выдатных людзей). Ілюстрацыямі ў слоўніках гэтага тыпу служаць 
малюнкі, табліцы, дыяграмы, рэпрадукцыі, карты, схемы, фотаздымкі. Будова 
слоўнікавых артыкулаў у энцыклапедычных слоўніках паказвае на ix 
адрозненне ад слоўнікаў лінгвістычных, параўн. слоўнікавы артыкул азярод у 
«Беларускай Энцыклапедыі» ў 18 тамах з гэтым самым слоўнікавым 
артыкулам у «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» i «Беларуска-pycкiм 
слоўніку»: 

, 1) гаспадарчая пабудова на Беларусі; збудаванне са слупоў i 
жэрдак для дасушвання збажыны, сена, бульбоўніку i інш. Лакальныя назвы 
пераплот, астраўкі. Найб. пашыраны ў цэнтр. i паўн. раёнах. У фальварках А. 
размяшчалі непасрэдна каля гумнаў, стадол, такоў. Цяпер у меншай ступені 
бытуе ўсюды. 2) Бел. нар. гульня. Удзельнікі бяруць дугу за адзін канец, а 
другім стукаюць аб зямлю так, каб дуга, саспружыніўшы, пераляцела цераз 
А. (адсюль назва). Пераможца той, у каго дуга пераляціць цераз А. больш 
разоў. (БелЭн, 1996). 

АЗЯР Д, -а, М -дзе, м. Прыстасаванне з слупоў i жэрдак для 
дасушвання збажыны, травы i пад.; пярэплат. Збажына была пажата i 
звезена з поля. Яна дасыхала ў азяродах або ў рэдка расстаўленых на 
гумнішчах бабках i крыжыках. Шахавец. (ТСБМ, 1977). 

м. (приспособление для сушки снопов) прясло ср. (БРС, 
1991). 

Энцыклапедычныя слоўнікі бываюць агульныя i галіновыя. 
А г у л ь н ы я  (універсальныя) энцыклапедычныя слоўнікі даюць 
сістэматызаваныя звесткі па ўcix галінах ведаў, назапашаных чалавецтвам, 
г а л і н о в ы я  – па адной галіне. Агульнымі энцыклапедычнымі слоўнікамі 
з'яўляюцца «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя» ў 12 тамах (БелСЭ, 1969–
1975) i «Беларуская Энцыклапедыя» ў 18 тамах (БелЭн, 1996–2004), у якіх 
адлюстраваны погляды беларускіх вучоных на Сусвет i дзейнасць чалавецтва. 
У той жа час у абодвух выданнях навукова аргументавана асвятляюцца 
падзеі, з'явы, звязаныя з Беларуссю, з яе выдатнымі дзеячамі ва ўcix галінах 
грамадскага жыцця. Так, у БелСЭ каля 40% слоўнікавых артыкулаў, а таксама 
ўвесь 12-ы том прысвечаны Беларусі. Прыкладамі галіновых 
энцыклапедычных слоўнікаў з'яўляюцца «Жывёльны свет Беларусі» (1978), 
«Раслінны свет Беларусі» (1978), «Энцыклапедыя літаратуры i мастацтва 
Беларусі» ў 5 тамах (1984–1987), «Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя» 
(1989), «Беларуская мова: Энцыклапедыя» (1994). Створаны таксама такія 
вузкагаліновыя энцыклапедычныя працы, як бібліяграфічныя слоўнікі, якія 
апісваюць жыццёвы i творчы шлях, грамадскую, культурную i асветніцкую 
дзейнасць выдатных асоб Беларусі: «Янка Купала: Энцыклапедычны 
даведнік» (1986), «Францыск Скарына i яго час: Энцыклапедычны даведнік» 
(1988), «Беларускія пісьменiкі: Бібліяграфічны слоўнік» у 6 тамах (1992–1995) 
i інш. 
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Лінгвістычныя слоўнікі 
Л і н г в і с т ы ч н ы я  с л о ў н і к і  апісваюць словы мовы, тлумачаць ix 

значэнне, паходжанне, даюць ix характарыстыку i інш. Яны бываюць 
аднамоўныя, двухмоўныя i шматмоўныя. 

Двухмоўнымі i шматмоўнымі з'яўляюцца п е р е к л а д н ы я  слоўнікі, у 
якіх словы адной мовы тлумачацца словамі іншай або некалькіх іншых моў. 
Да сучасных перакладных слоўнікаў у беларускай лексікаграфіі адносяцца 
«Беларуска-pycкi слоўнік» у 2 тамах (3-е выд., 2003), «Руска-беларускі 
слоўнік» (9-е выд., 2005), першыя выданні якіх выйшлі адпаведна ў 1962 i 
1953 гг. Час ад часу перавыдаюцца школьныя «Беларуска-pycкi слоўнік» i 
«Руска-беларускі слоўнік» С.М. Грабчыкава. Важнымі даведнікамі пры 
перакладзе на беларускую мову з іншых моў з'яўляюцца «Падручны польска-
беларускi слоўнік» пад рэд. А. Абрэмбскай-Яблонскай i M. Бiрылы (Варшава, 
1962), «Украінска-беларускі слоўнік» В.П. Лемцюговай (1980), «Нямецка-
беларускі слоўнік» (1988), «Французска-беларуска-рускі слоўнік» (1992) і 
інш. 

У аднамоўных слоўніках словы характарызуюцца сродкамі той мовы, 
да якой яны належаць. Аднамоўныя слоўнікі адрозніваюцца сваім зместам, 
прызначэннем i спосабамі апісання слоў, а таму падзяляюцца на 
тлумачальныя, дыялектныя, гістарычныя, этымалагічныя, тэрміналагічныя, 
фразеалагічныя, арфаграфічныя, арфаэпічныя, слоўнікі амонімаў, сінонімаў, 
паронімаў, іншамоўных слоў, марфемныя, словаўтваральныя, анамастычныя i 
iнш. 

Найважнейшае значэнне для вывучэння слоўнікавага складу мовы 
маюць т л у м а ч а л ь н ы я  слоўнікі, у якіх адлюстроўваецца лексіка мовы 
канкрэтнага гістарычнага перыяду. У ix тлумачыцца значэнне слова, даецца 
яго напісанне, указваецца месца націску, адлюстроўваюцца граматычныя i 
стылістычныя асаблівасці, у многіх слоўнікавых артыкулах пасля знака ○ 
прыводзяцца тэрміналагічныя, а пасля знака ◊ – фразеалагічныя 
словазлучэннi, у некаторых – даведкі пра паходжанне слова. «Тлумачальны 
слоўнік беларускай мовы» ў 5 тамах (1977–1984) з'яўляецца найбольш 
поўным сучасным даведнікам такога тыпу, у якім фіксуецца 
агульнаўжывальная лексіка i фразеалогія беларускай мовы XX ст., 
замацоўваюцца нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы. У Слоўнік 
уключаны таксама навуковыя тэрміны, якія ўжываюцца ў школьных 
падручніках, навукова-папулярных выданнях i ў перыядычным друку, най-
больш пашыраныя неалагізмы, гістарызмы, архаізмы, лексічныя 
дыялектызмы, словы рэлігійнага культу i г. д. У Слоўніку больш за 105 тысяч 
слоўнікавых артыкулаў. Яго матэрыяльнай асновай з'яўляецца 
фундаментальная картатэка Сектара лексікалогіі i лексікаграфіі інстытута 
мовазнаўства імя Якуба Коласа, якая стваралася амаль 25 гадоў i налічвае 
каля 3 мільёнаў картак-цытат. Выхад гэтага слоўніка – вынік працяглай 
працы вялікага калектыву навуковых супрацоўнікаў. Прыклад слоўнікавага 
артыкула з «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» (т. 3): 
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, -а, н. 1. Харчовы тлушч, які атрымліваюць збіваннем 
смятанкі або смятаны. Топленае масла. Гасцей частуе гаспадыня, I на ўcix 
чыста вока кіне. То сыр, то масла ім падносіць. Колас. – Дайце, я буду 
масла біць, – кажу я бабе Iвaнice i забіраю ў яе бойку. Васілевіч. 

2. Тлустае рэчыва, якое здабываюць з мінеральных рэчываў. Змазачнае 
масла. Парафінавае масла. 

○ Купарваснае масла – устарэлая назва канцэнтраванай сернай 
кіслаты. 

◊ Качацца як сыр у масле гл. качацца. Кукіш з маслам гл. кукіш. 
Масла масленае – пра таўталогію, паўтарэнні ў азначэнні чаго-н.; адно i тое, 
тое самае. Падліць масла ў агонь гл. падліць. Як маслам па сэрцы – вельмі 
прыемна. Як па масле – лёгка, добра, без ніякix цяжкасцей (ідзе, 
атрымліваецца i пад.). 

«Тлумачальны слоўнік беларускай мовы» А.Я. Баханькова, I.M. 
Гайдукевіча,   П.П. Шубы (7-е выд., 2002) прызначаны для сярэдняй школы. 
У iм тлумачацца словы i выразы, якія сустракаюцца ў вучэбнай літаратуры, у 
дапаможніках i мастацкіх творах для пазакласнага чытання. 

Разнавіднасцю тлумачальных слоўнікаў з'яўляюцца дыялектныя  
(абласныя) слоўнікі,  у якіх адлюстроўваецца лексіка адной гаворкі або групы 
гаворак. Так, у дыялектных слоўніках Ф. Янкоўскага (вып. 1, 1959; вып. 2, 
1960; вып. 3, 1970), Г. Юрчанкі (1966), П. Сцяцко (1970) адпаведна пададзены 
найбольш адметныя словы з гаворак Глускага раёна Магілёўскай вобласці, 
Мсціслаўшчыны (Магілёўская вобласць), Зельвеншчыны (Гродзенская 
вобласць). «Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі i яе 
пагранічча» ў 5 тамах (1979–1986) ахоплівае лексіку значнай часткі Беларусі i 
пагранічнай часткі Літвы, Лaтвii, Польшчы, дзе ёсць беларускае насельніцтва. 
Усходнепалеская лексіка aпicaнa ў «Тураўскім слоўніку» ў 5 тамах (1982–
1987) А.А. Крывіцкага, Г.А. Цыхуна, І.Я. Яшкіна. Дыялектная лексіка 
асобных лексіка-семантычных груп тлумачыцца ў слоўніках П.У. Сцяцко 
«Народная лексіка» (1970), І.Я. Яшкіна «Беларускія геаграфічныя назвы» 
(1971); дыялектныя вытворныя словы адлюстраваны ў слоўніку Г.Ф. Юрчанкі 
«Народнае вытворнае слова» (1981). Большасць дыялектных слоўнікаў 
уключае толькі такія словы, якіх няма ў літаратурнай мове або якія 
адрозніваюцца ад агульнаўжывальных слоў гучаннем, значэннем, 
словаўтварэннем. Напрыклад, «Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-
заходняй Беларусі i яе пагранічча» ўключае разнастайныя пласты лексікі, якія 
ад літаратурнай мовы адрозніваюцца фанетычнымі, словаўтваральнымі i 
семантычнымі асаблівасцямі i абмежаваным тэрытарыяльным пашырэннем, а 
таксама словы, якіх няма ў літаратурнай мове. Прыклад слоўнікавых 
артыкулаў (т. 1): 

 прым. Белы наліў (гатунак яблык). Аліўных [яблык] было 
многа, насіць не здолею. Старыя Трокі Трак., Вялікія Нястанавічы Лаг.; параўн. 
літ. alỹvinis 'наліў'. 

БЛАГАВ//  незак. безас. Пуставаць. Зямля благавала, не засеяна 
была. Малыя Аўцюкі Калінк. 
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ГРУД3 3НА ж. Грудная косць, грудзінка. Выразаюць грудзізну асобна, 
як разбіраюць кабана. Ліпнікі Вільн. Сквярста – гэта грудзізна. Магуны Паст. 

Г і с т а р ы ч н ы я  слоўнікі адлюстроўваюць лексіку мінулых эпох. 
Старажытнабеларуская лексіка XV – XVIII стст. апісваецца ў «Гістарычным 
слоўніку беларускай мовы», які выдаецца з 1982 г. (вып. 1–30, 1982–2010). 
Слоўнікавы артыкул мае наступную будову: загаловачнае слова, граматычная 
памета, тлумачэнне значэння слова i ілюстрацыя (прыклад ужывання слова ў 
якім-небудзь помніку старажытнабеларускай пісьменнасці). Прыклад 
слоўнікавых артыкулаў (вып. 1): 

Авкцыя наз. Прырост, павелічэнне падатку. зъ розказаня п. войта, 
зберали сесыю для стверженя однятых уволокъ луполовскихъ, або поднесть 
авкцыю на нихъ цынш' осовитый, за писане картокъ заплатили (ИЮМ, XIII, 
110, 1699). 

Бастовати дзеясл. Далучаць, забяспечваць. мы... во помощь до 
реставрованья церквей оныхъ, яко здавна належащихъ парафіянъ, бастуемъ 
(АСД, I, 281, 1637). 

Паходжанне слоў тлумачыцца ў э т ы м а л а г і ч н ы х  слоўніках. З 
1978 г. распачата выданне «Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы» (т. 1–
12, 1978–2010), які ахоплівае агульнабеларускую лексіку, а таксама 
дыялектныя, запазычаныя, экспрэсіўныя словы. Будова слоўнікавых 
артыкулаў выразна бачна з наступных прыкладаў: 

Булат (БРС). Рус. булат, укр. булат. Запазычанне з цюрк. bulat < перс. 
pulad 'сталь'. Фасмер, 1, 238. Параўн. Шанскі, I, Б, 222. 

Вершнік 'коннік, верхавы' (Яруш.). Укр. вершник 'чалавек, які едзе на 
кані', паўн.-рус. вершник 'коннік'. У бел. мове кніжнае, запазычанае, відаць, 
са ст.-рус. вершникъ 'коннік' (з XVI ст.). У рус. гаворках роднаснымі 
з'яўляюцца вершний, вершной 'вepxнi, коннік', табол. вершна 'cпiнa каня' 
(СРНГ, 4, 176). Лексема ўзнікла ў выніку субстантывацыі прыметніка vьrхьnъ. 

У т э р м і н а л а г і ч н ы х  слоўніках тлумачацца тэрміны якой-небудзь 
галіны ведаў ці спецыяльнасці. Да слоўнікаў такога тыпу адносяцца, 
напрыклад, «Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў» А. Юрэвіча (1962), «Слоўнік 
лінгвістычных тэрмінаў» П.У. Сцяцко, М.Ф. Гуліцкага, Л.А. Антанюк (1990), 
«Слоўнік акцёра i рэжысёра» А.А. Каляды (1995), «Тэорыя літаратуры ў 
тэрмінах» В.П. Рагойшы (2001) i інш. 

У беларускую мову ў розны час запазычана значная колькасць слоў з 
іншых моў. Такія словы фіксуюцца ў тлумачальных слоўніках i ў слоўніках 
іншамоўных слоў. Слоўнікі і н ш а м о ў н ы х  с л о ў  адзначаюць паходжанне 
ішамоўнага слова, указваючы на мову-крыніцу i напісаннe ў ёй слова, а 
таксама раскрываюць сэнс запазычанага слова. Да такога тыпу слоўнікаў 
адносяцца слоўнікі A.M. Булыкі «Даўнія запазычанні беларускай мовы» 
(1972), «Слоўнік іншамоўных слоў» (1993), «Слоўнік іншамоўных слоў» у 2 
тамах (1999). Слоўнік, выдадзены ў 1993 г., прызначаны для сярэдняй 
школы. У iм 5600 слоў, пераважна агульнаўжывальных; з рэдкаўжывальных, 
вузкаспецыяльных i ўстарэлых уключаны толькі тыя, якія сустракаюцца ў 
прадугледжаных школьнай праграмай творах мастацкай літаратуры. У 
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некаторых слоўнікавых артыкулах за знакам ◊ змяшчаюцца аднакарэнныя 
словы, утвораныя ў беларускай мове непасрэдна ад слова, якое тлумачыцца. 
Прыклады будовы слоўнікавых артыкулаў з гэтага слоўніка: 

, -i, ж. (грэч. apatheia). Поўная абыякавасць да ўсяго, 
раўнадушнасць, вяласць. ◊ Апатычны. 

, -ая, -ае (фр. banal). Шаблонны, збіты, пазбаўлены 
арыгінальнасці ў сувязі з частым ужываннем. Банальная фраза. ◊ 
Банальнасць. 

, -а, м. (лац. lector). Асоба, якая чытае лекцыі. ◊ Лектарскі. 
Вялікае практычнае значэнне ў засваенні правільнага напісання слоў 

маюць а р ф а г р а ф і ч н ы я  слоўнікі. Лексікаграфічнай працай такога тыпу 
з'яўляецца «Арфаграфічны слоўнік для сярэдняй школы» М.П. Лобана, М.Р. 
Судніка (6-е выд., 1990), які ўключае 15 тысяч слоў, напісанне ix адпавядае 
«Правілам арфаграфіі i пунктуацыі» 1959. У словах пазначаецца націск, 
прыводзяцца некаторыя граматычныя формы: , гачу, гаціш; смутак, -
тку; цвік, цвіка; запаввдзь, тв. -ддзю; даюцца граматычныя паметы; гарэза, 
агульн.; м. дав. -зу, тв. -зам; ж. дав., месн. -зе, тв. -зай (-заю). Калі пpaвaпic 
залежыць ад лексічнага значэння слова, у дужках даюцца кароткія 
тлумачэнні: геній, -нія месн. (аб вышэйшай творчай здольнасці) -ніі; (аб 
чалавеку) -нію. Слоўнік пачынаецца з раздзела «Асноўныя правілы 
правапісу», якія складаюць яго тэарэтычную аснову; асобна (пасля 
шырокаўжывальных слоў літаратурнай мовы) пададзены геаграфічныя назвы, 
прозвішчы i асабовыя імёны, напісанне якіх выклікае пэўныя цяжкасці. Для 
пачатковай школы прызначаны «Арфаграфічны слоўнік» пад рэд. Л.П. 
Падгайскага (4-е выд., 1982). 

Даведнікам па пытаннях правапісу, вымаўлення, націску i 
словазмянення слоў з'яўляецца «Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. 
Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне» пад рэд. акадэміка М.В. Бірылы 
(1987), які поўна ахоплівае лексіку сучаснай беларускай літаратурнай мовы, 
адлюстроўвае адрозненні ў нaпicaннi i вымаўленні слоў, паслядоўна дае 
розныя граматычныя формы зменных часцін мовы, напрыклад: 

 адпрэгчы [тпрэхч] зак., адпрагу, адпражэш, -жэ, -жом, -жаце, адпрагуць; 
адпрог, адпрэгла, -лі 

 багна -не, -наў 
 выпадак -дку [тк], -дкаў 
 дырыжор -pa, -py, -paў 
 калектыўнасць [сьць] -цю 
У 2009 г. выдадзены новы «Беларускі арфаграфічны слоўнік» пад рэд. 

А.А. Лукашанца, якi грунтуецца на правілах, уведзеных у дзеянне з 1 верасня 
2010 г. Законам Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі i 
пунктуацыі» (2008). Слоўнік уключае агульна-ўжывальную лексіку 
беларускай літаратурнай мовы канца XX – пачатку XIX ст., а таксама яшчэ не 
зафіксаваныя лексікаграфічнымі даведнікамі беларускай мовы, але 
пашыраныя ў моўнай практыцы новыя словы. У словах пазначаецца націск; 
падаюцца асобныя формы назоўнікаў, дзеясловаў, займеннікаў, напісанне 
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якіх можа выклікаць цяжкасці. «Значэнне слоў падаецца толькі ў тых 
выпадках, калі ад яго залежыць канчатак або месца націску ў формах 
змянення, а таксама пры вузкаспецыяльных словах»: 

водпуск (адпачынак) -у; -аў; (дзеянне) -у 
камень (горная парода) -ю, -i; (кавалак каштоўнага мінералу) -я, -і; 

камянёў 
шаблон (прылада, чарцёж) -а, -е; -аў; (агульнавядомы ўзор) -у, -е. 
З улікам новых правіл беларускай арфаграфіі i пунктуацыі 

падрыхтаваны таксама «Слоўнік сучаснай беларускай мовы» пад агул. рэд. 
М.Р. Прыгодзіча, У.М. Завальнюка (2009). У слоўніку больш за 20 000 слоў, 
якія актыўна выкарыстоўваюцца ва ўcix стылях сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы i ў працэсе навучання; упершыню шырока прадстаўлена 
міжканфесійная лексіка. Слоўнік з'яўляецца даведнікам, у якім змешчаны 
звесткі пра нaпicaннe, вымаўленне слоў, утварэнне ix граматычных форм. У 
канцы кнгi прапануюцца дадаткі: дадатак № 1 – «Уласныя імёны, якія 
ўжываюцца ў Новым Запавеце»; дадатак № 2 – «Словы i звароты ветлівасці». 

Правільна выбраць патрэбнае слова з рада блізкіх значэннем слоў 
дапамагаюць с л о ў н і к і  c i н о н i м a ў . У «Слоўніку сінонімаў i 
блізказначных слоў» М.К. Клышкi (3-е выд., 2005) каля 1900 сінанімічных 
радоў, у якіх больш за 11 тысяч слоў i выразаў. Сінанімічныя рады 
размешчаны ў алфавітным парадку; першым у радзе ідзе асноўнае слова 
(дамінанта), якое ўжываецца ва ўcix стылях мовы (стылістычна нейтральнае) i 
найбольш поўна выражае агульнае значэнне ўcix слоў сінанімічнага рада. 
Пасля дамінанты ідуць стылістычна нейтральный сінонімы, а за iмi – 
стылістычна афарбаваныя; пасля знака □ у некаторых радах прыводзяцца 
фразеалагізмы, напрыклад: МАРУДЗІЦЬ, КЕШКАЦЦА; БАВІЦЦА, 
ВАЛАВОДЗІЦЬ (разм.); ДЛУБАЦЦА (абл.); ЦЯГНУЦЬ, СПАЦЬ, ЧУХАЦЦА 
(перан.) □ цягнуць валынку, цягнуць ката за хвост, круціць вала за хвост, 
спаць у шапку. Ілюстрацыйны матэрыял узяты з твораў каля 150 пicьменнікаў. 
Прыклад слоўнікавага артыкула: 

РАДАВАЦЬ, ВЕСЯЛІЦЬ, ЦЕШЫЦЬ; САГРАВАЦЬ (перан.).  
I на парошы след заечы заўсёды р а д у е  мяне. А . Б я л е в i ч .  
Ой ты, дудка, ой дуда! Бяда жыці мне, бяда! Н е  в я с е л і ш  ты мяне ў 

маёй беднай старане. Я . К у п а л а . 
      Ц е ш ы ц ь  сэрца селяніна збожжа новага ўраджай. П . Т р у с .  
      Пісьмы Мікалая Карлавіча с а г р а в а л і . A . A c i п e н к a . 

Значэнні слоў, якія блізкія па гучанні, знешнім афармленні,  але  розныя  
па  значэнні, раскрываюцца ў слоўніках п а р о н і м а ў . Такой 
лексікаграфічнай працай з'яўляецца слоўнік «Цяжкія выпадкі ўжывання 
блізкіх па гучанню слоў» С.М. Грабчыкава (1977), у якім растлумачана звыш 
1600 слоў-паронімаў. Слоўнікавы артыкул складаецца з тлумачэння сэнсу 
рэестравых слоў шляхам кароткага апісання або радзей з дапамогай сінонімаў 
i ілюстрацыйнага матэрыялу. Прыклад слоўнікавага артыкула: 

АДРАСАНТ – АДРАСАТ 
Адрасант – той, хто пасылае, адрасуе каму-н. пісьмо, тэлеграму i г. д. 
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Прыносіць пісьмы паштальён ад незнаемых а д р а с а н т а ў  (X. Жычка). 
Адрасат – той, каму адрасавана пісьмо, тэлеграма i г. д. 
Адзін мой ліст вярнуўся назад з прыпіскай, што а д р а с а т  выбыў (С. 

Шушкевіч). 
Дапамагаюць правільна ўжываць i не блытаць словы з блізкім або 

аднолькавым гучаннем i розным значэннем (амонімы i пapoнiмы) таксама 
такія слоўнікі, як «Межъязыковые омонимы и паронимы» (1980) i «Слоўнік 
паронімаў беларускай мовы» (1994) С.М. Грабчыкава, «Слоўнік амонімаў 
беларускай мовы» В.Д. Старычонка (1991). 

Ф р а з е а л а г і ч н ы  слоўнік – гэта тып слоўніка, у якім спецыяльным i 
галоўным аб'ектам апісання з'яўляюцца ўстойлівыя словазлучэнні 
(фразеалагізмы), якія прыводзяцца i тлумачацца таксама ў перакладных i 
тлумачальных слоўніках. Даведнікамі, у якіх тлумачацца фразеалагізмы 
сучаснай беларускай мовы, з'яўляюцца «Фразеалагічны слоўнік для сярэдняй 
школы» Н.В. Гаўрош, І.Я. Лепешава, Ф.М. Янкоўскага (1973), 
«Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы» ў 2 тамах І.Я. Лепешава (2008). 
Народна-дыялектная фразеалогія засведчана ў наступных слоўніках: Ф. 
Янкоўскага «Беларуская фразеалогія» (1968), Е.С Мяцельскага, Я.М. 
Камароўскага «Слоўнік беларускай народнай фразеалогіі» (1972), Г.Ф. 
Юрчанкі «I коціцца i валіцца» (1972), «I сячэ i паліць» (1974), «Слова за 
слова» (1977). Паходжанне фразеалагізмаў беларускай мовы разглядаецца ў 
«Этымалагічным слоўніку фразеалагізмаў» у 2 частках І.Я. Лепешава (1981, 
1993). 

У м а р ф е м н ы х  слоўніках вызначаецца марфемная будова слова. 
Прыкладам такога слоўніка з'яўляецца «Марфемны слоўнік беларускай мовы» 
A.M. Бардовіча i Л.М. Шакуна (2-е выд., 1989), у якім размешчаныя ў 
алфавітным парадку словы (самастойныя часціны мовы) дзеляцца на 
марфемы: куст, куст-ав-ы, куст-а-рэз, куст-ок, куст-оў-е, кусц- ст-асць, кусц-

- - -ц-ца. Калі на стыку марфем адбываецца зліццё гукаў, то ў 
круглых дужках «аднаўляюцца» марфемы ў ix поўным выглядзе: агарод-н-і[ц-
тв]-а (агарод+н+ік+ств+а), інстыту[ц-к]-і (iнстытут+cк+i). Змены ў будове 
слова ў працэсе яго гістарычнага жыцця паказваюцца ў дужках з паметай 
гicm. (гістарычна): абоз (гicm. аб-воз), важн-ы (гicm. важ-н-ы), дар (гicm. да-р), 
крыл-о (гicm. кры-л-о). 

Словаўтваральная структура вытворных слоў раскрываецца ў 
«Словаўтваральным слоўніку беларускай мовы» A.M. Бардовіча, М.М. 
Круталевіча i А.А. Лукашанца (2000). У слоўніку паказана, ад якой асновы, 
якім спосабам утварылася слова, напрыклад: 

каран-ёв-ы(ы) – суф., ад корань-(Ø), чарг. о/а  
каран-ёк-(Ø) – суф., ад корань-(Ø), чарг. о/а  

- -(ы) – суф., ад корань-(Ø), чарг. о/а  
караняплод-н-(ы) – суф., ад караняплод-(Ø)  
каран-я-плод-(ы) – асновасклад., ад  корань-(Ø), плод-(Ø), чарг. о/а 
каран-я-рэз-к-(а) – асновасклад. +суф., ад рэз/а/-ць каран-(і) 
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Уласныя iмёны фіксуюцца ў а н а м а с т ы ч н ы х  слоўніках – 
антрапанімічных i тапанімічных. Уласныя імёны асоб, ix афіцыйныя i 
народна-гутарковыя формы адлюстраваны ў «Слоўніку асабовых iмён» M.P. 
Судніка (1965). Гэта – антрапанімічны слоўнік (ад грэч. pos – чалавек i 
onyma – iмя), які складаецца з трох частак: беларуска-руская, руска-
беларуская, устарэлыя i новыя рэдка ўжывальныя імёны. Усяго ў слоўніку 
болын за 2500 уласных імён, сярод якіх звыш 1600 шырокаўжывальных iмён, 
астатнія 900 адносяцца да ўстарэлых i рэдкаўжывальных. Беларускія імёны, 
прозвішчы, мянушкі засведчаны ў працах М.В. Бірылы «Беларуская 
антрапанімія» (Ч. 1. 1966; Ч. 2. 1969; Ч. 3. 1982), А.К. Усціновіч 
«Антрапанімія Гродзеншчыны i Брэстчыны (XIV–XVIII стст.)» (1975). 
Уласныя геаграфічныя назвы фіксуюцца i тлумачацца ў тапанімічных 
слоўніках (ад грэч. tоpos – месца i onyma – імя), якім з'яўляецца, напрыклад, 
«Краткий топонимический словарь Белоруссии» В.А. Жучкевіча (1974). 
Тапанімічнымі з'яўляюцца i слоўнікі назваў населеных пунктаў розных 
абласцей Беларусі, складзеныя Я.Н. Рапановічам. 

Слоўінік м о в ы  п і с ь м е н н і к а  ахопліваюць лексіку твораў асобных 
пісьменнікаў. Яны могуць выкарыстоўвацца пры вывучэнні асаблівасцей 
мовы i стылю пісьменніка, дапамагаюць у разуменні i вытлумачэнні тэксту 
аўтара, у вызначэнні яго адносін да канкрэтных з'яў, падзей рэчаіснасці. 
Слоўнікамі такога тыпу з'яўляюцца «Слоўнік мовы Скарыны» У.В. Анічэнкі 
(3 т., 1977–1994), «Слоўнік мовы Янкі Купалы» ў 8 тамах (3 т., 1997–1999), 
«Анамастычны слоўнік твораў Якуба Коласа» (1990), «Фразеалагічны слоўнік 
мовы Якуба Коласа» (1993). 
 

З гicтopыi развіцця беларускай лексікаграфіі 
Беларуская лексікаграфія мае шматвяковую гісторыю; у яе развіцці 

вылучаюць тры перыяды: даслоўнікавы, paннi слоўнікавы i перыяд развітой 
лексікаграфіі. 

Першы перыяд звязаны з дзейнасцю перапісчыкаў i выдаўцоў кніг, якія 
тлумачылі незразумелыя словы непасрэдна ў тэкстах. Taкi прыём тлумачэння 
слоў называлі г л о с а й  (ад грэч. ssa – устарэлае ці рэдкаўжывальнае 
слова). Асабліва значнае пашырэнне набылі глосы ў «Бібліі» (1517–1519) i 
«Малой падарожнай кніжыцы» (1522) Ф. Скарыны. Беларускі першадрукар i 
асветнік мэтай сваёй дзейнасці лічыў пашырэнне асветы сярод народа, а таму 
многія царкоўнаславянскія словы, цяжкія для разумення простаму чытачу, 
перакладаў словамі старажытнабеларускай мовы на палях («боцех»), 
напрыклад: кивоть – скриня, онагри – лоси, тимъпанъ – бубенъ, холми – 
узгорки. Скарына растлумачыў на палях cвaix кніг каля 200 слоў. Менавіта са 
скарынінскіх глосаў пачынаецца развіццё лексікаграфіі ў Беларусі. Глосамі 
карыстаўся i В. Цяпінскі – гуманіст-асветнік, пісьменнік, выдавец, 
паслядоўнік i прадаўжальнік культурна-асветніцкіх традыцый Ф. Скарыны. У 
другой палове XVI ст. (каля 1580 г.) ён выдаў свой переклад «Евангелля» на 
старабеларускую мову. Кніга была надрукавана ў два слупкі – на 
царкоўнаславянскай i беларускай мовах. На палях яе 210 глосаў, да некаторых 
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з ix даецца даведка пра паходжанне («то слово греческое, то слово 
еврейское»). 

Другі перыяд – ранні слоўнікавы – пачынаецца з канца XVI ст., калі 
з'яўляюцца першыя спецыяльныя рукапісныя зборнікі глосаў (напрыклад, 
«Лекcic з талкаваннем славенскіх моў проста» невядомага аўтара). У тэты ж 
час з'яўляецца i першы друкаваны перакладны слоўнік – «Лексисъ» Лаўрэнція 
Зізанія, які быў выдадзены ў Вільні ў 1596 г. як дадатак да своеасаблівага 
буквара аўтара. У рэестравай частцы слоўніка 1061 слова, а ў тлумачальнай – 
больш як 2 тысячы. Царкоўнаславянскае слова тлумачыцца беларускім 
адпаведнікам ці адпаведнікамі (месть – помста, сапогъ — ботъ; бракъ – 
женитва, веселье; баснь – казка, слово, байка) або апісальна (виновный – тот, 
который ест чему причиною; беззлобіе – щирая доброть). Многія словы з 
тлумачальнай часткі слоўніка вядомыя сучаснай беларускай мове: влада, 
глупство, ласка, людзкость, клуня, миска, страва, твар і інш. 

Найважнейшым дасягненнем усходнеславянскай лексікаграфіі гэтага 
перыяду з'яўляецца «Лексіконъ славеноросскій и именъ тлъкованіе» Памвы 
Бярынды. Ён выйшаў у 1627 г. у Кіева-Пячэрскай лаўры (другое выданне 
выйшла ў 1653 г. у Куцеінскім манастыры каля Оршы). Аўтар быў вельмі 
адукаваным вучоным-лексікографам, які валодаў многімi мовамі, у тым ліку 
ўкраінскай, беларускай, рускай, польскай, стараславянскай, грэчаскай, 
лацінскай, яўрэйскай. Матэрыял для слоўніка быў сабраны iм з рукапісных i 
друкаваных царкоўнаславянскіх кніг; у «Лексіконъ» амаль цалкам увайшоў 
«Лексисъ» Л. Зізанія, глосы з выданняў Ф. Скарыны. У рэестравай частцы 
«Лексікона» каля 7000 слоў (4980 царкоўнаславянскіх i 2002 іншамоўныя, 
пераважна ўласныя імёны), якія тлумачацца адпаведнымі словамі 
старажытнай беларускай i ўкраінскай, часткова рускай i польскай моў: баня: 
крщеніе, ванна, лазня, мылня; врачебница: домъ где лѣ чать, и тыжъ аптыка; 
кровъ: домъ, стеля, покрыте, драгаръ, дахъ, намет. У XVII – XVIII стст. 
з'яўляліся асобныя слоўнікі ў Беларусі, аднак ужо ў першай палове XVIII ст. 
выданне лексікаграфічных прац было спынена. 

У XIX ст. актывізавалася работа па зборы i апрацоўцы як старажытнай 
лексікі, так i лексікі жывой беларускай мовы. Многія словы 
старажытнабеларускай мовы былі зафіксаваны i растлумачаны ў 
лексікаграфічных працах гэтага перыяду (напрыклад, у гістарычных 
слоўніках I. Насовіча «Алфавитный указатель старинных белорусских слов, 
извлеченных из актов, относящихся к истории Западной России» (1853–1857),  
М. Гарбачэўскага «Словарь древнего актового языка Северо-Западного края i 
Царства польского» (1874). 3 тлумачальных слоўнікаў XIX ст. (друкаваных i 
рукапісных) найбольш каштоўным з'яўляецца «Слоўнік беларускай мовы» I. 
Насовіча (1870), які засведчыў стан i ўзровень развіцця беларускай мовы 
1850–1860-х гг., лексіку жывой беларускай мовы (больш за 30 тысяч слоў). 
Большасць слоў i ілюстрацый ix значэння сабраны аўтарам у час яго паездак 
па Магілёўскай, Мінскай, Гродзенскай, Віленскай губернях, частка ўзята з 
фальклорных запісаў. Многія лінгвісты адзначаюць універсальнасць гэтага 
слоўніка, у якім пераважна апісана паўночна-ўсходняя беларуская дыялектная 
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лексіка. Аўтар тлумачыць рэестравыя словы па-руску: pycкiмi аднаслоўнымі 
адпаведнікамі ці aпісальнымі тлумачэннямі на рускай мове (двухмоўнасць – 
прымета перакладнога слоўніка). У слоўніку раскрываюцца значэнні 
мнагазначных слоў, вылучаюцца амонімы, даецца граматычная i 
стылістычная характарыстыка. Прыклады слоўнікавых артыкулаў: 

, Ы, С. Ж. Лѣ стница. 
, и, с. ж. Ярмарочная игра на скрипкѣ , такъ 

называемае веселуха, при дѣ вичьих пляскахъ. Зайграйке намъ кермашовку, 
, а, с. м. 1) Лавочникъ, хозяинъ лавки, купецъ. 

            Як пойду я молодзёшенька  
            Коло лавки ранёшенько; 
            Мене лавникъ у лавку зовець,  
            Мнѣ  молодой черевички даець. 
2) Лавникъ, старинный магистратскій чиновникъ, імѣ вшій право 

сидѣ ть на присутственной скамьѣ  – лавцѣ . 
За «Слоўнік беларускай мовы», які шырока выкарыстоўваўся пры 

вывучэнні дыялектнай лексікі, пры перакладзе з беларускай мовы на рускую i 
г. д., I. Насовічу была прысуджана Дзямідаўская прэмія. I ў наш час 
матэрыялы гэтага слоўніка, які перавыдадзены ў 1983 г., шырока 
выкарыстоўваюцца ў навуковых даследаваннях. Лексікографы лічаць, што са 
слоўніка I. Насовіча пачынаецца перыяд развітой лексікаграфіі на Беларусі. У 
канцы XIX – пачатку XX ст. ствараецца шэраг слоўнікаў (дыялектных, 
этымалагічных, слоўнікаў жаргоннай лексікі i iнш.), некаторыя з ix засталіся 
ненадрукаванымі. 

Слоўнікавая праца на Беларусі актыўна развіваецца ў 20-я гг. XX ст.: на 
працягу гэтага перыяду было выдадзена каля 100 слоўнікаў рознага тыпу. У 
развціці беларускай лексікаграфіі пэўную ролю адыгралі беларуска-рускія i 
руска-беларускія слоўнікі, выдадзеныя ў 20-я гг.: «Руска-беларускі слоўнік» 
М. i Г. Гарэцкіх (1918), «Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік» М. 
Гарэцкага (1919), «Беларуска-расійскі слоўнік» М. Байкова i С. Некрашэвіча 
(1925), «Расійска-беларускі слоўнік» С. Некрашэвіча i M. Байкова (1928). 
Вялася значная праца па стварэнні беларускай навуковай тэрміналогіі. У 1921 
г. была зацверджана Беларуская навукова-тэрміналагічная камісія, у задачы 
якой уваходзіла стварэнне беларускай нацыянальнай тэрміналогіі на аснове 
слоў жывой народнай мовы. У перыяд з 1921 па 1930 г. былі надрукаваны 24 
выпускі «Беларускай навуковай тэрміналогіі», выдадзены некаторыя 
тэрміналагічныя слоўнікi. У 1925 г. пры інстытуце беларускай культуры была 
створана камісія для ўкладання слоўніка жывой беларускай мовы. Камісія 
планавала выданне cepыі абласных слоўнікаў, аднак былі надрукаваны два: 
«Віцебскі краёвы слоўнік» М.Л. Каспяровіча (1927) i «Краёвы слоўнік 
Чэрвеньшчыны» М. Шатэрніка (1929). «Краёвы слоўнік усходняй 
Магілёўшчыны» I.K. Бялькевіча, праца над якім была распачата ў 20-я гг. i 
вялася на працягу 35 гадоў, выйшаў з друку ў 1970 г. ужо пасля смерці аўтара 
(яго падрыхтавалі да выдання супрацоўнікі Інстытута мовазнаўства імя Якуба 
Коласа АН БССР). У 30–50-я гг. XX ст. беларуская лексікаграфія фактычна не 
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развівалася; сістэматычная слоўнікавая праца ўзнаўляецца i актывізуецца ў 
канцы 50-х гг. Цэнтрамі яе сталі Інстытут мовазнаўства iмя Якуба Коласа 
НАН Рэспублікі Беларусь, кафедры беларускай i рускай моў ВНУ Беларусі. 
Лексікаграфічнай працай заняты як калектывы навуковых супрацоўнікаў 
гэтых устаноў, так i асобныя вучоныя-моваведы. Сучасныя слоўнікі белару-
скай мовы  – вынік плённага развціця беларускай лексікаграфіі ў гэты перыяд. 
 

МАРФЕМІКА. СЛОВАЎТВАРЭННЕ 
 

Паняцце марфемы 
Сярод слоў беларускай мовы можна выявіць такія, якія маюць агульныя 

па форме i значэнні часткі. Напрыклад, у словах загаварыць, закрычаць, 
заспяваць, зашумець такой агульнай з'яўляецца частка за- са значэннем 
'пачаць дзеянне', а ў словах белы, белаваты, бялок, пабяліць – частка бел-(бял-
) са значэннем 'колер снегу, малака'. Гэтыя часткі нельга падзяліць на больш 
дробныя, якія мелі б значэнне; менавіта сваім значэннем яны адрозніваюцца 
ад іншых частак слова (гукаў, складоў). Такія часткі слова называюцца 
марфемамі. Taкiм чынам, м а р ф е м а  (ад грэч. мorphe – форма) – найменшая 
частка слова з пэўным значэннем (лексічным або граматычным), а марфеміка 
– раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца марфемы, ix тыпы, прынцыпы 
выдзялення. 

Слова можа складацца з адной або некалькіх марфем, якія 
размяшчаюцца ў строгім парадку i перастаўляцца не могуць. Так, у словах 
беж, брута, какаду, раптам, тут адна марфема, а ў слове белаваты 
выдзяляюцца тры марфемы: бел- са значэннем 'колер снегу, малака', -ават- са 
значэннем 'непаўната прыметы' i -ы са значэннямі адзіночнага ліку, 
мужчынскага роду, назоўнага склону. 

Гукавы склад марфем можа мяняцца ў выніку пазіцыйных або 
гістарычных чаргаванняў: вада, воды, вадзяністы; дарога, на дарозе, 
прыдарожны; сон, сну; дні, дзень. Відазмяненні марфемы, якія назіраюцца ў 
формах слова або ў роднасных словах, называюцца в а р ы я н т а м i  
м а р ф е м ы  або м о р ф а м і .  Да адной i той жа марфемы адносяцца 
варыянты, якія маюць аднолькавае значэнне i блізкі гукавы склад. Так, у 
словах сады, у садзе, саджанец каранёвая марфема прадстаўлена трыма 
варыянтамі сад-, садз-, садж-.Да марфем адносяцца корань i афіксы: 
прыстаўка (прэфікс), суфікс, канчатак (флексія), постфікс, інтэрфікс 
(злучальны афікс). Корань – а б а в я з к о в а я  марфема, без якой не можа 
быць слова; афіксы – н е а б а в я з к о в ы я  марфемы, якія ёсць у адных 
словах, а ў другіх ix можа i не быць. 

Марфемы бываюць свабоднымі i звязанымі. С в а б о д н ы м i  лічацца 
марфемы, якія могуць супадаць з асновай хоць бы ў адным паўназначным 
слове, з в я з а н ы м i  – марфемы, якія ўжываюцца толькі ў спалучэнні з 
іншымі марфемамі асновы. Каранёвыя марфемы бываюць свабоднымі i 
звязанымі, афіксальныя – толькі звязанымі. 
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Аснова слова i канчатак 
Словы мовы падзяляюцца на нязменныя, якія прадстаўлены адной 

формай (раптам, трэба, дзе, ці, пад), i зменныя, якія прадстаўлены сістэмай 
форм (рака, новы, пяты, наш, гаварыць). У зменных словах (назоўніках, 
прыметніках, лічэбніках, займенніках, дзеясловах) вылучаюцца дзве часткі – 
аснова i канчатак; у нязменных (прыслоўях, безасабова-прэдыкатыўных, 
службовых i мадальных словах) – канчатка няма. Не маюць канчатка i 
запазычаныя нескланяльныя назоўнікі i прыметнікі (метро, пoнi, брута, 
максі, беж). 

К а н ч а т а к , або ф л е к с і я  (ад лац. flexio – згінанне, выгін) – зменная 
службовая марфема, якая ўтварае граматычныя формы слова i служыць для 
сувязі яго з iншымi словамі ў сказе, напрыклад: зямл-я, зямл-i, зямл-i, зямл-ю, 
зямл-ёй (-ёю), (на) зямл-i – канчаткі ўтвараюць склонавыя формы назоўніка. А 
ў сказе Продкі aнi мае, aнi твае сваёй зямлi не мянялі (Р.Б.) канчатак -i ў слове 
зямлі паказвае на родны склон i на сувязь гэтага слова з дзеясловам (не) 
мянялі. Канчаткі выражаюць граматычныя значэнні роду (брат, сястра, 
дзіця), ліку (высокі дуб, высокія дубы), склону (высокі дуб, высокага дуба, 
высокаму дубу, высокім дубам, (на) высокім дубе), асобы (iдy, ідзеш, iдзe). 
Звычайна канчаткі маюць некалькі граматычных значэнняў. Так, у слове нізк-i 
канчатак мае граматычныя значэнні роду, ліку, склону, а ў слове бач-у – ліку i 
асобы. Пры змяненні канчаткаў змяняюцца граматычная форма i граматычнае 
значэнне слова, а лексічнае значэнне застаецца нязменным. 

Паколькі канчатак – формаўтваральная марфема, вылучаюцца канчаткі 
параўнаннем розных форм аднаго слова: сасн-а, сасн-ы, сасн-е. Яны 
знаходзяцца ў канцы формы слова: пасля канчаткаў бываюць толькі 
постфіксы: пiш-уц-ца, пісал-а-ся, піш-ы-це, як-і-небудзь. 

Канчаткі могуць складацца з аднаго або больш гукаў: чыст-ы, чыст-
ым, чыст-ага. Аднак ёсць словы, у якіх канчаткі не маюць гукавога 
выражэння (матэрыяльна не выражаныя); такія канчаткі называюцца 
н у л я в ы м і . Нулявы канчатак з'яўляецца, напрыклад, паказчыкам назоўнага 
склону (а для неадушаўлёных – i вінавальнага) адзіночнага ліку мужчынскага 
роду назоўнікаў другога скланення: луг, верас, мастак, агонь; назоўнага-
вінавальнага склону адзіночнага ліку жаночага роду назоўнікаў трэцяга 
скланення: завязь, плынь, гусь; мужчынскага роду адзіночнага ліку дзеясловаў 
прошлага часу: забег, прынёс, развязаў. 

 3 а ў в а г а . Нулявы канчатак графічна абазначаецца знакамі □  або Ø: 
лес-□ або лес-Ø, крыніц-□ або крыніц-Ø. 

Кожнаму зменнаму слову ўласцівы свае канчаткі, па якіх адрозніваюцца 
назоўнікі першага, другога i трэцяга скланенняў, дзеясловы I i II спражэнняў i 
інш. 

А с н о в а  – частка формы слова без канчатка, формаўтваральных 
суфіксаў інфінітыва -ць, -ці, -чы i постфікса -це (у форме 2-й асобы множнага 
ліку дзеясловаў загаднага ладу), якая выражае лексічнае значэнне слова: дрэв-
а, зялён-ы, зарэчн-ы, наш-у, нaci-ць, нес-ці, бег-чы, нас-іце. Асновы бываюць 
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простыя i складаныя. П р о с т ы я  асновы маюць адну каранёвую марфему, а 
складаныя – дзве i больш, параўн.: азёрн-ы, пол-е i часопісн-ы, паляводч-ы. 

Простыя асновы падзяляюцца на невытворныя i вытворныя. 
Н е в ы т в о р н а я  – гэта аснова, якая складаецца толькі з адной марфемы: 
трав-а, чорн-ы, няс-у. В ы т в о р н а я  – аснова, якая складаецца з некалькіх 
марфем: травяніст-ы, чарнават-ы. Невытворная аснова супадае з коранем, а 
ў вытворнай, апрача кораня, ёсць афіксы. 

Лексічнае значэнне невытворнай асновы выражаецца коранем: зім-а 
'самая халодная пара года паміж восенню i вясной'. Значэнне вытворнай 
асновы часцей складаецца з сумы значэнняў асобных марфем – кораня i 
афіксаў, якія ўваходзяць у яе, i тлумачыцца праз сувязь з невытворнай 
асновай: зімов-ы 'які бывае зімой, звязаны з зімой'. Вытворныя асновы 
суадносяцца з адпаведнымі невытворнымi: лес i лясн-ы, бераг i прыбярэжн-ы. 

Невытворныя i вытворныя асновы служаць базай для ўтварэння новых 
слоў. Аснова, ад якой утворана слова, называецца ў т в а р а л ь н а й .  Так, 
утваральная аснова слоў марскі, прыморскі з'яўляецца невытворнай (мор-), а 
ўтваральныя асновы слоў выкладчык, перапісчык – вытворныя (выклад-аць, 
пepaпic-аць). 

Формы некаторых слоў могуць утварацца ад розных асноў, якія 
называюцца с у п л е т ы ў н ы м і  (ад фр. suppletif – дадатковы). Ад 
суплетыўных асноў утвараюцца формы ступеней параўнання некаторых 
якасных прыметнікаў i прыслоўяў: добры – лепшы, дрэнны – горшы, добра – 
лепш, дрэнна – горш; склонавыя формы займенікаў: я – мяне, мне, мною; мы – 
нас, нам, намі; формы трывання некаторых дзеясловаў: браць – узяць, 
класціся – легчы. 

У марфемнай будове слова могуць адбывацца розныя змены ў працэсе 
гістарычнага развіцця мовы; да тaкix змен адносяцца апрошчанне i 
перараскладанне. 

А п р о ш ч а н н е  – змена ў будове слова, пры якой вытворная аснова 
становіцца невытворнай. Так, словы абоз, абойма, абрад, багаты, дар, народ, 
сведка, смелы маюць у сучаснай беларускай мове невытворныя асновы, а ў 
старажытнасці ix асновы былі вытворнымі i дзяліліся на марфемы: аб-воз, 
або-йм-а, аб-рад, баг-ат-ы, да-р, на-род, с-вед- к-а, сме-л-ы. Апрошчанне 
прыводзіць да таго, што знікаюць некаторыя афіксы (напрыклад, суфікс -р-, 
які выдзяляўся ў прыметніках востры, добры, хітры), i ў мове павялічваецца 
колькасць каранёвых марфем. 

П е р а р а с к л а д а н н е  – змена ў будове слова, якая праяўляецца ў 
перамяшчэнні мяжы паміж марфемамі пры захаванні падзелу слова на 
марфемы. Аснова слова застаецца вытворнай, дзеліцца на марфемы, але 
гукавы склад ix становіцца іншым. Гук або некалькі гукаў, адрываючыся ад 
адной марфемы, далучаюцца да другой. Так, у дзеясловах недабраць, 
недавыканаць, недаважыць, абязболіць, абязводзіць, абяздоліць выдзяляюцца 
адпаведна прыстаўкі неда-, абяз-, якія ўзніклі ў працэсе перараскладання з 
дзвюх прыставак не- i да-, a- i бяз-. Дзякуючы перараскладанню мова 
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ўзбагацілася новымі прыстаўкамі i суфіксамі, тaкiмi, як суфіксы -анск-(-янск-
), -альн-(-яльн), -льнік, -інк-а (-ынк-а), -анец, -авец i інш. 

Прычынамі змен у марфемнай будове слова з'яўляюцца знікненне з 
мовы некаторых слоў, страта сэнсавай сувязі паміж словамі, звязанымі ў 
мінулым словаўтваральнымі адносінамі (род i народ, ведаць i сведка), 
фанетычныя змены, страта непрадуктыўных афіксаў і інш. 

 
Корань i афіксы 
Вытворныя i невытворныя асновы адрозниваюцца марфемнай будовай: 

у невытворнай аснове выдзяляецца тольки корань, у вытворнай – корань i 
афіксы. 

К о р а н ь  – гэта абавязковая марфема, якая выражае агульнае лексічнае 
значэнне роднасных (аднакарэнных) слоў: балот-а, балот-н-ы, балот-ц-а, 
балоц-icm-ы. Корань балот- (балоц-) з'яўляецца агульным для ўcix роднасных 
слоў i паказвае на ix сувязь з паняццем «балота». Існуюць словы без 
канчаткаў (метро, тут), без прыставак (дзян-ёк, воль-н-ы), без суфіксаў (пад-
група, пo-шум), але слоў без каранёў няма. Калі аснова складаецца з адной 
марфемы, то гэтая марфема – корань: стол-□, парт-а, чырвон-ы, шмат. 

Карані бываюць свабодныя i звязаныя. С в а б о д н ы я  – гэта такія 
карані, якія супадаюць з асновай хоць бы ў адной форме слова. Так, у словах 
снег, снег-ав-ы, снеж-н-ы корань свабодны, паколькі ў слове снег супадае з 
асновай. Свабодныя карані могуць ужывацца ў мове ізалявана (кафэ, maкci. 
мiнi) i ў спалучэнні з канчаткамі (рук-а, жоўт-ы, бяр-у) i iншымi афіксамі 
(руч-н-ы, жаўт-ок, пад-бяр-у). Звязаныя карані ніколі не супадаюць з 
асновай, сустракаюцца заўсёды толькі ў вытворнай аснове ў спалучэнні з 
афіксамі: аб-  вык-а-ц-ца, з-вык-ну-ц-ца, з-выч-к-а, пры-вык-а-ць; вул-іц-а, вул-
ачк-а, за-вул-ак, вул-іч-н-ы, Вылучаюцца карані падборам роднасных слоў: 
народ, народ-н-ы, народ-н-ік, народ-н-асць; аб-у-ць, аб-у-т-ак, аб-у-т-к-ов-ы, 
аб-у-т-нік, раз-у-ць, раз-у-ва-ць. 

А ф i к с ы  (ад лац. affixus – прымацаваны) – гэта службовыя марфемы, 
якія з'яўляюцца неабавязковымі для кожнага слова i выражаюць дадатковае 
значэнне – сло-ваўтваральнае або формаўтваральнае: чытаць – пера-чытаць, 
чысты – чысц-ін-я, чысты – чысц-ейш-ы, най-чысц-ей-шы, пішы – пішы-це. У 
адрозненне ад кораня афіксы бываюць толькі з в я з а н ы я :  ніколі не 
супадаюць з асновай i ўжываюцца толькі ў складзе вытворнай асновы ў 
спалучэнні з iншымi марфемамі. 

У залежнасці ад таго, якое месца афіксы займаюць у адносінах да 
кораня, вылучаюцца наступныя віды афіксаў. 

П р ы с т а ў к а , або п р э ф і к с ,  – афікс, які знаходзіцца ў складзе 
простай асновы перад коранем: вы-ехаць, ня-смелы, пра-ўнук, па-на-ехаць. 

Суфікс  – афікс, які знаходзіцца ў складзе простай асновы пасля 
кораня: пал-яв-ы, пчал-яр, бар-ав-ін-а, лес-н-iк-oў. 

Прыстаўкі i суфіксы адрозніваюцца не толькі сваім размяшчэннем 
адносна кораня, але i значэннем. Суфіксы паказваюць на прыналежнасць 
слова да якой-небудзь часціны мовы: так, суфікс -нік уласцівы назоўнікам 
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(настаўнік, заваёўнік, будаўнік), -оў(-аў) – прыметнікам (леснікоў, братаў), а 
суфікс -iвa-(-ыва-) – дзеясловам (атрымліваць, разыгрываць). Некаторыя 
суфіксы могуць канкрэтызаваць значэнне слова (малаваты, страшэнны, 
лясок). Прыстаўкі не паказваюць, да якой часціны мовы адносіцца слова 
(прадзед, праехаць, праход), але выражаюць канкрэтнае значэнне: зайсці, 
заехаць – рух знутры; выйсці, выехаць – рух знутры, сярэдзіны чаго-небудзь; 
адбегчы, адпаўзці – аддаленне ад каго-, чаго-небудзь; прыехаць, прыбегчы – 
завяршэнне руху i інш. 

П о с т ф і к с  – афікс, які знаходзіцца ў слове пасля канчатка (радзей – 
пасля суфікса). У беларускай мове постфіксамі з'яўляюцца -ся (-ца, -цца), -це, 
-сьці (-сь),-небудзь: збіраю-ся, збірац-ца, збірае-цца, збірай-це, што-сьці, 
што-сь, што-небудзь. 

І н т э р ф і к с  – афікс, які ўжываецца паміж дзвюма простымі асновамі 
ў складанай: ільн-о-валакно, горад-а-будаўніцтва, земл-е-ўпарадкаванне, 
земл-я-роб, пяц-i-павярховы,   тр-ох-працэнтны, дв-ух-складовы. 

Паводле ролі ў слове адрозніваюцца словаўтваральныя i 
формаўтваральныя афіксы. С л о в а ў т в а р а л ь н ы я  афіксы ўтвараюць 
словы з новым лексічным значэннем: горад – гарад-ск-і, дзядуля – дзядул-еў, 
клас – пад-клас, высока – невысока, несці – пад-несці; 
ф о р м а ў т в а р а л ь н ы я  – служаць для ўтварэння форм слова, якія 
захоўваюць тоеснасць лексічнага значэння: нізкі – ніж-эйш-ы, най-ніж-эйш-
ы, спяваць – спява-ў, спява-л-а. Прыстаўкі i суфіксы выкарыстоўваюцца 
пераважна як словаўтваральныя афіксы. 

Ф о р м а ў т в а р а л ь н ы м і  з'яўляюцца суфіксы прошлага часу 
дзеясловаў: рабі-ў, рабі-л-а, рабі-л-і; дзеепрыметнікаў: дагледж-ан-ы, сказа-н-
ы, пабел-ен-ы, змарне-л-ы, сцісну-т-ы; дзеепрыслоўяў: iд-учы, роб-ячы, гавор-
ачы, сказа-ўшы, прывёз-шы; вышэйшай ступені параўнання якасных 
прыметнікаў i прыслоўяў: ясн-ейш-ы, ясней. Пры ўтварэнні найвышэйшай 
ступені параўнання выкарыстоўваецца формаўтваральная прыстаўка -най-: 
най-яснейшы, най-ясней. 

Амаль усе постфіксы словаўтваральныя. Так, пры далучэнні постфіксаў 
-сьці, -сь,        -небудзь да займеннікаў утвараюцца новыя словы са значэннем 
няпэўнасці: хто – хтосьці (хтось), хто-небудзь; чый – чыйсьці (чыйсь), чый-
небудзь. Постфікс -це формаўтваральны: з яго дапамогай утвараецца форма 2-
й асобы множнага ліку дзеясловаў загаднага ладу: чытай – чытай-це, спявай 
– спявай-це, iдзi – ідзі-це. 

 З а ў в а г а . Асновы слоў са словаўтваральнымі постфіксамі 
з'яўляюцца перарывістымі: якога-небудзь – як-...-небудзь, усміхала-ся – 
усміхал-...-ся. 

Амаль усе афіксы матэрыяльна выражаныя; нулявымi могуць быць 
суфіксы i інтэрфіксы: абмен, выхад, сінь, чырвань, Белгарад, Ноўгарад. 

Адрозніваюць сінанімічныя i антанімічныя афіксы. Напрыклад, 
с і н а н і м і ч н ы м і  з'яўляюцца суфіксы, тоесныя або блізкія па значэнні, у 
словах з аднолькавай утваральнай асновай (зім-oв-ы – зім-н-i, вясн-ов-ы – 
вясен-н-i) i ў словах з рознай асновай (будаў-нік, апавяда-льнік, выклад-чык, 
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звар-шчык, нaci-льшчык). А н т а н і м і ч н ы я  прыстаўкі ў словах за-йсці – 
вы-йсці, пад-плыць – ад-плыць. Афіксы, якія маюць аднолькавае гучанне, але 
адрозніваюцца значэннем, называюцца а м а н і м і ч н ы м і : баяніст, 
танкіст, галасісты, балоцісты. 

 
Прадмет i задачы словаўтварэння 
С л о в а ў т в а р э н н е  – гэта раздзел мовазнаўства, у якім вывучаецца 

будова вытворных (матываваных) слоў, спосабы i сродкі ix утварэння. 
Тэрмінам «словаўтварэнне» называюць i сам працэс утварэння новых слоў. 

Словаўтварэнне як раздзел навукі аб мове цесна звязана з лексікалогіяй 
i марфалогіяй, з якімі яно мае агульны аб'ект вывучэння – слова. Лексіка мовы 
напаўняецца ў выніку словаўтваральных працэсаў, а кожнае новае слова 
афармляецца па граматычных законах як пэўная часціна мовы. 

Аднак у словаўтварэнні вывучаюцца толькі в ы т в о р н ы я  
(матываваныя) словы, якія ўзніклі ў працэсе словаўтварэння i значэнне i 
гучанне якіх абумоўлена іншымі аднакарэннымі словамi (утваральнымі). 
Н е в ы т в о р н ы я  словы ў адрозненне ад вытворных узніклі не ў працэсе 
словаўтварэння, а як умоўныя назвы прадметаў, прымет, дзеянняў: дрэва, 
стол, белы, чорны, icцi, бегчы. 

Вытворнае слова складаецца з утваральнай асновы i словаўтваральнага 
фарманта. Утваральная аснова – гэта частка ўтваральнага слова, агульная з 
вытворным, напрыклад: бераг – берагавы (утваральная аснова бераг-, 
фармант -aв-), ciні – сіняк (утваральная аснова ciн-, фармант -як). Некаторыя 
вытворныя словы маюць больш чым адну ўтваральную аснову, напрыклад: 
бетон мяшаць – бетонамяшалка (утваральныя асновы бетон-, мяша-, 
фармант -лк-а). 

С л о в а ў т в а р а л ь н ы  ф а р м а н т  – гэта сродак, з дапамогай якога 
ўтвараюцца новыя словы. 

Вытворнае i ўтваральнае словы звязаны адносінамі словаўтваральнай 
вытворнасці, або матывацыі. С л о в а ў т в а р а л ь н а я  в ы т в о р н а с ц ь  – 
гэта такія адносіны паміж двума аднакарэннымі словамі, калі значэнне аднаго 
можна растлумачыць праз значэнне другога. Так, значэнне вытворных слоў 
выкладчык, перапісчык можна растлумачыць праз значэнне аднакарэнных 
дзеясловаў, на базе якіх яны ўзніклі выкладаць – выкладчык 'той, хто 
выкладае', перапісваць – перапісчык 'той, хто перапісвае'. 

Вытворнае слова можа стаць утваральным (матывавальным) для 
наступнага, а наступнае – для новага i г. д., напрыклад: чытаць – перачытаць 
– перачытваць – пе-рачытванне, народ – народны – народнасць. 
Аднакарэнныя словы, звязаныя адносінамі паслядоўнай вытворнасці, 
называюць с л о в а ў т в а р а л ь н ы м  л а н ц у ж к о м . Невытворнае слова 
можа быць зыходным для ўтварэння нeкaлькix словаўтваральных ланцужкоў. 
Сукупнасць словаўтваральных ланцужкоў, якія маюць адно i тое ж зыходнае 
слова, называецца с л о в а ў т в а р а л ь н ы м  г н я з д о м ,  напрыклад: 
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  касец 
  касьба 
 
                         касіць   

 касілка 
 выкасіць – выкошваць – выкошванне  
 накасіць – накошваць – накошванне  

  скасіць – скошваць – скошванне 
  пакасіць – пакос 

 
Словаўтваральны тып i словаўтваральны спосаб 
Асноўнай адзінкай класіфікацыі ў словаўтварэнні з'яўляецца 

словаўтваральны тып. С л о в а ў т в а р а л ь н ы  т ы п  – гэта схема пабудовы 
слоў пэўнай часціны мовы. Да аднаго словаўтваральнага тыпу належаць 
словы, якія ўтвораны ад аднолькавай часціны мовы з дапамогай аднаго i таго 
ж фарманта. Усе вытворныя словы аднаго тыпу маюць агульнае 
с л о в а ў т в а р а л ь н а е  з н а ч э н н е ,  носьбітам якога з'яўляецца фармант i 
якім яны адрозніваюцца ад значэння ўтваральных слоў. Напрыклад, словы 
беразняк, вішняк, дубняк, ліпняк складаюць адзін словаўтваральны тып, таму 
што ўсе яны ўтвораны ад назоўнікаў з дапамогай суфікса -няк i маюць 
агульнае словаўтваральнае значэнне сукупнасці аднародных дрэў, названых 
утваральным словам. Гэтым значэннем яны адрозніваюцца ад значэння 
адпаведных утваральных слоў: бяроза, вішня, дуб, ліпа. 

Словаўтваральныя тыпы бываюць прадуктыўныя i непрадуктыўныя. 
Тып, які з'яўляецца ўзорам для ўтварэння новых слоў, – п р а д у к т ы ў н ы ; 
які не выкарыстоўваеца пры ўтварэнні новых слоў – н е п р а д у к т ы ў н ы . 
Тып назоўнікаў з суфіксам -льнік, якія абазначаюць асоб паводле дзеяння, 
названага ўтваральным словам, – прадуктыўны: апавядальнік, выхавальнік, 
збіральнік, парушальнік, прадаўжальнік, стваральнік, су-мяшчальнік, 
утрымальнік, шукальнік; тып назоўнікаў з суфіксам -ей, якія абазначаюць 
асоб паводле ўласцівай iм прыметы, – непрадуктыўны: багацей, кашчэй. 

С л о в а ў т в а р а л ь н ы  с п о с а б  – больш буйная адзінка 
класіфікацыі, якая аб'ядноўвае некалькі словаўтваральных тыпаў з адным 
відам фарманта (прыстаўкай, суфіксам, постфіксам). Так, словы розных 
словаўтваральных тыпаў: марак, рыбак, дружбак; абутнік, грыбнік, дворнік, 
лыжнік; апаратчык, арматуршчык, барабаншчык, газетчык, ракетчык – 
утвораны адным спосабам (суфіксальным), таму што пры ix утварэнні вы-
карыстаны фармант аднаго віду – суфікс. 

 
Асноўныя спосабы ўтварэння слоў 
У сучаснай беларускай літаратурнай мове спосабы ўтварэння слоў 

адрозніваюцца ў залежнасці ад таго, што з'яўляецца ўтваральнай базай для 
вытворнага слова: адна ўтваральная аснова (лес – лясны) або больш як адна 
(лес вазіць – лесавоз). 

Для вытворных слоў з адной утваральнай асновай характэрны 
м а р ф е м н ы  с п о с а б  утварэння, пры якім словаўтваральным сродкам 
з'яўляецца афікс. У залежнасці ад таго, які афікс выкарыстоўваецца пры 
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словаўтварэнні, унутры марфемнага спосабу адрозніваюць наступныя 
спосабы. 

С уф і к с а л ьн ы  с п о с а б  – гэта ўтварэнне слоў далучэннем да 
ўтваральнай асновы суфікса (у нязменных словах) або суфікса i канчатка: ціхі 
– ціха, высокі – высока, помніць – помнік, жоўты – жаўток, знішчаць – 
знішчальнік. 

Разнавіднасцю гэтага спосабу лічыцца н у л ь с у ф і к с а л ь н ы  
с п о с а б .  У словах, утвораных гэтым спосабам, суфікс матэрыяльна не 
выражаны – нулявы: прыходзіць – прыход, грукатаць – грукат, выбіраць – 
выбары, скакаць – скокі, ciні – сінь, глухі – глуш. Гэтым спосабам утвараюцца 
назоўнікі ад дзеясловаў i прыметнікаў, парадкавыя лічэбнікі ад колькасных 
(пяць – пяты, сем – сёмы). 

П р ы с т а в а ч н ы  с п о с а б  – утварэнне слоў далучэннем прыстаўкі 
да ўтваральнага слова: унук – праўнук, высокі – невысокі, як – ніяк, дзе – недзе, 
чытаць – вычытаць, дачытаць, перачытаць. Высокапрадуктыўнымі 
з'яўляюцца прыстаўкі анты-, звыш-, контр-, пасля-, пост-, псеўда-, супер-, 
якія выкарыстоўваюцца пры ўтварэнні назоўнікаў i прыметнікаў: 
антыглабаліст, звышдзяржава, контркультура, паслячарнобыльскі, 
посткамуністычны, псеўдадэмакрат, супербагаты. 

П о с т ф і к с а л ь н ы  с п о с а б  – утварэнне слоў далучэннем 
постфікса да ўтваральнага слова. Гэтым спосабам утвараюцца дзеясловы, 
займеннікі i прыслоўі: насіць – насіцца, што – штосьці, што-небудзь, куды – 
кудысьці, куды-небудзь. 

Прыстаўкі i постфіксы, у адрозненне ад суфікса, далучаюцца да слова, а 
таму вытворнае слова адносіцца да той жа часціны мовы, што i ўтваральнае: 
ехаць – выехаць, выпісаць – выпісацца (утваральнае i вытворнае словы – 
дзеясловы); хто – нixmo, нехта, хтосьці, хто-небудзь (утваральнае i 
вытворнае словы – займенінікі). 

П р ы с т а в а ч н а - с у ф і к с а л ь н ы  с п о с а б  – утварэнне слоў 
адначасовым далучэннем прыстаўкі i суфікса (матэрыяльна выражанага або 
нулявога): гара – узгорак, бераг – прыбярэжны, без дома – бяздомны, без рукі 
– бязрукі, новы – па-новаму, мой – па-мойму. 

П р ы с т а в а ч н а - п о с т ф і к с а л ь н ы  с п о с а б –  утварэнне слоў 
адначасовым далучэннем да ўтваральнага слова прыстаўкі i постфікса: 
ляжаць – наляжацца, бегчы – разбегчыся, ляцець – разляцецца, спаць – 
выспацца, хадзіць – усхадзіцца. 

Утварэнне новых слоў шляхам далучэння да ўтваральнай асновы або да 
ўтваральнага слова розных афіксаў лічыцца найбольш пашыраным у мове i 
мае агульную назву а ф і к с а ц ы я .  Роля названых спосабаў словаўтварэння 
неаднолькавая для слоў кожнай часціны мовы. Так, назоўнікі i прыметнікі 
ўтвараюцца пераважна суфіксальным способам: дружба – дружбак, песня – 
пясняр, малаціць – малацьба; герой – геройскі, рака – рачны, бацька – 
бацькаў, лічыць – лічыльны, заўтра – заўтрашнi; дзеясловы – прыставачным: 
пісаць – апісаць, aдпісаць, выпісаць, запісаць, надпісаць, падпісаць, 
прыпісаць; прыслоўі – суфіксальным i прыставачна-суфіксальным: далёкі – 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



66 

далёка, высокі – высока, добры – добра, беларускі – па-беларуску, наш – па-
нашаму, свой – па-свойму. 

С у б с т а н т ы в а ц ы я  прыметнікаў i дзеепрыметнікаў – гэта пераход 
прыметнікаў i дзеепрыметнікаў у назоўнік: вартавы, малы, хворы, 
марожанае, ранены, сутачныя, асятровыя, паслёнавыя. Сутнасць 
субстантывацыі ў тым, што сістэма канчаткаў прыметнікаў i дзеепрыметнікаў, 
якія змяняюцца па родах, ліках i склонах, замяняецца сістэмай канчаткаў 
назоўніка, які мае адну форму роду або толькі множнага ліку: сталовы 
прыбор, сталовая лыжка, сталовае серабро, сталовыя нажы i сталовая 
'пакой, прадпрыемства грамадскага харчавання'; прэміяльны фонд, 
прэміяльная сістэма, прэміяльнае ўзнагароджанне, прэміяльныя выплаты i 
прэміяльныя 'грошы, якія выплачваюцца ў якасці прэміі. Сістэма канчаткаў 
вытворнага слова (назоўніка) з'яўляецца словаўтваральным сродкам – 
фармантам. 

 Заўвага . Субстантывацыя, як i ад'ектывацыя (пераход 
дзеепрыметнікаў у прыметнікі: гаючы, дрымучы, траскучы, вядомы, знаёмы), 
адвербіялізацыя (пераход у прыслоўі форм слоў iншыx часцін мовы: дасыта, 
поплеч, памалу, зноў), лічыцца разнавіднасцю м а р ф о л а г а -
с і н т а к с і ч н а г а  с п о с а б у .  

Л е к с і к а - с е м а н т ы ч н ы  с п о с а б  – расшчапленне значэнняў 
мнагазначнага слова, якое вядзе да ўзнікнення амонімаў: гасцінец 'падарунак' i 
гасцінец 'дарога', ліст 'орган расліны' i ліст 'пісьмо'. 

Для вытворных слоў, якія маюць больш чым адну ўтваральную аснову, 
характэрны наступныя словаўтваральныя спосабы: складанне, суфіксальна-
складаны спосаб, зрашчэнне, абрэвіяцыя. 

С к л а д а н н е  (або ч ы с т а е  с к л а д а н н е )  –  спосаб утварэння 
слоў, пры якім aпoшнi кампанент (апорны) з'яўляецца цэлым словам, а 
папярэдні (або папярэднія) – аснова цi цэлае слова: бела-ружовы, ільнозавод, 
збожжакамбайн, інжынерна-эканамічны, мясапрамысловасць, 
вагонапаравозабудаўніцтва, інжынер-канструктар, плашч-палатка, бізнес-
план, боўлінг-клуб, інтэрнэт-газета, рок-опера, фітнэс-бар, шоу-індустрыя. 
Сярод складанняў выдзяляецца асобная група слоў, апорны кампанент у якіх 
– звязаныя запазычаныя карані, што ўжываюцца толькі ў складаных словах: 
псіхолаг, лексікограф, амперметр, тэлескоп, аўтобус, магнітафон, 
танкадром. Апорным кампанентам могуць быць таксама наступныя карані 
або асновы: -вед, -вод, -знаўства, -знавец, -мер, -носец, -роб, -ход (мовавед, 
жывёлавод, прыродазнаўства, мовазнаўца, землямер, авіяносец, земляроб, 
параход). Усечаныя асновы i звязаныя карані іншамоўнага паходжання 
могуць выкарыстоўвацца як першыя кампаненты складаных слоў: авіялінія, 
авіябілет (усечаная аснова слоў авіяцыя, авіяцыйны), аўтавакзал, 
аўтастаянка (аўтобус, аўтамабіль), бензабак, бензазапраўка (бензін), 
мотагонкі, мотаспорт (матацыкл), заапарк, заамагазін (заалогія), 
аўтабіяграфія, аўтапартрэт (аўта- 'сам'), баракамера, баратэрапія (бара- 
'які звязаны з атмасферным ціскам'), лейтматыў, лейттэма (лейт- 'галоўны') 
i інш. 
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Актывізавалася ўтварэнне назоўнікаў з пepшымi часткамі аква-, арт-, 
аўдыё-, відэa-, вэб-, нарка-: аквааэробіка, аквапарк, арт-клуб, арт-студыя, 
аўдыёзапіс, аўдыёкасета, відэакопія, відэапрыстаўка, вэб-дызайн, вэб-сайт, 
наркагандаль, наркадылер i інш, 

С к л а д а н а - с у ф і к с а л ь н ы  с п о с а б  – гэта змешаны спосаб, пры 
якім складанне спалучаецца з суфіксацыяй: збожжаўборачны, 
землепраходзец, левабярэжны, мяккасардэчны, пяцігадовы. 

Для сувязі простых асноў у словах, утвораных складаннем або 
складана-суфіксальным спосабам, ужываецца інтэрфікс, які можа быць 
матэрыяльна выражаным (лесастэп, часопіс, землечарпалка, землякоп, 
двухпавярховы, перакаці-поле, пяцібор'е) або нулявым (Калінінград, 
Слаўгарад, канферэнц-зала, марш-парад, сон-трава, стоп-кран). 

З р а ш ч э н н е  – гэта спосаб словаўтварэння, пры якім кампаненты 
словазлучэння аб'ядноўваюцца ў адно слова i пішуцца разам. У складаным 
слове захоўваецца марфемная будова кампанентаў i падпарадкавальная сувязь 
паміж iмi, залежнае слова з'яўляецца першым кампанентам, як i ў 
словазлучэнні вечназялёны, высокашаноўны, глыбокапаважаны, 
свежамарожаны, рэдканаселены, мімаволі, супрацьпаставіць. 

А б р э в і я ц ы я  – спосаб утварэння складанаскарочаных слоў, або 
абрэвіятур, шляхам аб'яднання ўсечаных частак або частак i цэлага слова: 
БАТУ – Беларускі аграрна-тэхнічны ўніверсітэт, ВНУ [вэнэу] – вышэйшая 
навучальная ўстанова, БелАЗ – Беларускі аўтамабільны завод, спецкар – 
спецыяльны карэспандэнт, дзяржзаказ – дзяржаўны заказ, мапед – 
матацыкл i веласіпед. Гэты спосаб вельмі прадуктыўны пры ўтварэнні 
назоўнікаў. 

 
МАРФАЛОГІЯ 

 
Прадмет марфалогіі 
Граматыка – раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца сістэма форм 

слова (марфалогія) i правілы ix спалучэння ў словазлучэннях i сказах (ciнтaкcic). 
Марфалогія (ад грэч. morphe – форма i logos – слова, вучэнне) як 

раздзел граматыкі вывучае слова i яго формы, класы слоў (часціны мовы) i ix 
граматычныя катэгорыі. 
Слова з'яўляецца адначасова i лексічнай, i граматычнай адзінкай. Аднак у 
лексікалогіі вывучаецца сістэма значэнняў слова, а ў марфалогіі – сістэма ўcix 
яго форм з уласцівымі iм граматычнымі значэннямі. Так, у лексікалогіі слова 
абрус разглядаецца як адзінка са значэннем 'кавалак тканіны спецыяльнага 
вырабу, якім засцілаюць стол; настольнік'; у марфалогіі – як адзінка, якой 
уласціва пэўная сістэма форм: абрус, абруса, абрусу, абрус, абрусам, (на) 
абрусе, абрусы, абрусаў, абрусам, абрусы, абрусамі, (на) абрусах, а 
кожная форма мае значэнні ліку, склону, якія выражаюцца канчаткам. 

Марфалогія не абмяжоўваецца вывучэннем форм слоў i правіл ix 
змянення. У марфалогіі вывучаюцца таксама часціны мовы як граматычныя 
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класы слоў, якія аб'яднаны на аснове пэўных абагульненых значэнняў i 
ўласцівых кожнаму класу граматычных катэгорый. Так, назоўнік як часціна 
мовы мае значэнне прадметнасці, якое выражаецца кaтэгорыямi роду, ліку i 
склону; дзеяслоў як часціна мовы мае значэнні дзеяння i стану як працэсу, 
якія выражаюцца катэгорыямі трывання, стану, ладу, часу i асобы. 

Марфалогія звязана з рознымі раздзеламі навукі аб мове. Найбольш 
цесную сувязь яна выяўляе з другім раздзелам граматыкі – ciнтaкcicaм.  
Розныя формы слова выконваюць у сказе розную сінтаксічную функцыю: 
назоўнік у форме назоўнага склону з'яўляецца дзейнікам, у формах ускосных 
склонаў – дапаўненнем. 

Сувязь марфалогіі са словаўтварэннем праяўляецца перш за ўсё ў тым, 
што кожнай часціне мовы ўласцівы свае асаблівасці выкарыстання 
словаўтваральных сродкаў. Словаўтваральныя афіксы могуць не толькі 
адносіць вытворнае слова да пэўнай часціны мовы, але i ўказваць, напрыклад, 
на род, тып скланення назоўнікаў. 3 лексікалогіяй марфалогію звязвае не 
толькі агульны аб'ект вывучэння – слова. Лексічнае значэнне слова можа 
ўплываць на ўжыванне канчаткаў назоўнікаў: назоўнiкi мужчынскага роду 
другога скланення ў родным склоне адзіночнага ліку маюць канчатак   -а (-я), 
калі абазначаюць жывых icтот (сына, брата, вучня, аленя), i канчатак  -у (-
ю), кaлi абазначаюць з'явы прыроды (ветру, туману, сухавею). 

Марфалогія цесна звязана i з фанетыкай: утварэнне форм слова 
падпарадкоўваецца фанетычным законам. Так, націск уплывае на галосны ў 
канчатку адной i той жа формы слоў, параўн.: нагой (-ою), зямлёй (-ёю) i 
хатай (-аю), песняй (-яю). Чаргаванне – з'ява фанетычная, але чаргаванні 
гукаў адбываюцца ў пэўных граматычных формах: вада – (у) вадзе, палата 
– (у) палаце, бераг – (на) беразе. 

 
Асноўныя паняцці марфалогіі 
Асноўнымі паняццямі, якімі карыстаецца марфалогія, з'яўляюцца 

граматычнае значэнне, граматычная форма i граматычная катэгорыя. 
Як граматычная адзінка слова мае сістэму граматычных значэнняў. 

Адрозніваюць наступныя тыпы граматычных значэнняў: 1) агульныя 
граматычныя значэнні ўcix слоў, якія адносяцца да адной часціны мовы 
(напрыклад, значэнне прадметнасці ў назоўнікаў); 2) значэнні, уласцівыя 
частцы слоў ва ўcix ix формах (напрыклад, граматычнае значэнне закончанага 
трывання ў дзеясловаў); 3) значэнні, уласцівыя не ўciм формам слоў пэўнай 
часціны мовы (напрыклад, значэнне роду ў дзеясловаў). Сродкамі выражэння 
граматычных значэнняў з'яўляюцца афіксы (стол – сталы, цёплы – 
цяплейшы, пісаць – напісаць), змена асновы слова (я – мяне, браць – узяць), 
службовыя словы (nicaў бы, буду пісаць, хай nішa). Taкiм чынам, 
г р а м а т ы ч н а е  з н а ч э н н е  –  гэта абагульненае рэгулярна выражанае 
значэнне, уласцівае раду слоў. 

Граматычныя значэнні ўвасабляюцца ў граматычных формах. 
Нязменныя словы маюць адну форму (учора, заўтра, заўсёды), а зменныя 
словы існуюць у мове як сістэма форм. Кожная форма слова можа выражаць 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



69 

некалькі граматычных значэнняў (радзей – адно). Напрыклад, форма 
назоўніка клёну выражае значэнні давальнага склону, адзіночнага ліку, 
мужчынскага роду; гэтая форма захоўвае i агульнае для ўcix назоўнікаў 
граматычнае значэнне – значэнне прадметнасці. Г р а м а т ы ч н ы я  
ф о р м ы , або марфалагічныя формы, – гэта відазмяненні слова, якія маюць 
аднолькавае лексічнае значэнне i адрозніваюцца граматычнымі значэннямі. 
Утварэнне форм аднаго i таго ж слова называецца словазмяненнем. 
Граматычныя формы бываюць простыя (ciнтэтычныя), калі граматычны 
сродак для ix выражэння з'яўляецца часткай формы слова (напрыклад, 
канчатак -у ў форме будучага часу дзеяслова напіш-у) i складаныя 
(аналітычныя), калі граматычным сродкам для ix выражэння з'яўляецца 
службовае слова (напрыклад, дапаможны дзеяслоў у форме будучага часу 
дзеяслова буду пісаць). 

Граматычныя формы слоў адной часціны мовы ўтвараюць граматычную 
катэгорыю. Г р а м а т ы ч н а я  к а т э г о р ы я  – гэта сістэма 
супрацьпастаўленых адзін аднаму радоў граматычных форм з аднароднымі 
значэннямі. Так, формы цяперашняга, прошлага i будучага часу ўтвараюць 
катэгорыю часу на аснове таго, што ўсе яны суадносяць дзеянне з момантам 
гутаркі. Граматычныя катэгорыі бываюць с л о в а з м я н я л ь н ы я , калі 
прадстаўлены рознымі формамі аднаго i таго ж слова (напрыклад, катэгорыя 
роду прыметніка: высокі, высокая, высокае) i н я с л о в а з м я н я л ь н ы я , 
калі не могуць быць прадстаўлены рознымі формамі аднаго i таго ж слова 
(напрыклад, катэгорыя роду назоўніка: назоўнікі па родах не змяняюцца i ва 
ўcix формах адносяцца да пэўнага роду). 

 
Часціны мовы 
Ч а с ц i н ы  м о в ы  – гэта лексіка-граматычныя класы слоў, для якіх 

характэрны абагульненае граматычнае значэнне, пэўны комплекс 
граматычных катэгорый і агульнасць словазмянення, агульнасць асноўных 
сіктаксічных функцый. 

Кожная часціна мовы мае свае спецыфічныя асаблівасці, якія 
адрозніваюць яе ад іншых часцін мовы, і аб'ядноўвае вялікую групу слоў з 
розным лексічным значэннем. Так, да назоўніка як часціны мовы адносяцца 
словы, якія абазначаюць прадмет, маюць граматычныя катэгорыі роду, 
адушаўлёнасці-неадушаўлёнасці, ліку, склону i 12 склонавых форм (6 у 
адзіночным i 6 у множным ліку), у сказе выконваюць ролю дзейніка i 
дапаўнення, але могуць быць iншымі членамі сказа. 

У беларускай мове традыцыйна выдзяляюць дзесяць часцін мовы: 
назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, прыслоўе, прыназоўнік, 
злучнік, часціцы, вы-клічнік. Усе часціны мовы падзяляюцца на дзве групы – 
паўназначныя (самастойныя) i непаўназначныя (несамастойныя). 
П а ў н а з н а ч н ы я  часціны мовы – гэта назоўнік, прыметнік, лічэбнік, 
займеннік, дзеяслоў, прыслоўе. Словы, якія ўваходзяць у склад пералічаных 
часцін мовы, лексічна самастойныя, называюць прадметы, прыметы, 
колькасць, дзеянні або ўказваюць на прыметы, прадметы, колікасць, не 
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называючы ix (займеннікі), i выконваюць ролю якога-небудзь члена сказа. 
Сярод паўназначных часцін мовы адрозніваюць з м е н н ы я  (назоўнікі, 
прыметнікі, лічэбнікі, займеннікі скланяюцца; дзеясловы спрагаюцца) i 
н я з м е н н ы я  (прыслоўі, акрамя тых, што ўтвараюць ступені параўнання). 

Другую групу складаюць н е п а ў н а з н а ч н ы я  часціны мовы: 
службовыя словы (прыназоўнік, злучнік, часціцы) i выклічнік. 
С л у ж б о в ы я  словы лексічна несамастойныя словы, якія 
супрацьпастаўлены паўназначным адсутнасцю граматычных катэгорый i 
службовай функцыяй у сіктаксічных канструкцыях. Прыназоўнікі паказваюць 
на адносіны паміж назоўнікамі або словамі, ужытымі ў функцыі назоўніка, i 
іншымі словамі; злучнікi звязваюць члены простага сказа, часткі складанага 
сказа, асобныя сказы ў тэксце; часціцы надаюць сэнсавыя, мадальныя i 
эмацыянальныя адценні словам або сказам, а таксама служаць для ўтварэння 
складаных форм дзеясловаў умоўнага i загаднага ладу. Выклічнікі не 
адносяцца нi да паўназначных часцін мовы, нi да службовых. Гэта нязменныя 
словы, якія выражаюць пачуцці i волевыяўленні чалавека, не называючы ix. 

У некаторых граматыках i падручніках у асобны разрад вылучаюцца 
б е з а с а б о в а - п р э д ы к а т ы ў н ы я  словы, якія абазначаюць стан 
прыроды або чалавека i з'яўляюцца галоўным членам сказа ў безасабовых 
сказах: нельга, можна, шкада, ціха, весела. Добраму чалавечку добра i ў 
запечку, а пустаце ліха i на куце (Прык.); Па-ранейшаму навокал было зусім 
цёмна (В.В.). 

Не акрэслена ў сістэме часцін мовы месца м а д а л ь н ы х  слоў. Яны 
iснуюць у мове як сродак выражэння адносін асобы да зместу выказвання i 
выражаюць упэўненасць, няўпэўненасць, меркаванне, сумненне асобы ў тым, 
пра што паведамляецца ў сказе: безумоўна, сапраўды, можа, мусіць, 
напэўна. Сапраўды, жыццё цяпер здавалася Валі надзвычай прыгожым i 
цікавым (Шам.); Biдаць, нічога ў хаце не знайшлі, бо неўзабаве ўсе выйшлі 
на двор (Хомч.). 

Па-за межамі часцін мовы аказваюцца г у к а п е р а й м а л ь н ы я  
словы, якія служаць для перадачы гукаў жывой i нежывой прыроды: ку-ку, 
му, мяў, ш-ш-ш, га-га-га, туп-туп-туп. 

Межы паміж часцінамі мовы не з'яўляюцца застылымі i нерухомымі: 
словы з адной часціны мовы могуць пераходзіць у другую. Найчасцей такі 
пераход абумоўлены зменай сінтаксічнай функцыі слова. Так, прыметнікi, 
дзеепрыметнікі могуць пераходзіць у назоўнікі (субстантывацыя), 
дзеепрыметнікі – у прыметнікі (ад'ектывацыя), формы ўскосных склонаў 
назоўнікаў – у прыслоўі (адвербіялізацыя) i iнш.: Хто не бачыў вялікага, 
той з малога дзівіцца (Прык.); Вочы, вялікія i карыя, былі вельмі падобны 
на вочы ўрача, толькі ў раненага яны пазіралі жвавей i ясней (I.M.); 
Часам, успамінаючы перажытае, Агееў не пазнаваў сябе цяперашняга, 
так мала ў ягоным характары засталося ад маладога Агеева (В.Б.). 

У сучаснай беларускай мове назіраецца таксама такая з'ява, як пераход 
паўназначных слоў у службовыя – прыназоўнікі, злучнікі, часціцы: Пасля 
абеду дзеці весела беглі з рыдлёўкамі ў школу i таксама заяўлялі аб гэтым 
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настаўніку, забягаючы да яго на кватэру (К-с) (прыслоўе → прыназоўнік). 
Васіль заўважыў, што дзядзька Цімох таксама пачаў павольна, мерна махаць 
касою (I.M.) (займеннік → злучнік). Адно не пазбыцца надломаных дум, 
навеяных стратай вялікай (Гл.) (лічэбнік → часціца). 

 
Назоўнік як часціна мовы 
Н а з о ў н і к  –  самастойная часціна мовы, якая аб'ядноўвае словы са 

значэннем прадметнасці i мае граматычныя катэгорыі роду, ліку i склону. 
Значэнне прадметнасці – гэта паняцце не лагічнае, а граматычнае. 

Прадмет у граматыцы – гэта не толькі канкрэтныя фізічныя прадметы i рэчы: 
камп'ютар, лыжка, прас, цэгла, пэйджар; але i жывыя icтоты: конь, сініца, 
ліса, рыба, гадзюка; асобы: маці, студэнт, менеджар, доктар, прафесар; 
з'явы прыроды: вецер, дождж, снег, гром, паводка; з'явы грамадскага жыцця: 
дэмакратыя, садружнасць, галоснасць, рэвалюцыя; геаграфічныя i 
астранамічныя назвы: Мінск, Свіцязь, возера, планета, Юпітэр; а таксама 
апрадмечаныя прыметы i якасці: дабрыня, радасць, чырвань, храбрасць, 
шчасце; апрадмечаныя дзеянні i стан: просьба, барацьба, бег, боль, сум. 

Назоўнікі, якія абазначаюць апрадмечаныя прыметы i якасці, у 
адрозненне ад прыметнікаў, успрымаюцца самастойна, без носьбіта гэтай 
прыметы, якасці (параўн.: бель, чырвань, радасць i белы снег, чырвоны 
захад, радасны чалавек). 

Дзеянне ці стан у назоўніках выражаецца прадметна, без утваральніка 
дзеяння i не звязана з працяканнем у часе (хадзьба, чытанне, выезд), што 
немагчыма пры выражэнні дзеяння ці стану дзеясловам (хадзіць, чытаць, 
выязджаць). 

Граматычнае значэнне прадметнасці назоўнікаў выражаецца праз 
марфалагічныя катэгорыі роду, ліку i склону. Кожны назоўнік (за 
выключэннем невялікай групы слоў з формамі толькі множнага ліку: 
акуляры, нажніцы, дрожджы i iнш.) адносіцца да аднаго з трох родаў: 
мужчынскага (інжынер, сакурснік, клоўн), жаночага (вольха, рака, фаўна), 
ніякага (наваколле, сэрца, юнацтва). Пераважная большасць назоўнікаў 
змяняецца па ліках (ліст – лісты, песня – necнi, знічка – знічкі) i склонах 
(Н. мара, Р. мары, Д. мары, В. мару i г. д.). Род, лік, склон – самастойныя, 
незалежныя ад слоў іншых часцін мовы граматычныя катэгорыі назоўнікаў. 

Назоўнікі могуць паясняцца прыметнікамі, дзеепрыметнікамі, 
парадкавымі лічэбнікамі, займеннікамі (радасны дзень, стомленая жанчына, 
трэцяя лекцыя, ix клопаты), спалучацца з дзеясловамі (дзякаваць бацьку, 
хварэць на грып, спазніцца праз дождж), з прыслоўямі (шашлык па-грузінску, 
дом насупраць, суседка злева), з безасабова-прэдыкатыўнымі словамі (сумна ў 
хаце, радасна ў жыцці). 

Назоўнік як часціна мовы вызначаецца адметнымі спосабамі 
словаўтварэння. Такія спосабы, як субстантывацыя (паляўнічы, хворы, 
сталовая), абрэвіяцыя (РБ, СП, прафкам), уласцівы толькі назоўнікам. 
Назоўнік характарызуецца i сваёй марфалагічнай структурай – мае 
спецыфічныя суфіксы, канчаткі служ-б-а, ximp-эц, яснот-а, гусл-яр, мудр-
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асць, жартаў-нік, маладз-іц-а, пясчынк-а, дуб-няк. 
Асноўная сіктаксічная функцыя назоўніка – быць у сказе дзейнікам (у 

назоўным склоне) ці дапаўненнем (ва ўскосных склонах): Пахне спелай 
антонаўкай восеньскі сад (Луж.); Лес быў увесь засыпаны звонкай сухой 
лістотай, залатой, іржавай, чырвонай, вішнёвай (Каратк.). Назоўнік можа 
таксама выконваць ролю іншых членаў сказа: выказніка: Жанчына дае 
жыццё, жанчына аберагае жыццё, жанчына i жыццё – сінонімы (Адам.); 
недапасаванага азначэння: Летнія навальніцы з громам, маланкай асабліва 
зацяжнымі не бываюць (I.H.); прыдатка: З-за спарыша-вяршыні 
перавальвалася, асядаючы на схілах, густая, змрочная хмара (В.Б.); можа 
быць звароткам: Эх, лес! Колькі чаго давялося бачыць табе на сваім шляху? 
(К-с). 

 
Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў. Агульныя i ўласныя 

назоўнікі 
У залежнасці ад лексічнага значэння i марфалагічных уласцівасцей 

назоўнікі падзяляюцца на наступныя лексіка-граматычныя разрады: на 
агульныя i ўласныя, канкрэтныя i абстрактныя, адушаўлёныя i 
неадушаўлёныя, асабовыя i неасабовыя, рэчыўныя i зборныя. 

А г у л ь н ы я  назоўнікі абазначаюць цэлыя класы аднародных 
прадметаў, жывых істот, з'яў, паняццяў: хата, шчупак, маланка, спагада, 
свята. У большасці выпадкаў агульныя назоўнікі маюць формы адзіночнага i 
множнага ліку: чыгунка – чыгункі, пярсцёнак – пярсцёнкі, каваль – кавалі. 

У л а с н ы я  назоўнікі – гэта індывідуальныя назвы асобных прадметаў, 
з'яў, асоб, icтот, якія служаць для выдзялення ix сярод аднародных. Да 
ўласных назоўнікаў адносяцца імёны, імёны па бацьку, прозвішчы, 
псеўданімы i мянушкі: Таццяна, Miкima, Ганна Мікалаеўна, Максім Танк 
(Яўген Іванавіч Скурко), Міхаіл Казімір Paдзівіл Рыбанька; клічкі жывёл, 
птушак: сабака Тузік, карова Лыска, курыца Рабка, папугай Гоша; 
міфалагічныя персанажы: Феміда (багіня права), Жыжаль (бог агню), 
Дажбог (бог сонца), Зюзя (бог холаду), Папялушка, Чырвоная Шапачка, Дзед 
Мароз, Баба Яга, Атлант; геаграфічныя, астранамічныя назвы, назвы 
населеных пунктаў, вуліц, рэк, азёр: Беларусь, Палессе, Зямля, Марс, Мінск, 
Брэстчына, вуліца Садовая, Буг, Свіслач, Мухавец; назвы літаратурных, 
публіцыстычных твораў, твораў розных галін мастацтва: раман «Каласы пад 
сярпом mваім», газета «Звязда», часопіс «Пачатковая школа», балет 
«Рагнеда», опера «У пушчах Палесся», танец «Лявоніха», габелен «Жанчыны 
Палесся», акварэль «Букет бэзу»; назвы таварыстваў, прадпрыемстваў: 
адкрытае акцыянернае таварыства «Камунарка», таварыства «Веды», 
кнігарня «Слова»; назвы машын: аўтамабіль «Волга», трактар «Беларус», 
камбайн «Hiва»; назвы прамысловых i прадуктовых тавараў: пральны 
парашок «Ветразь», хлеб «Нарачанскі», цукеркі «Крыжачок» i інш. 

Агульныя i ўласныя назоўнікі адрозніваюцца паміж сабой 
граматычнымі асаблівасцямі. Пераважная большасць агульных назоўнікаў 
можа мець формы i адзіночнага i множнага ліку: поле – палі, песня – песні.  
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Уласныя назоўнікі, як правіла, не маюць супрацьпастаўленых форм i 
ўжываюцца ў форме толькі аднаго ліку: адзіночнага: Дняпро, Нясвіж, 
Сахара; або множнага: Калінкавічы, Ляды, Афіны. Некаторыя ўласныя 
назвы могуць мець як форму адзіночнага, так і форму множнага ліку, калі яны 
абазначаюць розных асоб з аднолькавымі імёнамі, прозвішчамі: Ганна – у 
класе пяць Ганнаў, Радзівіл – род Радзівілаў, Гарэцкі – браты Гарэцкія; 
людзей з агульнымі, тыповымі рысамі: Заслонавы, Гагарыны; розныя 
геаграфічныя найменні з аднолькавай назвай: На тэрыторыі Беларусі ёсць 
некалькі Нівак, Зарэччаў, Камяніц. Арфаграфічнай прыметай ycix уласных 
назоўнікаў з'яўляецца напісанне ix з вялікай літары. 

Паміж агульнымі i ўласнымі назоўнікамі ў мове няма нерухомай мяжы. 
Агульныя назоўнікі могуць стаць уласнымі, калі набываюць індывідуальнае 
значэнне: заяц – Заяц Тамара, дуброва – вёска Дуброва, незабудка – дyxi 
«Незабудка», планета – гасцініца «Планета», арол – горад Арол. У выніку 
такога пераходу агульныя назоўнікі набываюць i граматычныя ўласцівасці 
ўласных назоўнікаў, параўн.: верабей, вераб’і, пяць вераб'ёў i Дар'я Верабей 
(форма множнага ліку адсутнічае, не спалучаецца з колькаснымі лічэбнікамі). 
Уласныя назоўнікі могуць набываць абагульненае значэнне i пераходзіць у 
разрад агульных. Напрыклад, адзінкі вымярэння ом, ампер, джоўль, ват, 
вольт, рэнтген названы імёнамі ix вынаходнікаў, адкрывальнікаў. З уласных 
імён перайшлі ў разрад агульных назвы тканін: батыст, балоння, габелен, 
бастон; назвы збpoi: маўзер, браўнінг, наган; назвы відаў адзення: рэглан, 
галіфэ; іншыя назвы: баржомі, геркулес, кулон, ватман. Падобным чынам 
перайшлі ў разрад агульных i прозвішчы літаратурных герояў, якія 
ўжываюцца ў пераносным сэнсе: тулягі, зёлкіны, кручковы. 

 
Канкрэтныя i абстрактныя назоўнікі 
Агульныя назоўнікі падзяляюцца на канкрэтныя i абстрактныя. 
К а н к р э т н ы я  назоўнікі абазначаюць прадметы, з'явы рэчаіснасці: 

дом, дрэва, лётчык, чалавек, мяцеліца, дождж, бліскавіца. Гэтыя 
прадметы i з'явы ўспрымаюцца рознымі органамі пачуццяў: зрокам, слыхам, 
дотыкам. Граматычнай асаблівасцю канкрэтных назоўнікаў з'яўляецца тое, 
што прадметы i з'явы, абазначаныя iмi, паддаюцца лічэнню, таму яны могуць 
спалучацца з колькаснымі i парадкавымі лічэбнікамі: дзве бярозы, тры 
дзічкі, чатыры скібы, першае цяпельца, пяты стол. Звычайна такія 
назоўнікі ўжываюцца як у форме адзіночнага, так i ў форме множнага ліку: 
ліст – лісты, імшара – імшары, выспа – выспы. 

А б с т р а к т н ы я  назоўнікі абазначаюць адцягненыя паняцці, пачуцці, 
уласцівасці, якасці, працэсы, дзеянні, стан: слава, сціпласць, каханне, любоў, 
гонар, дабрыня, бег, прыгажосць, барацьба, чытанне, радасць. 
Абстрактныя назоўнікі звычайна ўжываюцца ў форме адзіночнага ліку, не 
спалучаюцца з колькаснымі лічэбнікамі, толькі некаторыя з ix могуць 
спалучацца з няпэўна-колькаснымі cлoвaмi: шмат yвагі, многа радасці, 
гэтулькi гора, столькі цярпення, кропелька шчасця, mpoxi дабрыні. 
Асобныя абстрактныя назоўнікі могуць набываць у пэўным кантэксце 
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канкрэтнае значэнне i ў такіх выпадках ужывацца не толькі ў форме 
адзіночнага, але i ў форме множнага ліку i спалучацца з лічэбнікам радасці 
жыцця, жахі вайны, запаволеныя pyxi, шумы ў сэрцы, нашы беды, 
жаночыя слабасці, першыя выпрабаванні, дзве перамогі, першыя радасці. 
Некаторыя абстрактныя назоўнікі маюць форму толькі множнага ліку: 
перамовы, прыцемкі, замаразкі, праводзіны, канікулы i інш. 

Большасць абстрактных назоўнікаў мае вытворную аснову. Утвараюцца 
яны пераважна ад прыметнікаў i дзеясловаў пры дапамозе спецыфічных 
суфіксаў: -асці (-осці): згуртаван-асць, стойк-асць, прыгаж-осць; -ізм: гера-
ізм, рэал-ізм, фармал-ізм; -ств-, -цтв-: прыго-ств-а, хара-ств-о, свая-цтв-а; -
нн-: цярпе-нн-е, чыта-нн-е, адчува-нн-е; -б-: служ-б-а, бараць-б-а, малаць-б-а; 
-к-: плаў-к-а, бамбёж-к-а, naдnic-к-a. 

 
Адушаўлёныя i неадушаўлёныя назоўнікі 
А д у ш а ў л ё н ы я  назоўнікі з'яўляюцца назвамі асоб i іншых жывых 

істот: жанчына, маці, настаўнік, зубр, воўк, кнігаўка, страказа. Да 
адушаўлёных адносяцца пераважна назоўнікі мужчынскага i жаночага роду; 
адушаўлёных назоўнікаў ніякага роду вельмi мала, гэта ў асноўным назвы 
маладых icтот: качаня, парася, ласяня, птушаня, медзведзяня, дзіця. 

Н е а д у ш а ў л ё н ы я  назоўнікі – гэта назвы прадметаў рэчаіснасці, 
з'яў прыроды, раслін, абстрактных i разумовых паняццяў: школа, бяроза, 
сонца, туман, трава, касьба, прыгажосць, вучэнне. Да неадушаўлёных 
адносяцца назоўнікі ўcix трох родаў. 

Граматычнае адрозненне адушаўлёных i неадушаўлёных прадметаў не 
заўсёды адпавядае адрозненню жывога i нежывога ў прыродзе. Жывымі 
з'яўляюцца дрэвы, расліны, грыбы, мікробы, бактэрыі, аднак у граматыцы гэта 
назвы неадушаўлёных прадметаў. I наадварот, словы тапелец, нябожчык у 
граматыцы – адушаўлёныя назоўнікі. 

Граматычным паказчыкам адушаўлёнасці i неадушаўлёнасці назоўнікаў 
з'яўляецца форма вінавальнага склону множнага ліку. У адушаўлёных 
назоўнікаў форма вінавальнага склону множнага ліку супадае з формай 
роднага склону: В. студэнтаў, людзей, дзяцей, птушак – Р. студэнтаў, 
людзей, дзяцей, птушак; у неадушаўлёных назоўнікаў – з формай назоўнага 
склону: В. дрэвы, кветкі, агуркі – Н. дрэвы, кветкі, агуркі. 

У адзіночным ліку паслядоўнае граматычнае адрозненне адушаўлёнасці 
i неадушаўлёнасці назіраецца тoлькi ў назоўніках мужчынскага роду (за 
выключэннем назоўнікаў з канчаткам -а (-я) тыпу ваявода, суддзя): В. 
сябра, таварыша, сына – Р. сябра, таварыша, сына. У назоўніках 
жаночага роду такой паслядоўнасці ў граматычным выражэнні адушаўлёнасці 
i неадушаўлёнасці няма: Р. сястры, краіны, зямлі – В. сястру, краіну, 
зямлю; Н. сцяна, падлога – В. сцяну, падлогу; але: Н. В. аповесць, ноч. 

Да неадушаўлёных адносяцца назоўнікі, што абазначаюць сукупнасць 
людзей i іншых жывых icтот: студэнцтва, чалавецтва, народ, войска, армія, 
натоўп, рой, статак. Да адушаўлёных належаць назвы антычных багоў: Зеўс, 
Марс, Гіпнос, Юпітэр, Фартуна; міфічных icтот: русалка, дамавы, чорт, 
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лясун, д'ябал, вядзьмар; назвы шахматных фігур, карт: конь, ферзь, слон, туз, 
кароль, валет; назвы цацак: лялька, козлік, заяц; некаторыя назвы страў з рыб, 
птушак: шчупак, лешч, карась, цецярук (параўн.: есці шчупакоў, ляшчоў, 
карасёў, цецерукоў; але: есці шпроты, кількі, сардзіны); словы з пераносным 
значэннем, якія абазначаюць асоб: язык 'палонны' (узяць языка), тып 'чалавек 
з адмоўнымі рысамі характару' (распазналі гэтага тыпа адразу), мяшок 
'непаваротлівы чалавек' (абхітрылі нашага мяшка), зорка 'чалавек вялікага 
таленту' (сабралі ўcix зорак беларускай эстрады), пень 'абыякавы да ўсяго 
чалавек' (пераканалі ўсё-такі гэтага пня). 

Асобныя назоўнікі ўжываюцца ў мове як назвы адушаўлёных i 
неадушаўлёных прадметаў: вывучалі к a г о ?  і  ш т о ?  –  лічынкі i  лічынак, 
бацылы i  бацылаў, мікробы i мікробаў. , 

Адушаўлёныя назоўнікі захоўваюць свае граматычныя паказчыкі 
адушаўлёнасці (пры скланенні вінавальны склон супадае з родным), калі 
ўжываюцца для абазначэння неадушаўлёных прадметаў: чытаць «Сымона-
музыку», «Сотнікава», слухаць «Князя Ігара», «Івана Сусаніна». 

У паўднёва-заходнім дыялекце граматычнае выражэнне адушаўлёнасці i 
неадушаўлёнасці назоўнікаў не адпавядае нормам сучаснай літаратурнай 
мовы: форма вінавальнага склону адушаўлёных назоўнікаў супадае з формай 
назоўнага: падгадуе дзеці, напасе каровы, пасе коні, паловіць neўнi. У тым 
жа дыялекце i ў частцы сярэднебеларускіх гаворак наглядаецца i адваротная 
з'ява: неадушаўлёныя назоўнікі ў вінавальным склоне маюць форму роднага 
склону: павязаць фартушка, пайграць вальса, надзець касцюмчыка. 

Сярод адушаўлёных адрозніваюць а с а б о в ы я  назоўнікі, якія 
абазначаюць асоб паводле ix сацыяльнай, нацыянальнай i палітычнай 
прыналежнасці: селянін, рабочы, беларус, украінец, палітык, камуніст; роду 
дзейнасці: паэт, спявачка, настаўніца, каваль, вартаўнік; месца жыхарства: 
мінчанін, ciбipaк, кіяўлянін, гараджанін; сваяцкіх адносін: сястра, свацця, 
цешча, сын, муж; розных якасцей: патрыёт, геній, творца, румза, разява i 
iнш. Н е а с а б о в ы я  назоўнікі абазначаюць жывыя icтоты: вавёрка, ліса, 
пчала, чарвяк, амёба; прадметы i з'явы: горад, прадпрыемства, лес, далягляд, 
неба. 

 
Рэчыўныя назоўнікі 
Р э ч ы ў н ы я  назоўнікі называюць рэчывы аднароднага саставу. Такія 

рэчывы можна важыць, мераць, дзяліць на часткі, пры гэтым кожная частка 
захоўвае назву цэлага. Да рэчыўных назоўнікаў адносяцца назвы прадуктаў 
харчавання: мука, цукар, соль, хлеб, тлушч; сельскагаспадарчых культур: 
бульба, капуста, пшаніца, авёс, гарох; тканін: паркаль, аксаміт, сацін, 
шоўк, рацін; лякарстваў: валідол, аспірын, тэмпалгін, пірамідон; xiмiчныx 
элементаў i ix злучэнняў: уран, кісларод, азот, вадарод, шчолач; 
матэрыялаў: гinc, цэмент, кірпіч, пясок, бетон; выкапняў i металаў: 
жалеза, сера, натрый, ртуць, волава. 

Граматычнай прыметай рэчыўных назоўнікаў з'яўляецца ўжыванне іх 
пераважна ў форме толькі адзіночнага ліку: малако, чай, шчаўе, крапіва, 
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вугаль. Асобныя рэчыўныя назоўнікі маюць форму толькі множнага ліку: 
дyxi, апілкі, дрожджы, вяршкі, высеўкі, суніцы, чарніцы. Некаторыя 
рэчыўныя назоўнікі з формай адзіночнага ліку могуць набываць у кантэксце 
форму множнага ліку, калі абазначаюць віды або гатункі рэчываў: соль – 
калійныя солі, сталь – высакаякасныя сталі, гразь – лячэбныя гразі; 
вырабы з рэчываў: шоўк – князёўна была ў шаўках, гinc – увесь у гincax; 
занятую рэчывам плошчу: скрозь віднеліся пяскі, уздоўж дapoгі цягнуліся 
жыты. 

Рэчыўныя назоўнікі не спалучаюцца з уласнаколькаснымі лічэбнікамі, 
але могуць ужывацца з дробавымі лічэбнікамі, няпэўна-колькаснымі словамі, 
а таксама з назвамі адзінак меры, вагi, аб'ёму: дзве трэція тлушчу, тры 
чацвёртыя мукі, мала смятаны, столькі крапівы, багата нафты, 
кілаграм цукру, тона бульбы, метр паркалю, літр мёду. 

Марфалагічнай асаблівасцю рэчыўных назоўнікаў мужчынскага роду 
з'яўляецца канчатак -у (-ю) у родным склоне адзіночнага ліку: кіслароду, 
вадароду, азоту, шакаладу, раціну, саціну, снегу, гароху, асфальту, алею, 
мёду, цукру; але: хлеба, аўса. 

 
Зборныя назоўнікі 
З б о р н ы я  назоўнікі абазначаюць сукупнасць асоб, жывых icтот, 

аднародных прадметаў як адно цэлае: студэнцтва, сялянства, прафесура, 
дзятва, лісце, калоссе, звяр'ё, машкара, пер'е. Асноўная граматычная прымета 
зборных назоўнікаў – ўжыванне толькі ў форме адзіночнага ліку. Яны не 
спалучаюцца з уласнаколькаснымі лічэбнікамі, аднак могуць утвараць 
спалучэнні з няпэўна-колькаснымі словамі, дробавымі лічэбнікамі: столькі 
беднаты, шмат ламачча, дзве трэція асінніку, тры пятыя насельніцтва. 

Зборныя назоўнікі маюць спецыфічныя словаўтваральныя суфіксы: -
ств- (-цтв-): птаства, настаўніцтва, казацтва; -от- (-am-): лістота, 
бедната; -няк: дубняк, сушняк; -нік: сунічнік, алешнік; -як: вішняк, сасняк; -ј-: 
звяр'[-ј-о], хлам'[-ј-о]. 

Ад зборных назоўнікаў трэба адрозніваць словы тыпу калектыў, група, 
атрад, аркестр, хор, войска, дружына, зграя, табун, груда. Такія назоўнікі 
абазначаюць сукупнасць асоб, прадметаў толькі лексічна i зборнымі не 
з'яўляюцца. У адрозненне ад зборных яны ўтвараюць формы множнага ліку 
(калектыў – калектывы, зграя – зграі) i спалучаюцца з уласнаколькаснымі 
лічэбнікамі (тры, чатыры калектывы; адна, дзве зграі, пяць, шэсць атрадаў). 

У мове мастацкай літаратуры значэнне зборнасці можа набываць i 
агульная назва ў форме адзіночнага ліку: У Нарачы, як i ў іншых азёрах i 
рэках Балтыйскага басейна, ад Брэста да Acвei, водзіцца розная рыба 
(Каратк.); Беларусь паступова бяднела звярамі. Зубр, які сустракаўся ў 
Палессі i на noўднi Прыдняпроўя яшчэ ў XVIII ст., быў выбіты i збярогся 
толькі ў Белавежы, быў знішчаны собаль, балотная рысь, або «лемпарт», 
чорны заяц, што сустракаўся ля Копыся яшчэ на пачатку XX ст., 
высакародны алень i многія іншыя (Каратк.); Ці не багаты тут лясы i рознай 
птушкай i звярамі, арэхам, ягадай, грыбамі (К-с). 
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 З а ў в а г а .  Трэба адрозніваць формы зборных назоўнікаў тыпу 
калоссе, лісце, бярвенне, пер'е ад форм множнага ліку суадносных з iмi 
аднакарэнных назоўнікаў: каласы, лісты, бярвёны, пёры. Ужыванне формаў 
калоссі, лісці, бярвенні, nep'i з'яўляецца парушэннем норм літаратурнай 
мовы. 

Асобную групу назоўнікаў у беларускай мове складаюць 
а д з і н к а в ы я  назоўнікі. Яны абазначаюць адзінкавыя прадметы, 
вылучаныя з сукупнасці аднародных прадметаў. Адзінкавыя назоўнікі могуць 
мець формы адзіночнага i множнага ліку (ільдзіна – ільдзіны, жамчужына – 
жамчужыны), спалучацца з колькаснымі лічэбнікамі (дзве ільдзіны, тры 
жамчужыны). Утвараюцца яны ад зборных i рэчыўных назоўнікаў пры 
дапамозе суфіксаў -ын- (-iн-), -ынк- (-інк-): ламачча – ламачына, гарох – 
гарошына, галлё – галіна, салома – саломіна, быллё – былінка, снег – 
сняжынка, пясок – пясчынка, пух – пушынка. 

 
Род назоўнікаў 
К а т э г о р ы я  р о д у  – адна са сродкаў выражэння прадметнага 

значэння назоўнікаў. Яна з'яўляецца ix пастаяннай, незалежнай граматычнай 
прыметай. Катэгорыя роду ўласціва ўciм назоўнікам, акрамя тых, якія 
ўжываюцца толькі ў форме множнага ліку (caнi, канікулы, акуляры, 
Баранавічы). Назоўнікі адносяцца да аднаго з трох родаў: мужчынскага 
(дзень, лес, колер, лідар); жаночага (песня, радасць, краіна, ноч); ніякага (поле, 
шчасце, мора, жыццё). 

Род назоўнікаў можна вызначыць марфалагічна, сінтаксічна i 
семантычна. 

М а р ф а л а г і ч н а  род назоўнікаў вызначаецца па канчатках. 
 3 а ў в а г а . Па канчатках толькі назоўнага склону род некаторых 

назоўнікаў адрозніць немагчыма. Напрыклад, назоўнікі з нулявым канчаткам 
у назоўным склоне могуць быць як словамі мужчынскага (шалаш, вугаль), 
так i жаночага (мыш, дэталь) роду. У такім выпадку толькі канчаткі роднага 
склону будуць указваць на розны граматычны род назоўнікаў: шалаша, 
вугалю i мышы, дэталі. 

Да м у ж ч ы н с к а г а  роду адносяцца назоўнікі, якія ў назоўным склоне 
маюць нулявы канчатак, а ў родным – канчаткі -а (-я), -у (-ю): універстэт – 
універсітэта, чалавек – чалавека, пень – пня, шлях – шляху, гай – гаю. Да 
мужчынскага роду адносяцца некаторыя асабовыя назоўнікі, якія ў назоўным 
склоне маюць канчатак -а (-я), а ў родным – -і (-ы): дзядзька – дзядзькі, 
дзядуля – дзядулі, mama – таты, хлапчына – хлапчыны, а таксама 
субстантываваныя прыметнікі i дзеепрыметнікі з канчаткам -ы ў назоўным 
склоне: ляснічы, рабочы, малады, знаёмы. 

Да ж а н о ч а г а  роду адносяцца назоўнікі, якія ў назоўным склоне 
маюць канчатак -а (-я) i нулявы канчатак, а ў родным – канчатак -ы (-і): вясна 
– вясны, настаўніца – настаўніцы, кропля – кроплі, ткачыха – ткачыхі, 
шчолач – шчолачы, Cвip – Cвipы. Жаночы род маюць субстантываваныя 
прыметнікі i дзеепрыметнікі з канчаткам -ая ў назоўным склоне: сталовая, 
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аперацыйная, знаёмая, маладая, нарачоная. 
Да н і я к а г а  роду адносяцца назоўнікі, якія ў назоўным склоне маюць 

канчаткі -а (-я), -о (-ё), -е, а ў родным – -а (-я): сонца – сонца, цемя – цемя, 
племя – племя, дупло – дупла, жыццё – жыцця, зерне – зерня. Ніякі род маюць 
субстантываваныя прыметнікі i дзеепрыметнікі на -ае, -ое: гарачае, пірожнае, 
шампанскае, заліўное. 

С і н т а к с і ч н а  род назоўнікаў вызначаецца па форме дапасаванага да 
назоўніка слова (прыметніка, займенніка-прыметніка, парадкавага лічэбніка, 
дзеепрыметніка) ці па форме дзеяслова-выказніка ў прошлым часе: прыгожая 
песня, прыгожы палетак, прыгожае поле; пятая кніга, пяты ўрок, пятае 
вядро. Пры нязменных словах канчаткі дапасаваных да ix слоў выступаюць як 
адзіныя паказчыкі роду: першае інтэрв'ю, прасторнае фае, дапытлівая ледзі, 
прыехаў аташэ, мой Тбілісі. 

С е м а н т ы ч н а  вызначаецца род асабовых назоўнікаў у залежнасці ад 
біялагічнага полу асобы: словы дзяўчына, дачка, жанчына – жаночага роду, 
бо называюць асоб жаночага полу; хлопец, сын, мужчына – мужчынскага 
роду, бо называюць асоб мужчынскага полу. Суадносныя родавыя пары 
ўтвараюцца суплетыўнымі асновамі: бацька – маці, дзядуля – бабуля, муж – 
жонка, жаніх – нявеста, брат – сястра, юнак – дзяўчына. Многія родавыя 
пары ўтвараюцца пры дапамозе суфіксаў -к-, -эс-, -ых-, -ыс-,     -ш-: машыніст 
– машыністка, журналіст – журналістка, паэт – паэтэса, прынц – 
прынцэса, ткач – ткачыха, повар – паварыха, акцёр – актрыса, ліфцёр – 
ліфцёрша, а таксама пры дапамозе канчатка, які мае 
словаформаўтваральнае значэнне: Ніл – Ніла, Валянцін – Валянціна, 
Аляксандр – Аляксандра. 

Залежнасць граматычнага роду назоўніка ад полу носьбіта можна 
прасачыць i ў назвах некаторых жывёл: жарабец – кабыла, бык – карова, леў 
– ільвіца, заяц – зайчыха, каза – казёл, кот – кошка, аднак яна праяўляецца 
непаслядоўна. Многія назвы жывёл, птушак, рыб, паўзуноў ужываюцца толькі 
ў форме мужчынскага роду: журавель, алень, крот, цюлень, вуж, карась, 
сокал або толькі ў форме жаночага роду: ластаўка, змяя, мыш, вавёрка, пчала, 
муха. 

Акрамя назоўнікаў мужчынскага, жаночага i ніякага роду, у беларускай 
мове ёсць група назоўнікаў а г у л ь н а г а  роду, якія ўжываюцца як у значэнні 
мужчынскага, так i ў значэнні жаночага роду ў залежнасці ад полу асобы, 
якую яны абазначаюць: валацуга, гуляка, калека, крыўляка, малайчына, 
недарэка, нязгрэба. Пол асобы ў такім выпадку вызначаецца сіктаксічна, па 
дапасаваных да ix атрыбутыўных словах: той праныра – тая праныра, круглы 
cipama – круглая cipama, маленькі чысцёха – маленькая чысцёха. Назоўнікі 
агульнага роду маюць форму жаночага роду з канчаткам -а (-я) i абазначаюць 
асоб па характэрных для ix дзеяннях: бадзяга, выскачка, задзіра, мямля, 
папрашайка ці ўласцівасцях: нязгрэба, недарэка, здыхля, ляўша, мурза, 
святоша, скнара. Многія з ix маюць экспрэсіўна-ацэначную афарбоўку, 
часцей за ўсё адмоўную: абжора, абдзірала, пустамеля, п'яніца, скупянда, 
шэльма. Ім уласцівыя спецыфічныя суфіксы: -к-, -л-, -іц-,  -яг-: недавучка, 
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гуляка, служка; аб'ядала, дурыла, зубрыла; п'яніца, тупіца, шаляніца; туляга, 
бадзяга, стыляга. Ужываюцца назоўнікі агульнага роду пераважна ў 
гутарковай мове i мове мастацкай літаратуры. 

Да назоўнікаў агульнага роду адносяцца некаторыя ўласныя імёны тыпу 
Саша, Жэня, Шура, Валя, Лёня: дачка Саша – сын Саша, дзяўчынка Жэня – 
хлопчык Жэня, вясёлая Шура – вясёлы Шура, маленькая Лёня – маленькі Лёня. 

С е м а н т ы ч н а , з улікам лексічнага значэння, вызначаецца род 
іншамоўных н е с к л а н я л ь н ы х  назоўнікаў. 

Да м у ж ч ы н с к а г а  роду адносяцца: 1) назоўнікі, якія абазначаюць 
асоб мужчынскага полу: буржуа, ранцье, аташэ, дэндзі, маэстра, парцье, 
канферансье, янкі; 2) назвы жывёл, птушак: гну, фламінга, noнi, какаду, 
кенгуру, шымпанзэ; 3) назвы моў: фіджы, хіндзі, пушту; 4) назвы вятроў: 
сірока, тарнада, салана; 5) назоўнікі сулугуні (сыр), экю (французская 
старажытная манета), пенальці. 

Да ж а н о ч а г а  роду адносяцца: 1) назоўнікі, якія абазначаюць асоб 
жаночага полу: міс, місіс, мадам, ледзі, naнi, фраў; 2) словы цэцэ (від мyxi), 
салямі (гатунак каўбасы), калірабі, брокалі (від капусты), iвaci (від рыбы). 

Да н і я к а г а  роду адносяцца назвы нежывых прадметаў: ток-шоў, 
алібі, амплуа, бюро, дэпо, журы, карэ, рагу, камюніке, рэзюмэ, кашнэ, 
кабернэ, піке. 

Род нескланяльных г е а г р а ф і ч н ы х  назваў вызначаецца па родавым 
агульным слове. Так, назоўнік Дэлі мужчынскага роду, паколькі суадносіцца 
са словам горад; Сан-Францыска, Сочы, Чыкага (горад), Хакайда, Хансю 
(востраў), Пуэрта-Рыка (порт) – мужчынскага роду; Micicini, По (рака), 
Марока, Чылі (дзяржава) – жаночага роду; Антарыа (возера) – ніякага роду. 
Гэтаксама вызначаецца род нескланяльных назваў перыядычных выданняў: 
(газета) «Таймс», «Ушта», «Юманітэ». 

Род нескланяльных с к л а д а н а с к а р о ч а н ы х  слоў (абрэвіятур) 
вызначаецца па апорным слове расшыфроўкі: ААН (Арганізацыя Аб'яднаных 
Нацый), ДАІ (Дзяржаўная аўтаінспекцыя), АТС (аўтаматычная тэлефонная 
станцыя) – жаночы род; БРСМ (Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі), 
БДПУ (Беларускі дзяржаўны педагагічны ўнiвepcimэm), ТК (аддзел 
тэхнічнага контролю), рана (раённы аддзел народной асветы) – мужчынскі 
род; СНТ (студэнцкае навуковае таварыства), ТЧК (Таварыства Чырвонага 
Крыжа) – ніякі род. Род скланяльных абрэвіятур вызначаецца марфалагічна 
(па канчатках). Паводле граматычнай формы яны нагадваюць назоўнікі 
мужчынскага роду з нулявым канчаткам: ЛіМ («Ліmapamypa i мастацтва») 
– у ЛіMe, ЛіМам; БАМ (Байкала-Амурская магістраль) – на БАМе, БАМам; 
ВАК (Вышэйшая атэстацыйная камісія) – у ВАКу, ВАКам; лясгас – у лясгасе, 
лясгасам, гарвыканкам – у гарвыканкаме, гарвыканкамам. 

Формы граматычнага роду аднакарэнных назоўнікаў у рускай i 
беларускай мове не заўсёды супадаюць. Так, словы валяр'ян, ахапак, цень, 
медаль, сабака, мазоль, боль, шынель у беларускай мове мужчынскага роду, у 
рускай – жаночага. Некаторыя назоўнікі адрозніваюцца ў беларускай i рускай 
мовах не толькі родавай прыналежнасцю, але i характарам асновы. Словы 
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тыпу запіс, палын, гар, зыб, лесастэп, плеш (плех), дроб, noдnic, накіп, фальш, 
стэп, пыл, поступ у беларускай мове адносяцца да мужчынскага роду i маюць 
цвёрдую (зацвярдзелую) аснову, у рускай мове такія назоўнікі жаночага роду 
з мяккай асновай: запись, полынь, гарь, зыбь, лесостепь, плешь, дробь, 
подпись, накипь, фальшь, степь, пыль, поступь. 

Назоўнікі гусь, лебедзь, жырафа, таполя, камода, гонта ў 
беларускай мове жаночага роду, у рускай – мужчынскага. Няма супадзення ў 
родзе слоў яблык – яблоко, капыт – копыто, брыво – бровь, шчаўе – 
щавель, жніво – жатва i інш. Назвы маладых icтот у беларускай мове 
ніякага роду: гусяня, парася, цяля, ваўчаня, у рускай – мужчынскага: 
гусенок, поросенок, теленок, волченок. 

 
Лік назоўнікаў 
К а т э г о р ы я  л i к у  – гэта граматычная катэгорыя, якая выражае 

адносіны прадметаў да ix колькасці. 
У сучаснай беларускай літаратурнай мове існуюць дзве формы ліку 

назоўнікаў: адзіночнага i множнага. Назоўнікі а д з і н о ч н а г а  ліку 
абазначаюць адзін прадмет: горад, сяло, студэнт, гадзіннік, артыст. 
Назоўнікі м н о ж н а г а  ліку абазначаюць некалькі або падзельнае мноства 
аднародных прадметаў: балоты, берагі, студэнты, клёны, астравы. Лік 
назоўнікаў вызначаецца марфалагічна i сіктаксічна. Марфалагічнымі 
паказчыкамі ліку з'яўляюцца склонавыя канчаткі: для назоўнікаў адзіночнага 
ліку – канчаткі -а (-я), -е, -о (-ё) i нулявы канчатак: краіна, лазня, зерне, 
пісьмо, жыццё, гай, звер, дуб; для множнага – -ы (-і), -е: сталы, гады, землі, 
мінчане, гараджане. Разам са склонавымі канчаткамі дадатковым сродкам 
выражэння катэгорыі ліку можа быць чаргаванне гукаў у аснове: вока – вочы, 
вуха – вушы, сон – сны, лёд – ільды, рубель – рублі; змена націску: – , 
сябар – сябры, зямля – землі. Некаторыя назоўнікі пры ўтварэнні формы 
множнага ліку змяняюць структуру асновы: з'яўляецца ці страчваецца суфікс: 
неба – нябёсы, племя – плямёны, жарабя – жарабяты; курыца – куры, 
палачанін – палачане, селянін – сяляне. Асобныя словы маюць суплетыўныя 
формы ліку: чалавек – людзі. 

Сінтаксічна катэгорыя ліку вызначаецца па форме дапасаванага да 
назоўніка азначэння (прыметніка, займенніка-прыметніка, парадкавага 
лічэбніка, дзеепрыметніка) ці па форме дзеяслова-выказніка: цікавая кніга – 
цікавыя кнігі, мая мара – мае мары, першая сустрэча – першыя сустрэчы, 
вымытае акно – вымытыя вокны, гучыць песня – гучаць пecнi. 
Нескланяльныя назоўнікі выражаюць катэгорыю ліку толькі сіктаксічна: наша 
інтэрв'ю – нашы інтэрв'ю, прасторнае фае – прасторныя фае, кафэ 
зачынена – кафэ былі зачынены, купэ было ўтульнае – купэ былі ўтульныя. 

Пераважная большасць назоўнікаў у беларускай мове абазначае 
прадметы, якія паддаюцца лічэнню i могуць спалучацца з колькаснымі 
лічэбнікамі. Такія назоўнікі маюць суадносныя формы адзіночнага i множнага 
ліку: мур – муры, мурог – мурагі, выспа – выспы, дранік – дpaнiкі. Некаторыя 
назоўнікі маюць форму або толькі адзіночнага (адзіночналікавыя), або толькі 
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множнага (множналікавыя) ліку. 
Да а д з і н о ч н а л і к а в ы х  адносяцца назоўнікі: 1) зборныя: ельнік, 

моладзь, чалавецтва, апаратура, радня, смецце, павуцінне, лістота; 2) 
абстрактныя: прыгажосць, сум, каханне, любоў, хадзьба, чысціня, блакіт, 
плач, цярпенне, слава; 3) рэчыўныя: чай, цукар, воўна, жалеза, проса, мука, 
пюрэ, вада, медзь; 4) назвы грамадскіх плыняў, вучэнняў, галін навукі: 
марксізм, сацыялізм, дэмакратыя, класіцызм, фізіялогія, лінгвістыка; 5) 
назвы месяцаў: верасень, чэрвень, жнівень, люты; 6) назвы напрамкаў свету: 
поўнач, поўдзень, захад, усход; 7) уласныя назвы: Нарач, Мядзель, Буг, Максім 
Танк, мястэчка Ракаў. 

Некаторыя адзіночналікавыя назоўнікі ў пэўным кантэксце могуць 
утвараць формы множнага ліку, што звязана са зменай ix лексічнага значэння: 
Больш не горка гасцям. Горка мне аднаму! Толькі мёду мне ў чарку не ліце. За 
жыты залатыя свой тост я ўзніму ды за песню, што згублена ў жыце (Гіл.). 
Ідуць бясконцым мураўіным гужам памераў парадыйных ішакі. Не то ў 
Кабул, не то да Гіндукуша вязуць яны славутыя шаўкі (Панч.). 

Да м н о ж н а л і к а в ы х  адносяцца назоўнікі, якія абазначаюць: 1) 
прадметы, што складаюцца з дзвюх або некалькіх аднолькавых частак: граблі, 
арэлі, вусны, абцугі, нажніцы, кросны, насілкі, акуляры, сані; 2) рэчывы, 
прадукты, адходы некаторых рэчываў: дyxi, лекі, дрожджы, кансервы, апілкі, 
адкіды, памыі; 3) дзеянні, стан прыроды: выбары, паводзіны, роды, провады, 
замаразкі, прыцемкі; 4) гульні, абрады, святы: хованкі, жмуркі, шахматы, 
радзіны, памінкі, імяніны, угодкі, Каляды, Дзяды; 5) прамежкі часу: суткі, 
канікулы, прыцемкі; 6) уласныя назвы: Асіповічы, Баранавічы, Карпаты, 
Анды, Рыбы. 

Множналікавыя назоўнікі, што называюць канкрэтныя прадметы, якія 
можна лічыць (вілы, caні, нажніцы), а таксама словы са значэннем часу 
могуць утвараць супрацьпастаўленне «адзінкавасць – множнасць». Значэнне 
адзінкавасці ў ix перадаецца спалучэннем са словам адны: адны граблі, адны 
абцугі, адны насілкі, адны суткі, а значэнне множнасці – спалучэннямі з 
лічэбнікамі двое сутак, пяцёра нажніц, трое акуляраў, пяць шаравараў. 

Ад множналікавых назоўнікаў трэба адрозніваць словы, якія 
ўжываюцца пераважна ў множным ліку, але маюць таксама i формы 
адзіночнага ліку: гетра – гетры, поручня – поручні, шкарпэтка – шкарпэткі, 
чаравік – чаравікі, пацерка – пацеркі, караля – каралі, кліпс – кліпсы, будзень – 
будні, аб'едак – аб'едкі, лыжа – лыжы. 

Лік назоўнікаў у беларускай i рускай мовах у асноўным супадае. 
Адрозненні назіраюцца толькі ў некаторых словах. Так, назоўнікі чарніцы, 
брусніцы, каноплі, двайняты, крупы ў беларускай мове маюць форму 
множнага ліку, у рускай – адзіночнага: черника, брусника, конопля, двойня, 
крупа. Назоўнікі клопат, чарніла, бяліла, змрок, макарона ўжываюцца ў 
беларускай мове ў форме адзіночнага ліку, а ў рускай – множнага: хлопоты, 
чернила, белила, сумерки, макароны. Словы дзверы, грудзі ў беларускай мове 
множналікавыя, у рускай мове яны маюць абедзве формы ліку: грудь – груди, 
дверь – двери. 
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Склон назоўнікаў. Значэнні склонаў 
С к л о н  – гэта граматычная словазменная катэгорыя, якая паказвае 

адносіны назоўніка да іншага слова ў словазлучэнні ці сказе. Яна выражаецца 
праз сістэму канчаткаў. У сучаснай беларускай мове шэсць склонаў: назоўны 
(адказвае на пытанні х т о ?  ш т о ? ), родны (к а г о ?  ч а г о ? ), давальны 
(к а м у ?  ч а м у ? ), вінавальны (к а г о ?  ш т о ? ), творны (к і м ?  ч ы м ? ), 
месны (п а  к і м ?  а б  ч ы м ? ). Назоўны склон выражае самастойную, 
граматычна незалежную форму назоўніка i называецца п р а м ы м . Астатнія 
склоны ў с к о с н ы я . Яны абазначаюць граматычна залежную форму 
назоўніка, выражаюць разнастайныя сіктаксічныя адносіны да іншых слоў. 
Ускосныя склоны ўжываюцца як з прыназоўнікамі, так i без ix. Назоўны 
склон заўсёды ўжываецца без прыназоўнікаў, месны – толькі з 
прыназоўнікамі. 

Н а з о ў н ы  склон абазначае суб'ект дзеяння, выконвае функцыю 
дзейніка двухсастаўнага сказа i галоўнага члена аднасастаўнага 
намінатыўнага сказа: Сады ampacaлi пажоўклае лісце (А.Ч.); У сонцы млеюць 
над верасамі духмяныя сосны (Б.); Верасень. Дажджы. Сонца грэе слаба 
(Шам.); Снегапад. Белая ігліца (Р.Б.). У пaciўныx канструкцыях можа мець 
суб'ектна-аб'ектнае значэнне: быць суб'ектам i абазначаць прадмет, на які 
накіравана дзеянне: Зямля пакрывалася цвёрдаю скарынкаю (К-с); Шырокая 
палявая раўніна горбіцца невялікімі ўзгоркамі, перасякаецца доламі i 
рачулкамi (Шам.). Назоўны склон часта ўжываецца ў ролі выказніка: Песня – 
вялікая сіла (Пестр.); Народ – пясняр, народ – паэт (Панч.); Грыбкі нібы 
капыткі (Нар. тв.); прыдатка: Сям-там на полі падступаюцца да ўскраіны 
бору адзінокія дубы-вартаўнікі (Н.Г.); Яшчэ дзе-нідзе падае голас нястомны 
валацуга-дзяркач (Kip.). Можа быць звароткам: Люблю цябе, жыццё, любоўю 
кроўнай (Гіл.); Ты ляці, маё слова, праз палі i лясы, прывітайся з краінай маёй 
дарагою (Панч.). 

Р о д н ы  склон абазначае: 1) прыналежнасць: сляды зайца, бераг рэчкі, 
характар бацькі, хата лесніка, уражанні дзіцяці; 2) аб'ект дзеяння: 
будаўніцтва дома, напісанне артыкула, прыезд бацькоў, рашэнне задачы, 
чытанне кнігі; 3) аб'ект часовага карыстання: пазычыць сякеры, папрасіць 
лодкі, даць ключа, адрэзаць хлеба, выпіць вады; 4) аб'ект пры адмоўным 
дзеянні: не сабраць ягад, не напісаць пісіма, не чуць стрэлу, не зрабіць 
задання, не прачытаць кнігі; 5) адносіны асобы да іншай асобы, калектыву, 
арганізацыі: дэпутат думы, студэнт тэхнікума, выкладчык універсітэта, 
выхавальнік садка, стараста групы; 6) матэрыял, з якога зроблены прадмет: 
пашыць з шоўку, саткаць з ільну, зрабіць з дрэва; 7) час дзеяння: працаваць да 
ночы, вучыцца з дзяцінства, чакаць вечара; 8) прычыну: плакаць ад радасці, 
сказаць з гарачкі, смяяцца ад шчасця; 9) мэту: прыехаць для агляду, 
намаляваць для дзяцей, жыць дзеля дачкі; 10) колькасць: шклянка малака, 
кілаграм цукру, бочка мёду, зграя ваўкоў. 

Д а в а л ь н ы  склон абазначае ўскосны аб'ект, на якi накіравана 
дзеянне: напісаць сябру, прынесці дачцэ, падарыць дзяўчыне, перадаць 
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таварышу, аддаць сыну; у безасабовых сказах можа абазначаць ускосны 
суб'ект стану: Дзецям сумна, Хвораму стала горш, Дзяўчыне не спіцца, 
Птушкам холадна. 

В i н а в а л ь н ы  склон абазначае: 1) прамы аб'ект: Будаваць дом, араць 
зямлю, пісаць пісьмо, любіць працу, збіраць ягады; 2) прадмет думкі, 
маўлення, пачуцця: расказваць пра выпадак, думаць пра вучобу, гаварыць пра 
спецыялістаў, клапаціцца пра родных; 3) можа мець значэнне часу, колькасці: 
чакаць цэлы дзень, сустрэцца пад вясну, прайсці вярсту, пражыць год, 
праехаць усю краіну, напамінаць кожную гадзіну; 4) мэты: пайсці па бацьку, 
адправіцца на заданне, паехаць у ягады, прыйсці на сустрэчу. 

Т в о р н ы  склон абазначае: 1) прыладу ці сродак дзеяння: шыць 
іголкай, пісаць пяром, капаць лапатай, схапіць рукой, гнаць дубцом; 2) аб'ект 
дзеяння: займацца музыкай, камандаваць атрадам, кіраваць навуковай 
працай, напоўніць малаком, ганарыцца поспехамі; 3) вытворцу дзеяння 
(суб'ект) у пасіўных канструкцыях: намалявана хлопчыкам, зроблена 
майстрам, прапета спеваком, падмецена гаспадыняй; 4) спосаб дзеяння: 
гаварыць шэптам, вышываць гладдзю, сказаць сур'ёзным тонам, спяваць 
хорам; 5) параўнанне: ляцець шнурам, паўзці чарвяком, бегчы стралой, 
імчацца віхрам; 6) сумеснасць дзеяння: адпачываць з сябрамі, ісці з каханым, 
раіцца з дарослымі, сустракацца з калегамі; 7) прасторавыя, часавыя 
адносіны: вяртацца полем, ехаць берагам, гуляць познім вечарам, сустрэцца 
сонечным ранкам; 8) прымету прадмета, калі ўжываецца ў складзе састаўнога 
іменнага выказніка: быць настаўніцай, стаць выдатнікам, зрабіцца 
палітыкам. 

М е с н ы  склон абазначае: 1) месца дзеяння: захоўваць у снезе, быць у 
вёсцы, сустрэць на дарозе, ляжаць на падлозе, расці ў парку; 2) час дзеяння: 
прыехаць у сакавіку, пачаць на гэтым тыдні, адпачываць у студзені, устаць 
на досвітку, 3) прыладу i сродак дзеяння: іграць на скрыпцы, ехаць на 
машыне, смажыць на алеі, катацца на лыжах; 4) аб'ект дзеяння: 
дагаварыцца аб сумеснай дзейнасці, тужыць па сыне, сумаваць па радзіме; 5) 
прымету прадмета праз адносіны да іншага прадмета: пернік на мёдзе, чалавек 
у скуранцы, кніга ў пераплёце, паліто на футры, дзяўчына ў акулярах. 
 

Тыпы скланення назоўнікаў 
Змяненне назоўнікаў па склонах у адзіночным i множным ліку 

называецца с к л а н е н н е м . Асобныя групы назоўнікаў пры скланенні 
ўтвараюць тыпы, якія адрозніваюцца склонавымі канчаткамі. Сукупнасць ycix 
склонавых форм назоўнікаў пэўнага тыпу скланення носіць назву 
п а р а д ы г м а  скланення: бераг, берага, берагу, бераг, берагам, на беразе, 
берагі, берагоў, берагам, берагі, берагамі, на берагах; песня, necнi, necнi, 
песню, песняй (-яю), у necнi, necнi, песень, песням, necнi, песнямі, у песнях. У 
залежнасці ад парадыгмы скланення i граматычнага роду назоўнікаў 
традыцыйна вылучаюць тры асноўныя тыпы скланення. 

Да п е р ш а г а  скланення адносяцца назоўнікі жаночага роду з 
канчаткам -а (-я) у форме назоўнага склону адзіночнага ліку: кніга, дарога, 
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вішня, зямля. Па першым тыпе скланення змяняюцца таксама назоўнікі 
мужчынскага роду на -а (-я) з націскам на канчатку: Kpaniв ; 
агульнага роду з націскам на канчатку: , 

; агульнага роду, якія абазначаюць асоб жаночага полу: 
непаседа, задзіра, малайчына, плакса, ціхоня, цёзка. 

Да д р у г о г а  скланення адносяцца назоўнікі мужчынскага роду з 
нулявым канчаткам у форме назоўнага склону адзіночнага ліку: гай, боль, 
край, noдnic, лес; назоўнікі ніякага роду з канчаткамi -о (-ё), -а, -е: вядро, 
дупло, жыццё, кап'ё, дрэва, неба, поле, зерне; пяць назоўнікаў на -мя: семя, 
полымя, вымя, бярэмя, цемя. 

Да т р э ц я г а  скланення адносяцца назоўнікі жаночага роду з нулявым 
канчаткам у форме назоўнага склону адзіночнага ліку: соль, свякроў, печ, 
аповесць, гусь. 

Па-за межамі гэтых трох тыпаў скланення знаходзяцца 
рознаскланяльныя назоўнікі, якія маюць ва ўскосных склонах канчаткі, 
уласцівыя розным тыпам скланення: імя, племя, стрэмя, ягня, кураня, дзіця, 
забіяка, няўмека, кніганоша; нескланяльныя назоўнікі, якія ва ўcix склонах 
маюць адну i тую ж форму: фае, пюрэ, журы, метро, купэ; субстантываваныя 
прыметнікі – назоўнікі, якія маюць форму прыметнікаў: шампанскае, 
марожанае, знаёмы, рабочы, малады; множналікавыя назоўнікі: канікулы, 
куранты, дзверы, ночвы, дрожджы. 

Склонавыя канчаткі назоўнікаў у кожным тыпе скланення залежаць ад 
характару асновы. Аснова слова вызначаецца па апошнім зычным гуку 
пачатковай формы назоўніка. Яна можа заканчвацца: 1) на цвёрды зычны: 
сцяна, брат, дупло, рыба, уваход, дуб; 2) на зацвярдзелыя зычныя р, ц, ж, ш, 
дж, ч: двор, бор, баец, мудрэц, нож, мыш, дождж, ноч, сякач; 3) на мяккі 
зычны: поле, лазня, клей, смеласць, конь, каменне, сузор'е; 4) на заднеязычныя 
г, к, х: дарога, nipoг, юнак, вожык, страха, шлях. 

Пры ўтварэнні склонавых форм назоўнікаў могуць адбывацца розныя 
чаргаванні зычных або галосных у аснове: мука – у муцэ, дарожка – на 
дарожцы, кніга – у кнізе, страха – на страсе; вёска – вёсак, лыжка – лыжак, 
пень – пня, рубель – рубля, сотня – соцень, песня – песень, вядро – вёдзер; 
змены націску: ль – медалём, шын ль – шынялём, в рас –  
– хамі, будаў к – будаўнік м. 

 
Склонавыя канчаткі назоўнікаў першага скланення ў адзіночным ліку 

1. Скланенне назоўнікаў жаночага роду 
Аснова на цвёрды і зацвярдзелы зычны 

Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

сцян-а 
сцян-ы 
сцян-е 
сцян-у 
сцян-ой (-ою) 
(на) сцян-е 

нів-а 
нів-ы 
нів-е 
нів-у 
нів-ай (-аю) 
нів-е 

сястр-а 
сястр-ы 
сястр-ы 
сястр-у 
сястро-ой (-ою) 
(пры) сястр-ы 

груш-а 
груш-ы 
груш-ы 
груш-у 
груш-ай (-аю) 
(на) груш-ы 
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Аснова на мяккі зычны і г, к, х 
Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

зямл-я 
зямл-і 
зямл-і 
зямл-ю 
зямл-ёй (-
ёю) 
(на) зямл-
і 

пожн-я 
пожн-і 
пожн-і 
пожн-ю 
пожн-яй (-
яю) 
пожн-і 

рук-а 
рук-і 
руц-э 
рук-у 
рук-ой (-
ою) 
руц-э 

скарг-а 
скарг-і 
скарз-е 
скарг-у 
скарг-ай (-
аю) 
(у) скарз-е 

гутарк-а 
гутарк-і 
гутарц-ы 
гутарк-у 
гутарк-ай (-
аю) 
гутарц-ы 
 

завірух-а 
завірух-і 
завірус-е 
завірух-у 
завірух-ай (-
аю) 
завірус-е 

 
Скланенне назоўнікаў мужчынскага роду на -а (-я) з націскам на 

канчатку 
Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

-  
-  
-  
-  
- й (- ю) 

(пры) ст -  

-  
-  
-  
-  
- й (- ю) 
-  

-  
-  
-  
-  

старшын-ёй (-ёю) 
-  

-  
-  
-  
-  

суддз-ёй (-ёю) 
-  

 
Скланенне назоўнікаў агульнага роду з націскам на канчатку 

Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

-  
-  
-  
-  
- й (- ю) 

(пры) -  

-  
-  
-  
-  
- й (- ю) 
-  

-  
-  
-  
-  
- й (- ю) 
-  

-  
-  
-  
-  

раўн-ёй (-ёю) 
-  

 
Скланенне назоўнікаў агульнага роду, якія абазначаюць асоб 

жаночага полу 
Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

плакс-а 
плакс-ы 
плакс-е 
плакс-у 
плакс-ай 
(-аю) 
(пры) 
плакс-е 

кніганош-а 
кніганош-ы 
кніганош-ы 
кніганош-у 
кніганош-ай 
(-аю) 
кніганош-ы 

мямл-я 
мямл-і 
мямл-і 
мямл-ю 
мямл-яй 
(-яю) 
мямл-і 

туляг-а 
туляг-і 
туляз-е 
туляг-у 
туляг-ай 
(-аю) 
туляз-е 

забіяк-а 
забіяк-і 
збіяц-ы 
забіяк-у 
забіяк-ай 
(-аю) 
забіяц-ы 
 

чысцёх-а 
чысцёх-і 
чысцёс-е 
чысцёх-у 
чысцёх-ай 
(-аю) 
чысцёс-е 

Канчаткі назоўнікаў першага скланення залежаць ад характару асновы, 
а ў назоўнікаў з асновай на к яшчэ i ад месца націску. 

У р о д н ы м  склоне адзіночнага ліку назоўнікі жаночага роду з асновай 
на цвёрды i зацвярдзелы зычны маюць канчатак -ы: лічбы, раніцы, грушы; 
на мяккі i г, к, х – -i: сям’і, дyгi, мухі. 

У д а в а л ь н ы м  i  м е с н ы м  склонах назоўнікі маюць аднолькавыя 
канчаткі -е, -i, -ы, -э. Канчатак -е характэрны для назоўнікаў з асновай на 
цвёрды i на г, х, пры гэтым цвёрды зычны чаргуецца з мяккім, а г, х – з 
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мяккім з, с: хата – хаце, (у) хаце; трывога – трывозе, (у) трывозе; муха – 
мусе, (на) мусе. Канчатак -i маюць назоўнікі з мяккай асновай: хваля – хвалі, 
(на) хвалі; лазня – лазні, (у) лазні. Канчатак -ы ўласцівы назоўнікам з 
асновай на зацвярдзелы зычны: хмара – хмары, (на) хмары; шаша – шашы, 
(на) шашы. Канчатак -ы не пад націскам маюць таксама назоўнікі з асновай 
на к, які абавязкова чаргуецца з ц: ножка – ножцы, (на) ножцы; ручка – 
ручцы, (на) ручцы; кветка – кветцы, (на) кветцы. Пад націскам у 
назоўніках з асновай на к ужываецца канчатак -э: мука – ; 
дачка – ; шчака – . 

У в і н а в а л ь н ы м  склоне назоўнікі з цвёрдай, зацвярдзелай асновай i 
асновай на г, к, х маюць канчатак -у: сілу, прасціну, мяжу, сястру, кветку, 
страху; з асновай на мяккі зычны – -ю: волю, няню, каляю, сям'ю. 

У т в о р н ы м  склоне назоўнікі з цвёрдай i зацвярдзелай асновай маюць 
пад націскам канчатак -ой (-ою): травой (-ою), душой (-ою), мяжой (-ою); не 
пад націскам –    -ай (-аю): картай (-аю), плошчай (-аю), падлогай (-аю); з 
асновай на мяккі зычны пад націскам – канчатак -ёй (-ёю): зямлёй (-ёю), 
дабрынёй (-ёю); не пад націскам – -яй (-яю)1: хваляй (-яю), кузняй (-яю), 
яблыняй (-яю). 

Назоўнікі мужчынскага роду на -а (-я) з націскам на канчатку (тыпу 
, ), а таксама назоўнікі агульнага роду, якія 

абазначаюць асоб жаночага полу (гарэза, непаседа, бадзяга, чысцёха) ва 
ўскосных склонах маюць канчаткі назоўнікаў жаночага роду першага 
скланення: Фама – Фамы, Фаме, Фаму, Фамой (-ою), (пры) Фаме; лежабока – 
лежабокі, лежабоцы, лежабоку, лежабокай (-аю), (пры) лежабоцы. 
Назоўнiкi агульнага роду з націскам на канчатку ( , , , 
размазня) таксама скланяюцца, як назоўнiкi жаночага роду першага 
скланення, незалежна ад таго, асоб мужчынскага або жаночага полу яны 
абазначаюць: сіраце Miшy i сіраце Taнi, cipamoй Miшам i cipaтой Таняй; 
ляўшы Алесю i ляўшы Валі, ляўшой Алесем і ляўшой Валяй. 

 
Склонавыя канчаткі назоўнікаў другога скланення ў адзіночным 

ліку 
 

Аснова на цвёрды і зацвярдзелы зычны2 
Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 

брат 
брат-а 
брат-у 
брат-а 
брат-ам  

вальс 
вальс-а 
вальс-у 
вальс 
вальс-ам 

чытач 
чытач-а 
чытач-у 
чытач-а 
чытач-ом 

гнязд-о 
гнязд-а 
гнязд-у 
гнязд-о 
гнязд-ом  

 сэрц-а 
сэрц-а 
сэрц-у 
сэрц-а 
сэрц-ам  

                                                 
1 У творным склоне, акрамя асноўных канчаткаў -ой, -ёй, -ай, -яй, назоўнікі першага скланення 

маюць варыянтныя канчаткі -ою, -ёю, -аю, -яю, якія ўжываюцца пераважна ў кніжнай (часцей паэтычнай) 
мове. Варыянтныя формы склонаў звычайна адрозніваюцца ад асноўных або значэннем (Р. лістапада i 
лістападу), або стылістычнай афарбоўкай, як у дадзеным выпадку. 

 
2 Варыянтныя формы склонаў звычайна адрозніваюцца ад асноўных або значэннем (Р. лістапада i лістападу), 

або стылістычнай афарбоўкай, як у дадзеным выпадку. 
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М. (пры) брат-у (-е) (у) вальс-е (пры) чытач-у (у) гняздз-е сэрц-ы 

Аснова на мяккі зычны і г, к,  х 
Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

каваль 
кавал-я 
кавал-ю 
кавал-я 
кавал-ём 
(пры) кавал-ю 

дзень 
дн-я 
дн-ю 
дзень 
дн-ём  
дн-і 

аловак 
алоўк-а 
алоўк-у 
аловак 
алоўк-ам  
(у) алоўк-у 

Кажух 
кажух-а 
кажух-у 
кажух 
кажух-ом 
кажус-е (кажух-у) 

пол-е 
пол-я 
пол-ю 
пол-е 
пол-ем  
пол-і 

Канчаткі назоўнікаў другога скланення залежаць ад лексічнага 
значэння, характару асновы, месца націску i (вінавальны склон) 
адушаўлёнасці-неадушаўлёнасці назоўнікаў. 

У р о д н ы м  склоне назоўнікі мужчынскага роду маюць канчаткі -а (-я) 
або -у (-ю) ў залежнасці ад лексічнага значэння. Канчатак -а (-я) уласцівы 
назоўнікам, што абазначаюць: 

− канкрэтныя прадметы: айсберга, гадзінніка, дома, коміна, вулея, стога, 
пня; 

− асоб, жывых істот: студэнта, таварыша, зубра, камара, карася, 
слана; 

− органы i часткі цела чалавека, жывёл: носа, рота, ілба, хваста, рога, 
пальца; але: твару; 

− навуковыя тэрміны: алфавіта, дыялога, катэта, санета, косінуса, 
твора, суфікса; але: склону, роду; 

− арганізацыі, прадпрыемствы, установы, вайсковыя падраздзяленні: 
прафкама, кааператыва, завода, трэста, yнiвepcimэma, дывізіёна, палка, 
узвода, штаба; 

− адзінкі вымярэння, адрэзкі часу: метра, гектара, грама, літра, 
месяца, мільёна, года; 

− населеныя пункты, геаграфічныя назвы: мястэчка, горада, Мінска, 
Ракава; 

− танцы, гульні: вальса, факстрота, балета, хакея, футбола, бокса, 
танца. 

Канчатак -у (-ю) маюць назоўнікі, што абазначаюць: 
− з'явы прыроды, стыхійныя бедствы: снегу, грому, агню, дажджу, 

галалёду, інею, холаду, смерчу, урагану, тайфуну; 
− зборныя прадметы: люду, натоўпу, ельніку, бэзу, гушчару, палыну, 

чабору, гаю, лесу, саду; але: гайка, ляска, садка; 
− рэчывы, хімічныя элементы i злучэнні: квасу, кефіру, алюмінію, пяску, 

шыфону, мёду, халадніку, цытрамону; але: хлеба, аўса; 
− абстрактныя паняцці, уласцівасці, якасці: гераізму, болю, гневу, 

інстынкту, клопату, густу, страху, таленту, поспеху, цяжару, спрыту; 
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− дзеянні, працэсы: пад'езду, вываду, пералёту, абеду, бою, nepanicy, 
штурму; 

− прасторавыя паняцці: абшару, лугу, кроку, схілу, стэпу, прастору, нізу, 
верху, усходу, захаду; 

− грамадскія фармацыі, плыні, навуковыя тэорыі: камунізму, 
апартунізму, атэізму, гуманізму, дарвінізму, сентыменталізму, рэалізму; 

− розныя захворванні: інфаркту, рэўматызму, радыкуліту, бранхіту, 
дальтанізму. 

У залежнасці ад лексічнага значэння, якое набывае слова ў канкрэтным 
кантэксце, некаторыя назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне могуць 
мець варыянтныя канчаткі -а (-я) i -у (-ю): стаю ля дома (будынак) i тупаць 
ля дому (жылое памяшканне разам з гаспадаркай), не знайшлі мухамора 
(грыб) i настойка з мухамору (рэчыва, з якога зроблена настойка), перамога 
нашага народа (насельніцтва пэўнай краіны) i сабралася шмат народу 
(сукупнасць людзей), стаяць ля сёмага пад'езда (уваход у будынак) i да вёскі 
не было пад'езду (дзеянне), сарваць кветку рамонка (адна расліна) i ў садзе 
шмат рамонку (сукупнасць раслін), незвычайнага чакалі ад нашага талента 
(чалавек з надзвычайнымі здольнасцямi) i прызнанне мастацкага таленту 
(прыродныя здольнасці). 

У д а в а л ь н ы м  склоне назоўнікі мужчынскага роду ў залежнасці ад 
характару асновы маюць канчаткі -у або -ю: заводу, досвітку, агурку, яблыку; 
пню, алюмінію, вулею. 

Канчаткі в і н а в а л ь н а г а  склону адушаўлёных назоўнікаў супадаюць 
з канчаткамі роднага склону -а (-я): прафесара, таварыша, арла, карпа, 
камара; а неадушаўлёных – з нулявым канчаткам назоўнага склону: дуб, 
ясень, мёд, млын, айсберг. 

У т в о р н ы м  склоне назоўнікі мужчынскага роду з цвёрдай, 
зацвярдзелай асновай i асновай на г, к, х пад націскам маюць канчатак -ом: 
сном, дваром, плашчом, кажушком; не пад націскам – -ам: талентам, сходам, 
камандзірам, токарам. Назоўнікі з асновай на мяккі зычны пад націскам 
маюць канчатак -ём: салаўём, днём, медалём, шынялём; не пад націскам – -ем: 
болем, маем, героем, ценем. 

У м е с н ы м  склоне назоўнікі мужчынскага роду маюць канчаткі -е, -i, 
-ы, -у (-ю). Канчатак -е ўласцівы назоўнікам з цвёрдай асновай: след – (па) 
следзе, дрот – (на) дроце, поплаў – (на) поплаве, cnic – (у) cnice, мост – (на) 
мосце; але: пост – (на) пасту; а таксама з асновай на г, х, якія чаргуюцца з 
мяккімі з, с: круг – (на) крузе, кажух – (на) кажусе, рог – (на) розе (каровы), 
стог – (у) стозе, гарох – (у) гаросе. Канчатак -і маюць назоўнікі з асновай на 
мяккі зычны: цень – (у) цяні, корань – (у) корані, гай – (у) гai, музей – (у) музеі, 
стыль – (аб) стылі; з асновай на зацвярдзелы зычны – -ы: дождж – (на) 
дажджы, шалаш – (у) шалашы, палац – (у) палацы, гушчар – (у) гушчары. 

 3 а ў в а г а . Назоўнік двор можа ўжывацца з канчаткам -ы, калі мае 
значэнне 'месца каля будынкаў': на нашым двары, на суседнім двары; i з 
канчаткам -э, калі абазначае 'на адкрытым паветры, не ў памяшканні': на 
дварэ холадна. 
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Канчатак -у характэрны для назоўнікаў з асновай на к i на г, х, калі не 
чаргуюцца з мяккімі з, с: агурок – (у) агурку, рог – (на) рагу (вуліцы), ланцуг – 
(у) ланцугу, жах – (у) жаху, смех – (у) смеху, пух – (у) пуху, мітынг – (на) 
мітынгу, пясок – (у) пяску, ручнік – (на) ручніку. Канчатак -у (-ю) маюць 
а с а б о в ы я  агульныя i ўласныя назоўнікі: (аб) студыйцу, герою, свату, 
брату, сябру, Цімоху, Рыгору, сучасніку, чытачу, дырэктару3. 

Назоўнікі н i я к а г а  роду з цвёрдай, зацвярдзелай асновай i асновай на 
г, к, х у р о д н ы м  склоне ўжываюцца з канчаткам -а: неба, дупла, мора, 
вогнішча, воблака, рэха; з мяккай асновай – -я: жыцця, адцення, бярэмя, 
меркавання, цемя. 

У д а в а л ь н ы м  склоне ў залежнасці ад характару асновы назоўнікі 
ніякага роду маюць канчатак -у (-ю): збожжу, вучылішчу, жыццю, полю. 

Формы назоўнікаў ніякага роду ў в і н а в а л ь н ы м  склоне супадаюць 
з формамі назоўнага склону: неба, мора, гняздо, цемя. 

У т в о р н ы м  склоне выбар канчаткаў назоўнікаў ніякага роду 
залежыць ад націску: пад націскам – -ом (-ём), не пад націскам – -ам, -ем: 
гнязд м, сял м, жыццём, кассём, н бам, адц лем. 

У м е с н ы м  склоне назоўнікі ніякага роду маюць канчаткі -е, -i, -ы, -у, 
якія залежаць ад характару асновы: зарыва – (у) зарыве, поле – (у) полі, вымя 
– (на) вымі, збожжа – (у) збожжы, зярнятка – (у) зярнятку, вуха – (у) вуху, 
рэха – (у) рэху. 

 
Склонавыя канчаткі назоўнікаў трэцяга скланення ў адзіночным ліку 

Аснова на мяккі і зацвярдзелы зычны 
Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

дэталь 
дэтал-і 
дэтал-і 
дэталь 
дэталл-ю  
(у) дэтал-і  

аповесць 
аповесц-і 
аповесц-і 
аповесць 
аповесц-ю 
аповесц-і 

шчолач 
шчолач-ы 
шчолач-ы 
шчолач 
шчолачч-у 
шчолач-ы 

мыш 
мыш-ы 
мыш-ы 
мыш 
мышш-у  
мыш-ы 

 залеж 
залеж-ы 
залеж-ы 
залеж 
залежж-у  
залеж-ы 

Аснова на губны і р 
Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

глыб 
глыб-і 
глыб-і 
глыб 
глыб’-ю 
(у) глыб-і 

верф 
верф-і 
верф-і 
верф 
верф’-ю  
верф-і 

кроў 
крыв-і 
крыв-і 
кроў 
кроўю 
крыв-і 

шыр 
шыр-ы 
шыр-ы 
шыр 
шыр’-ю 
шыр-ы 

 

Канчаткі назоўнікаў трэцяга скланення залежаць ад характару асновы i 
ад месца націску. 

У р о д н ы м ,  д а в а л ь н ы м  i  м е с н ы м  склонах назоўнікі з 
асновай на мяккія i губныя зычныя ўжываюцца з канчаткам -i: папараці, рысі, 
гусі, верфі, глыбі; з асновай на зацвярдзелы – -ы: ночы, моцы, цішы, 

                                                 
3 Побач з канчаткам -у (-ю) некаторыя асабовыя назоўнікі з цвёрдай асновай могуць мець канчатак  -е: (пры) 

сыне, Максіме. 
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бездаражы, Ciбipы. У назоўніках кроў i свякроў у родным, давальным i 
месным склонах адбываецца чаргаванне галосных о – ы: кроў – крыві, свякроў 
– свекрыві. 

Форма в і н а в а л ь н а г а  склону адушаўлёных i неадушаўлёных 
назоўнікаў трэцяга скланення супадае з формай назоўнага склону: мыш, лань, 
рысь, аповесць, дэталь, ціш. 

У т в о р н ы м  склоне назоўнікі трэцяга скланення з асновай на 
зацвярдзелыя зычныя маюць канчатак -у: шчолаччу, цішшу, з асновай на 
мяккія, губныя i р – канчатак -ю: аповесцю, ланню, рыссю, глыб'ю, любоўю, 
Ciбip'ю, шыр'ю. Aпошнi зычны асновы, калі знаходзіцца ў інтэрвакальным 
становішчы, падаўжаецца: столлю, печчу, Прыпяццю, ноччу. Падаўжэння не 
адбываецца, калі зычны знаходзіцца не ў інтэрвакальным становішчы: 
радасцю, чвэрцю, вернасцю. Губныя зычныя i р не падаўжаюцца, пасля р i 
губных зычных (апрача ў) ставіцца апостраф: верф'ю, Cвip'ю, глыб'ю; але: 
кроўю, любоўю, свякроўю. 
 

Рознаскланяльныя назоўнікі 
Р о з н а с к л а н я л ь н ы я  н а з о ў н і к і  – гэта назоўнікі, якія ва ўcix 

ускосных склонах маюць канчаткі, уласцівыя розным тыпам скланення. 
Да рознаскланяльных назоўнікаў адносяцца: 
1) назоўнікі, што абазначаюць маладых icтот: цяля (-ё), кацяня (-ё), 

парася (-ё), медзведзяня (-ё), аленяня (-ё), дзіця (-ё); 
2) тры назоўнікі на -мя: імя, племя, стрэмя; 
3) назоўнікі мужчынскага роду на -а (-я) з націскам на аснове тыпу 

бацька, мужчына, Вася;4 
4) назоўнікі агульнага роду з націскам на аснове, калі яны абазначаюць 

асоб мужчынскага полу: ціхоня, сведка, непаседа, творца, мямля. 
Скланенне назоўнікаў – назваў маладых істот 

А д з і н о ч н ы  л і к  
Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

дзіц-я (-ё) 
дзіцяц-і 
дзіцяц-і 
дзіц-я (-ё) 
дзіц-ем (-ём)  
(пры) дзіцяц-і  

цял-я (-ё) 
цяляц-і 
цяляц-і 
цял-я (-ё)  
цял-ём 
цяляц-і 

парас-я 
парасяц-і 
парасяц-і 
парас-я (-ё) 
парас-ём 
парасяц-і 

кацян-я 
кацяняц-і 
кацяняц-і 
кацян-я (-ё) 
кацян-ём  
кацяняц-і 

  

М н о ж н ы  л і к  
Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

дзец-і 
дзяц-ей 
дзец-ям 
дзяц-ей 
дзець-мі 
(пры) дзец-ях 

цялят-ы 
цялят 
цялят-ам 
цялят 
цялят-амі  
цялят-ах 

парасят-ы 
парасят 
парасят-ам 
парасят 
парасят-амі 
парасят-ах 

кацянят-ы 
кацянят 
кацянят-ам 
кацянят 
кацянят-амі 
кацянят-ах 

 

                                                 
4 У рускай мове назоўнікі такога тыпу адносяцца да першага скланення i скланяюцца, як назоўнікі жаночага 

роду: воеводой, кошкой, картой, ханжой. 
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У р о д н ы м ,  д а в а л ь н ы м ,  м е с н ы м  склонах назоўнікі, што 
абазначаюць маладых істот, набываюць суфікс -яц- i маюць канчатак -і, як 
назоўнікі трэцяга скланення: кураняці, птушаняці, дзіцяці. У т в о р н ы м  
склоне суфікс -яц- страчваецца i ўжываецца канчатак -ём, як у назоўніках 
другога скланення. 

Ва ўскосных склонах множнага ліку назоўнікі гэтай групы (апрача 
слова дзеці) маюць суфікс -ят- i адпаведныя канчаткі: у р о д н ы м  i  
в і н а в а л ь н ы м  склонах – нулявы: цялят, парасят; у д а в а л ь н ы м  – -
амі: цялятамі, парасятамі, у м е с н ы м  – -ах: (пры) цялятах, парасятах. 

Скланенне назоўнікаў на -мя 
А д з і н о ч н ы  л і к  

Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

ім-я 
ім-я (імен-і) 
ім-ю (імен-і) 
ім-я 
ім-ем (імен-ем)  
(у) ім-і (імен-і)  

плем-я 
плем-я (племен-і) 
плем-ю (племен-і) 
плем-я  
плем-ем (племен-ем) 
плем-і (племен-і) 

стрэм-я 
стрэм-я (стрэмен-і) 
стрэм-ю (стрэмен-і) 
стрэм-я 
стрэм-ем (стрэмен-ем) 
стрэм-і (стрэмен-і) 

   

М н о ж н ы  л і к  
Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

ім-і (імён-ы) 
ім-яў (імён, 
імён-аў) 
ім-ям (імён-ам) 
ім-і (імён-ы) 
ім-ямі (імён-
амі)  
(у) ім-ях (імён-
ах)  

плямён-ы 
плямён (плямён-
аў) 
плямён-ам 
плямён-ы 
плямён-амі 
плямён-ах 

стрэм-і (страмён-ы) 
стрэм-яў (страмён, 
страмён-аў) 
стрэм-ям (страмён-ам) 
стрэм-і (страмён-ы) 
стрэм-ямі (страмён-амі) 
стрэм-ях (страмён-ах) 

     

Назоўнікі імя, племя, стрэмя ва ўскосных склонах адзіночнага ліку 
(акрамя вінавальнага склону) могуць мець формы з суфіксам -ен- i без яго. 
Пры наяўнасці суфікса -ен- гэтыя назоўнікі ў р о д н ы м ,  д а в а л ь н ы м  i  
м е с н ы м  склонах маюць канчатак -і, як назоўнікі трэцяга скланення: імені, 
стрэмені, (у) iмeнi, (у) стрэмені. Калі яны ўжываюцца без суфікса -ен-, то 
скланяюцца, як назоўнікі другога скланення з асновай на мяккі зычны: імя, 
імю, імем. У т в о р н ы м  склоне назоўнікі імя, племя, стрэмя маюць 
канчатак -ем, як назоўнікі другога скланення: іменем, стрэменем. 

У множным ліку назоўнікі імя, стрэмя ва ўcix склонах могуць 
ужывацца без суфікса -ён- i з суфіксам: імяў (імёнаў), стрэмяў (страмёнаў). 
Назоўнік племя ў множным ліку мае формы толькі з суфіксам -ён-: плямёны, 
плямён. 

Скланенне назоўнікаў мужчынскага роду на -а (-я)  
(з націскам на аснове) 
А д з і н о ч н ы  л і к  
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Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

дзядзьк-а 
дзядзьк-і 
дзядзьк-у 
дзядзьк-у 
дзядзьк-ам 
(пры) дзядзьк-у  

 дзядул-я 
дзядул-і 
дзядул-ю 
дзядул-ю 
дзядул-ем 
дзядул-ю 

 дазорц-а 
дазорц-ы 
дазорц-у 
дазорц-у 
дазорц-ам 
дазорц-у 

 

М н о ж н ы  л і к  
Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

дзядзьк-і 
дзядзьк-аў 
дзядзьк-ам 
дзядзьк-аў 
дзядзьк-амі 
(пры) дзядзьк-ах  

 дзядул-і 
дзядул-яў 
дзядул-ям 
дзядул-яў 
дзядул-ямі 
дзядул-ях 

 дазорц-ы 
дазорц-аў 
дазорц-ам 
дазорц-аў 
дазорц-амі 
дазорц-ах 
 

        

Скланенне назоўнікаў агульнага роду,  
якія абазначаюць асоб мужчынскага полу (з націскам на аснове) 

А д з і н о ч н ы  л і к  
Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

забіяк-а 
забіяк-і 
забіяк-у 
забіяк-у 
забіяк-ам 
(пры) забіяк-у  

 ціхон-я 
ціхон-і 
ціхон-ю 
ціхон-ю 
ціхон-ем 
ціхон-ю 

 запявала 
запявалы 
запявалу 
запявалу 
запявалам 
запявал-у 

 гарэз-а 
гарэз-ы 
гарэз-у 
гарэз-у 
гарэзам 
гарэз-у 

 
М н о ж н ы  л і к  

Н. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
М. 

забіяк-і 
забіяк 
забіяк-ам 
забіяк 
забіяк-амі 
(пры) забіяках  

 ціхон-і 
ціхонь 
ціхон-ям 
ціхонь 
ціхон-ямі 
ціхон-ях 

 запявал-ы 
запявал 
запявалам 
запявал 
запявал-амі 
запявал-ах 

 гарэз-ы 
гарэз 
гарэз-ам 
гарэз 
гарэз-амі 
гарэз-ах 

 

 
Назоўнікі гэтых груп у р о д н ы м  i  в і н а в а л ь н ы м  склонах 

адзіночнага ліку маюць канчаткі назоўнікаў першага скланення – -ы (-i), -у (-
ю): бацькі, творцы, мямлі; бацьку, творцу, мямлю. У д а в а л ь н ы м ,  
т в о р н ы м ,  м е с н ы м  склонах iм уласцівы канчаткі назоўнікаў другога 
скланення: давальны i месны склоны – канчатак –у  (-ю): бацьку, Бядулю, 
гарэзу, ціхоню; творны – -ам, -ем: прамоўцам, дзядзькам, дзядулем, Васем. 

 
Скланенне ўласных назоўнікаў 
Склонавыя канчаткі прозвішчаў з асновай на г, к, х i ненаціскным 

канчаткам -а тыпу Песенька, Аладка, Верашчака, Звяруга, Весялуха, Муха, 
якія суадносяцца з агульнымі назоўнікамі жаночага роду, залежаць ад полу 
асобы. Калі носьбітам прозвішча з'яўляецца жанчына, яно скланяецца, як 
назоўнік першага скланення з адпаведным тыпам асновы: Н. Песенька 
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Надзея, Весялуха Кацярына; Р. Песенькі Надзеі, Весялухі Кацярыны; Д. 
Песеньцы Надзеі, Весялусе Кацярыне; В. Песеньку Надзею, Весялуху 
Кацярыну; Т. Песенькай Надзеяй, Весялухай Кацярынай; М. (пры) Песеньцы 
Надзеі, Весялусе Кацярыне. Калі прозвішча належыць асобе мужчынскага 
полу, яно скланяецца, як рознаскланяльны назоўнік мужчынскага роду на -а 
(-я) з адпаведнай асновай: Н. Песенька Алесь, Весялуха Цімох; Р. Песенькі 
Алеся, Весялухі Цімоха; Д. Песеньку Алесю, Весялуху Цімоху; В. Песеньку 
Алеся, Весялуху Цімоха; Т. Песенькам Алесем, Весялухам Цімохам; М. (пры) 
Песеньку Алесю, Весялуху Цімоху. 

Склонавыя канчаткі прозвішчаў, якія суадносяцца з агульнымі 
назоўнікамі жаночага роду на -а, тыпу Цяцера, Кропля, Скіба, Пуста, акрамя 
прозвішчаў на г, к, х з ненаціскным канчаткам -а, не залежаць ад полу асобы. 
Яны скланяюцца, як агульныя назоўнікі жаночага роду з адпаведнай асновай: 
Н. Цяцера Таццяна, Цяцера Андрэй; Р. Цяцеры Таццяны, Цяцеры Андрэя; Д. 
Цяцеры Таццяне, Цяцеры Андрэю; В. Цяцеру Таццяну, Цяцеру Андрэя; Т. 
Цяцерай Таццянай, Цяцерай Андрэем; М. (пры) Цяцеры Таццяне, Цяцеры, 
Андрэю. Прозвішчы, што адносяцца да асоб мужчынскага полу i 
заканчваюцца на націскны галосны -а, таксама скланяюцца па першым тыпе 
скланення: Н. Страха, Каляда, Страказа; P. Cmpaxi, Каляды, Страказы; Д. 
Страсе, Калядзе, Страказе; В. Страху, Каляду, Страказу; Т. Страхой, 
Калядой, Страказой; М. (пры) Страсе, Калядзе, Страказе. 

Прозвішчы, якія не суадносяцца з агульнымі назоўнікамі, тыпу Шкраба, 
Глебка, Карызна, Машара скланяюцца, як назоўнікі мужчынскага роду на -а 
(-я) з націскам на аснове, калі адносяцца да асоб мужчынскага полу: Н. 
Шкраба Лёня, Р. Шкрабы Лёні, Д. Шкрабу Лёню, В. Шкрабу Лёню, Т. 
Шкрабам Лёнем, М. (пры) Шкрабу Лёню. Не скланяюцца такія прозвішчы, 
калі яны належаць асобам жаночага полу: Н. Шкраба Галіна, Р. Шкраба 
Галіны, Д. Шкраба Галіне, В. Шкраба Галіну, Т. Шкраба Галінай, М. (пры) 
Шкраба Галіне. 

Не скланяюцца жаночыя прозвішчы, што заканчваюцца на зычны: 
Кур'ян, Зыль, Трафімовіч, Сценнік, Ярыжанец, Шкель; прозвішчы асоб 
мужчынскага i жаночага полу на -о: Будзько, Свячко, Дасько, Крайко, Цвірко; 
прозвішчы на -ых (-ix): Кудраватых, Цяплых, Чарных, Польскіх, Acmpoўcкix; 
запазычаныя прозвішчы на галосны: Гюго, Бруно, Гётэ, Струвэ, Брыгвадзэ, 
Фрунзэ, Заля. 

Жаночыя прозвішчы з суфіксамі -ов-, -ав-, -ёв-, -ев-, -ын-, -iн- 
скланяюцца па змешаным тыпе скланення: у назоўным i вінавальным склонах 
маюць канчаткі назоўнікаў першага скланення, а ў родным, давальным, 
творным i месным – канчаткі прыметнікаў -ай (-ой): Н. Бубнова, Аляксеева, 
Барадзіна; Р. Бубновай, Аляксеевай, Барадзіной; Д. Бубновай, Аляксеевай, 
Барадзіной; В. Бубнову, Аляксееву, Барадзіну; Т. Бубновай, Аляксеевай, 
Барадзіной; М. (пры) Бубновай, Аляксеевай, Барадзіной. 

Мужчынскія прозвішчы, геаграфічныя i астранамічныя назвы з 
суфіксамі -оў (-аў), -ёў (-еў), -ын (-iн) скланяюцца, як назоўнікі другога 
скланення з цвёрдай асновай. Асаблівасці назіраюцца ў творным i месным 
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склонах. У творным склоне прозвішчы маюць канчатак -ым, як прыметнікі: 
Насковым, Лыньковым, Лужаніным, а геаграфічныя i астранамічныя назвы – 
канчатак -ам, як назоўнікі другога скланення: Барысавам, Лоевам, 
Валожынам. У месным склоне прозвішчы маюць канчатак -у: (пры) Наскову, 
Лынькову, Лужаніну, а геаграфічныя i астранамічныя назвы – -е: (у) 
Барысаве, Лоеве, Ракаве. 

Імёны i прозвішчы мужчынскага роду, што заканчваюцца на зычны, а 
таксама назоўнікі мужчынскага роду, якія з'яўляюцца геаграфічнымі назвамі, 
скланяюцца, як агульныя назоўнікі другога скланення з адпаведнай асновай: 
Р. Анцытовіча Валерыя, Клецка, Нясвіжа; М. (пры) Анцытовічу Валерыю, (у) 
Клецку, Нясвіжы. 

 
Скланенне назоўнікаў у множным ліку 
У множным ліку назоўнікам рознага граматычнага роду незалежна ад 

тыпаў скланення ва ўcix склонах, апрача роднага, уласцівыя аднолькавыя 
канчаткі. У н а з о ў н ы м  склоне ў залежнасці ад асновы назоўнікі множнага 
ліку маюць канчатак  -ы або -i: дамы, сцены, бары, печы; палі, гai, кветкі, 
дapoгi, стрэхі, сенажаці. Назоўнікі з суфіксам -анін (-янін), якія абазначаюць 
асоб па месцы жыхарства, нацыянальнасці, сацыяльнай прыналежнасці, у 
множным ліку ўтвараюць формы з усячэннем асновы5 i ўжываюцца з 
канчаткам -е: віцяблянін – віцябляне, мінчанін – мінчане, армянін – армяне, 
селянін – сяляне, гараджанін – гараджане. 

У р о д н ы м  склоне кожны тып скланення назоўнікаў мае свае 
асаблівасці. Назоўнікі п е р ш а г а  скланення маюць канчаткі -аў (-яў) i 
нулявы канчатак. 3 канчаткам -аў (-яў) ужываюцца назоўнікі, аснова якіх 
заканчваецца збегам зычных: просьба – просьбаў, розга – розгаў, малітва – 
малітваў, лазня – лазняў, паверхня – паверхняў, галубятня – галубятняў; 
падоўжаным зычным: ванна – ваннаў, ілгуння – ілгунняў, свацця – сваццяў. 
Нулявы канчатак маюць назоўнікі з асновай на адзін зычны: галава – галоў, 
лаза – лоз, ідэя – ідэй, куля – кулі, тысяча – тысяч, літара – літар, дарога – 
дарог, саха – сох, сесія – ceciй; з асновай на збег зычных, апошні з якіх -к: 
кніжка – кніжак, казка – казак, суседка – суседак, лыжка – лыжак. 

Назоўнікам д р у г о г а  скланення ўласцівыя канчаткі -аў (-яў), -оў (-ёў): 
узвышшаў, дэпутатаў, стагоддзяў, нажоў, гурткоў, палёў, рублёў. Радзей 
ужываецца канчатак -эй (-ей): гасцей, коней, вушэй. 

Назоўнікі т р э ц я г а  скланення пад націскам ужываюцца пераважна з 
канчаткам -эй (-ей), не пад націскам – -аў (-яў): гусей, масцей, абласцей, 
мышэй, начэй; рэчаў, шчолачаў, даляў, флешаў. 

Для некаторых назоўнікаў дапускаецца ўжыванне варыянтных форм з 
нулявым канчаткам i з канчаткам -аў (-яў): песень – песняў, соцень – сотняў, 
вішань – вішняў, легенд – легендаў, тайн – тайнаў, салдат – салдатаў, гнёзд – 
                                                 

5 Пры спалучэнні гэтых назоўнікаў з лічэбнікамі два, тры, чатыры формы множнага ліку 
ўтвараюцца без усячэння асновы i з канчаткам -ы: два мінчаніны, тры віцябляніны, чатыры армяніны, 
але: двое, трое, пяцёра мінчан, армян. 
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гнёздаў, партызан – партызанаў, але толькі: кузняў, лазняў, выдраў; з 
канчаткам -аў (-яў) i -эй (-ей): граняў – граней, далоняў – далоней, сенажацяў 
– сенажацей, бандэроляў – бандэролей. 

У д а в а л ь н ы м  склоне назоўнікі ўcix трох скланенняў маюць 
канчатак -ам (-ям): братам, вучням, дрэвам, лініям, лодкам, магчымасцям, 
сенажацям. 

У в і н а в а л ь н ы м  склоне назоўнікі, што абазначаюць неадушаўлёныя 
прадметы, маюць канчаткі назоўнага склону -ы, -i: дубы, майстэрні, пушчы, 
кнігарні, кроплі. Назоўнікі, што абазначаюць адушаўлёныя прадметы, – 
роднага склону -аў (-яў), -оў (-ёў), -эй (-ей) i нулявы канчатак: дырэктараў, 
машыністаў, вучняў, братоў, князёў, аваднёў, мышэй, дзяцей, дачок, 
сясцёр. 

У т в о р н ы м  склоне назоўнікі множнага ліку маюць канчаткі -амі (-
ямі): аблокамі, салдатамі, вербамі, арцелямі, мінчанамі. Некаторыя назоўнікі 
могуць мець варыянтныя формы: слязамі – слязьмі, санямі – саньмі, конямі – 
коньмі. Назоўнікі вочы, дзверы, грошы, плечы могуць ужывацца як з 
канчаткам -амі (-ямі), так i з канчаткам -ыма: вачамі – вачыма, плячамі – 
плячыма; але толькі людзьмі. 

У м е с н ы м  склоне назоўнікі множнага ліку ўжываюцца з канчаткам: -
ах (-ях): (у) краінах, (у) чаравіках, (у) гнёздах, (у) стагоддзях, (у) вусцях, (на) 
станцыях. 

 
Нескланяльныя назоўнікі 
Назоўнікі, якія не змяняюцца па склонах i ліках, называюцца 

н е с к л а н я л ь н ы м і . 
Да ix адносяцца: 
1) агульныя назоўнікі іншамоўнага паходжання, якія заканчваюцца на 

галосны гук: фае, maкci, метро, кафэ, глясэ, мулінэ, пенснэ, рагу, лібрэта, 
кiнo, інтэрв'ю, філе, піке, рэзюмэ, янкі, noнi, кенгуру, буржуа; 

2) уласныя назоўнікі (імёны, прозвішчы, геаграфічныя назвы) 
іншамоўнага паходжання, што заканчваюцца на галосны: Струвэ, Мерымэ, 
Хасэ, Душанбэ, Суліко, Дэлі, Ватэрлоа, Toкia, Бакачыа, Барнеа, Бальбаа; 

3) жаночыя прозвішчы на зычны: у Ждановіч Наталлі, з Друз Юліяй, з 
Эдзіт, Клімовіч Вольгай. Калі прозвішчы на зычны належаць асобам 
мужчынскага полу, то яны скланяюцца: у Ждановіча Рамана, Ждановічам 
Раманам; 

4) беларускія i іншамоўныя прозвішчы на -о i на -ых (-ix): Дасько, 
Крайко, Дранько, Рэно, Гюго, Баравых, Чарных; 

5) агульныя назоўнікі – назвы дзяўчыны або замужняй жанчыны: мic, 
мicic, мадам, фройлен, фраў; 

6) складанаскарочаныя словы, якія ўтвораны з пачатковых літар поўнай 
назвы: БДПУ, РБ, СНД; якія заканчваюцца галосным: ДАІ, БелТА, БелСЭ, 
аблана, гарана; якія ўтвораны з пачатковай часткі аднаго назоўніка i формы 
ўскоснага склону другога: камроты, кампалка. 
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Склон нескланяльных назоўнікаў вызначаецца па ix сувязі з iншымi 
словамі i сінтаксічнай функцыі ў сказе: У галіне архітэктуры барока на 
Беларусі прадстаўлена пераважна касцёламі, кляштарамі, палацавымі 
комплексамі (Нясвіжскі касцёл езуітаў, Гродзенскі касцёл i кляштар езуітаў, 
Гальшанскі палац i інш.) (Э.Д.) (назоўны склон, дзейнік); У доме Гётэ 
раскоша – і галерэя, i мінералы, i мэбля (Б.) (родны склон, недапасаванае 
азначэнне); Павел сеў за піяніна. Мелодыя паплыла па пакоі (Шыц.) 
(вінавальны склон, дапаўненне). 

 
Утварэнне назоўнікаў 
Назоўнікі ўтвараюцца ўciмi вядомымі ў сучаснай беларускай мове 

спосабамі словаўтварэння; некаторыя з ix уласцівы толькі назоўнікам 
(субстантывацыя, абрэвіяцыя). Найбольш прадуктыўным спосабам у 
марфалагічным утварэнні назоўнікаў з'яўляецца а ф i к с а ц ы я , калі слова 
ўтвараецца з дапамогай розных афіксаў. 

С у ф і к с а л ь н ы м  спосабам утвараюцца назоўнікі ад розных часцін 
мовы: дзеясловаў, прыметнікаў, назоўнікаў, радзей – ад лічэбнікаў, 
займеннікаў, прыслоўяў. Назоўнікі, утвораныя суфіксальным спосабам, 
маюць розныя словаўтваральныя значэнні: могуць называць асоб 
мужчынскага i жаночага полу, канкрэтныя прадметы, абстрактныя паняцці, 
сукупнасці прадметаў, рэчывы i інш. 

З дапамогай суфіксаў -чык (-чыц-), -нік (-ніц-), -льнік (-льніц-), -шчык (-
шчыц), -іст (-icm-к-), -ыст (-ыст-к-), -ун, -ок, -ар (-яр), -ор (-ёр) ад асноў 
дзеясловаў i назоўнікаў утвараюцца назвы асоб паводле роду занятку, 
прафесіі, схільнасці да адпаведнага дзеяння: перапісаць – перапісчык, 
перапісчыца; жартаваць – жартаўнік, жартаўніца; разносіць – разносчык, 
разносчыца; заступацца – заступнік, заступніца; сумяшчаць – 
сумяшчальнік, сумяшчалініца; табель – табельшчык, табельшчыца; баян – 
баяніст, баяністка; вакал – вакаліст, вакалістка; трактар – трактарыст, 
трактарыстка; ілгаць – ілгун, крычаць – крыкун; хадзіць – хадок, іграць – 
ігрок; званіць – званар, пчала – пчаляр; танцаваць – танцор, ліфт – ліфцёр, 
суфліраваць – суфлёр. 

З дапамогай суфіксаў -ін (-ын), -iн-к-, -ан-ін (-ян-iн), -ін-ец, -ан-ец, -ак (-
як), -ац(-ец), -чук, -іч ад асновы назоўнікаў утвараюцца назвы асоб паводле 
нацыянальнасці, месца нараджэння, жыхарства: мардвін, мардвінка, грузін, 
грузінка, валжанін, варкуцянін, варшавянін, кіяўлянін, алмаацінец, паляк, 
нарачанец, іспанец, мазырчук, вязьміч, масквіч. 

Назоўнікі, што абазначаюць асоб паводле ix характэрных якасцей, 
знешніх прымет, утвараюцца ад прыметнікаў пры дапамозе суфіксаў -ак (-як), 
-ец (-эц), -ач (-ач-к-), -ік, (-іц-), -ун, -чак: чужы – чужак, бедны – бядняк, 
халасты – халасцяк, баязлівы – баязлівец, мудры – мудрэц, храбры – храбрэц, 
ціхі – ціхач, ліхі – ліхач, ліхачка, багаты – багач, багачка, модны – моднік, 
нявінны – нявіннік, разумны – разумніца, прыгожы – прыгажун, вясёлы – 
вееялун, тоўсты – таўстун. 
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Назвы канкрэтных прадметаў утвараюцца ад асноў дзеясловаў, 
назоўнікаў, прыметнікаў пры дапамозе разнастайных суфіксаў: -ец, -ач, -ыл- (-
іл-), -ок (-ак), -льнік, -к-, -анк- (-янк-), -н-, -ніц-, -ік (-ык) i інш.: рэзаць – разец, 
сячы – сякач, тачыць – тачыла, зубіць – зубіла, будзіць – будзільнік, нага – 
ножка, рука – ручка (у мэблі), вуха – вушанка, каноплі – канаплянка, слесар – 
слясарня, мыла – мыльніца, махавы – махавік, рыжы – рыжык, ранішні – 
ранішнік. 

Абстрактнае значэнне надаюць назоўнікам суфіксы -am-, -б-, -нн-, -енн-, 
-энн-, якія далучаюцца да асноў дзеясловаў: бразгаць – бразгат, тупаць – 
тупат, ганіць – ганьба, дружыць – дружба, апісаць – апісанне, чытаць – 
чытанне, карміць – кармленне, скараціць – скарачэнне; суфіксы -асць-, -іц-, -
am-, -iн- (-ын-), якія далучаюцца да асноў прыметнікаў: варожы – варожасць, 
смелы – смеласць, бяссонны – бяссонніца, бедны – бедната, цесны – цесната, 
востры – вастрыня, глыбокі – глыбіня; -ств-, які далучаецца да асноў 
назоўнікаў: герой – геройства, майстар – майстэрства. 

Пры дапамозе суфіксаў -ыв- (-ів-), -ј-, -от- (-ат-), -ін- (-ын-) утвараюцца 
зборныя назоўнікі: варыць – варыва, паліць – паліва, купіна – куп'[-j-o], пяро – 
пер'[-j-э], ліст – лістота, бедны – бедната, зялёны – зеляніна, садовы – 
садавіна. 

Рэчыўныя назоўнікі ўтвараюцца пры дапамозе суфіксаў -ыт- (-im-), -як-
, -ацін- (-яцін-): фасфарыт, храміт, вапняк, смаляк, зайчаціна, бычаціна, 
цяляціна. 

Суфіксацыя характэрна i пры ўтварэнні форм слова. Суфіксы, якія 
надаюць словам дадатковае ацэначнае значэнне памяншальнасці, 
павелічальнасці, ласкальнасці, узмацняльнасці, зняважальнасці, называюцца 
суфіксамі с у б ' е к т ы ў н а й  ацэнкі. Гэтыя суфіксы адносяцца да 
ф о р м а ў т в а р а л ь н ы х , паколькі не змяняюць лексічнага значэння слова, 
а толькі надаюць яму тое ці iншae адценне: хата – хатка, голас – галасішча. 
Ужываючы словы з суфіксамі суб'ектыўнай ацэнкі, мы не толькі называем 
прадметы, але i выражаем станоўчыя або адмоўныя адносіны да яго. Да 
суфіксаў суб'ектыўнай ацэнкі адносяцца памяншальна-ласкальныя i 
павелічальна-узмацняльныя. Сярод п а м я н ш а л ь н а - л а с к а л ь н ы х  
найбольш ужывальныя суфіксы назоўнікаў мужчынскага роду -ік (-ык), -чык, 
-ок (-ёк), -ак: слонік, лобік, ветрык, дударык, праменьчык, Лявончык, браток, 
сваток, Ванёк, пянёк, замочак, бярэзнічак; жаночага роду -к-, -інк- (-ынк-), -
ушк-, -іц- (-ыц-): Аленка, палічка, ночка, сірацінка, слязінка, хмурынка, 
дачушка, вадзіца, сястрыца; ніякага роду -айк- (-ейк-), -ц-: сэрцайка, 
сонейка, лецейка, азярцо, паленца, мыльца, балотца; рознага роду -к-, -ечк- (-
ачк-), -еньк- (-аньк-), -ул- (-юл-): дзедка, дзядзечка, лісцечка, Валечка, 
Машанька, матуленька, татуленька, дзядуленька, бабуля, сынуля, Настуля, 
Нінуля, Віцюля. 

П а в е л і ч а л ь н а - у з м а ц н я л ь н а е  значэнне надаюць назоўнікам 
суфіксы    -ін- (-ын-), -ішч- (-ышч-): гультаіна, халадзіна, лайдачына, звярына, 
галасішча, дамішча, ручышча, шчупачышча. 
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П р ы с т а в а ч н ы  спосаб утварэння назоўнікаў менш прадуктыўны ў 
параўнанні з суфіксальным. Гэтым спосабам назоўнікі ўтвараюцца толькі ад 
назоўнікаў. Найбольш прадуктыўнымі выступаюць прыстаўкі не- (ня-), су-, 
са-, пад-, пры-: неспакой, непрыяцель, няпраўда, няшчасце, сукрэдытор, 
сукіраўнік, суграмадзянін, сааўтар, саўдзел, падгрупа, прыгарад, 
Прыбалтыка. Ва ўтварэнні назоўнікаў выкарыстоўваюцца i запазычаныя 
прыстаўкі контр-, apxi-, дыз- (дыс-), дэз-, дэ-, рэ-: контрудар, архіскептык, 
дызасацыяцыя, дысфункцыя, дэзынтэграцыя, дэмабілізацыя, рэарганізацыя. 

П р ы с т а в а ч н а - с у ф і к с а л ь н ы м  спосабам утвараюцца назоўнікі 
з дапамогай прыставак i суфіксаў адначасова: загор'[јэ], Прымор'[јэ], 
безграш[oўjэ], прылазнік, застрэшак, падлетак, асілак, паплечнік, акраец, 
надворак, ускраек, суайчыннік, пагранічнік. 

Б я з а ф і к с н ы м  ( н у л ь с у ф і к с а л ь н ы м )  спосабам утвараюцца 
назоўнікі пераважна ад дзеясловаў i прыметнікаў без словаўтваральных 
афіксаў, пры гэтым у кopaнi можа адбывацца чаргаванне галосных i канцавых 
зычных: прывезці – прывоз, грукаць – грук, загараць – загар, перашкодзіць – 
перашкода, плакаць – плач, пішчаць – піск, ездзіць – язда, набіраць – набор, 
прыязджаць – прыезд, белы – бель, ciнi – сінь, гнілы – гніль. 

Адным з прадуктыўных спосабаў утварэння назоўнікаў у сучаснай 
беларускай мове з'яўляецца с к л а д а н н е . У складанні выдзяляюцца 
а с н о в а с к л а д а н н е : пешаход, галалёд, пустацвет, зернятрэст, 
лесастэп, самасвядомасць; с к л а д а н а с у ф і к с а л ь н ы  спосаб: 
байкапісец, вадакачка, рукамыйнік, мовазнавец, шасцікласнік, двухмоўе; 
с л о в а с к л а д а н н е : сон-трава, жар-птушка, прэм'ep-мiнicmp, яслі-сад, 
вагон-рэстаран. Найчасцей асновы складаных назоўнікаў звязваюцца з 
дапамогай інтэрфіксаў а, о, е, я: статысячнік, часопіс, землечарпалка, 
жыццялюб. 

А б р э в і я ц ы я  – утварэнне складанаскарочаных назоўнікаў 
(абрэвіятур) шляхам аб'яднання ўсечаных асноў. Паводле структуры 
абрэвіятуры могуць утварацца: 

з пачатковых літар (ініцыяльныя літарныя абрэвіятуры): БДУ 
(бэдэу), ВДНГ (вэдээнгэ), РБ (эрбэ), СНД (эсэндэ); 

з пачатковых гукаў (ініцыяльныя гукавыя абрэвіятуры): МУС, МАЗ, 
ГУМ, ДАІ; 

з пачатковых складоў (складовыя абрэвіятуры): рыбгас, мясцкам, 
філфак, сельмаг; 

з часткі першага слова i пачатковых гукаў або літар наступнага 
(змешаныя абрэвіятуры): БелСЭ, педВНУ, БелАЗ, гарана; 

з пачатку першага слова i поўнага другога: педсавет, медпункт, 
neдyнiвepcimэm, заапарк, жылплошча; 

з пачатку першага слова з пачаткам i канцом (або толькі з канцом) 
другога: ваенкамат (ваенны камісарыят), рацыя (радыёстанцыя), мапед 
(мотавеласіпед). 

М а р ф о л а г а - с і н т а к с і ч н ы  спосаб – гэта ўтварэнне назоўнікаў 
шляхам пераходу слоў з адной часціны мовы ў другую. Ён уключае 
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с у б с т а н т ы в а ц ы ю  – пераход іншых часцін мовы ў назоўнікі. Часцей за 
ўсё субстантывуюцца прыметнікі i дзеепрыметнікі, калі набываюць 
прадметнае значэнне, нязменнасць катэгорыі роду i ў сказе выконваюць 
функцыю дзейніка або дапаўнення: Мінулае – гэта наша гісторыя, а ў ёй 
было шмат высокага, прыгожага, гераічнага (Пл.); Хто з разумным у дабры 
i горы пабудзе, таму розуму прыбудзе (Прык.). У выніку субстантывацыі 
адны прыметнікі i дзеепрыметнікі поўнасцю пераходзяць у назоўнікі (поўная 
субстантывацыя): араты, пірожнае, звеннявая, дазорны, насякомае; іншыя 
могуць ужывацца i як назоўнікi і як прымeтнiкi (частковая субстантывацыя): 
Хворы адчуваў сябе лепш i хворы чалавек; Патрульны выйшаў з казармы i 
патрульны абход. 

С е м а н т ы ч н ы  спосаб утварэння назоўнікаў звязаны з распадам 
полісеміі (мнагазначнасці), у выніку чаго ўзнікаюць самастойныя словы-
амонімы: ліст 'орган расліны' i ліст 'пісьмо', бабка 'пажылая жанчына' i 
бабка 'страва з дранай бульбы', поўнач 'напрамак свету' i поўнач 'сярэдзіна 
ночы'. 

 
Правапіс некаторых суфіксаў назоўнікаў 
1. Неабходна адрозніваць напісанне суфіксаў -ак i -ык (-ік). Калі пры 

змяненні назоўніка галосны ў суфіксе выпадае, то пішацца -ак (-очак, -ёчак, -
ачак): замочак – замочка, узгорак – узгорка, дубочак – дубочка, пянёчак – 
пянёчка; калі не выпадае, то пішацца суфікс -ык (-ычак), -ік: ключык – 
ключыка, дожджычак – дожджычка, слонік – слоніка, пеўнік – пеўніка. 

2. Суфікс -ічк- (-ычк-) пішацца ў назоўніках жаночага роду, якія 
ўтварыліся ад слоў на -іц- (-ыц-): лесвіца – лесвічка, суніца – сунічка, 
сястрыца – сястрычка, паліца – палічка. У астатніх выпадках пасля мяккіх 
зычных пішацца -ечк-, пасля цвёрдых i зацвярдзелых –  -ачк-: лялечка, 
зязюлечка, Танечка, Валодзечка, цётачка, рэчачка, Сцёпачка, Наташачка. 

3. Суфікс -ец (-ац) пішацца ў назоўніках мужчынскага роду. Пры 
змяненні слова галосны ў суфіксе выпадае: баец – байца, незнаёмец – 
незнаёмца. Суфікс -іц- (-ыц-) пішацца ў назоўніках жаночага роду i 
множналікавых i беглага галоснага не мае: карміліца – карміліцы, кірыліца – 
кірыліцы, кніжыца – кніжыцы, нажніцы, весніцы. 

4. Суфікс -чык (-чыц-) пішацца пасля д, т, з, с, ж у назоўніках, якія 
абазначаюць асоб паводле прафесіі, роду заняткаў: дакладчык, дарадчыца, 
лётчык, грузчык, перапісчыца, перабежчыца. Суфікс -шчык- пішацца пасля 
астатніх зычных: зваршчык, прыбіральшчыца, паромшчык. 

5. Зычныя г, ж, х, ш перад суфіксам -ств- на пісьме не перадаюцца: 
убогі – убоства, прыгожы – прыгоства, птах – птаства, таварыш – 
таварыства, а таксама княства. 

6. У назоўніках, утвораных пры дапамозе суфікса -ств- ад назоўнікаў, 
аснова якіх заканчваецца на т, ц, ч, к, спалучэнні тс, цс, чс, кс на пісьме 
перадаюцца праз ц (-цтв-) згодна з вымаўленнем: студэнт – студэнцтва, 
купец – купецтва, ткач – ткацтва, сваяк – сваяцтва. Зычны д перад суфіксам 
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-ств- захоўваецца: грамада – грамадства, бяда – бедства, параход – 
параходства. 

7. У назоўніках, утвораных ад прыметнікаў на -цкі або ад назоўнікаў на 
-цк пры дапамозе суфікса -чын-, пішацца падвойнае ч: Слуцк – Случчына, 
Полацк – Полаччына. Калі ж прыметнік на -цкі ўтвараецца ад назоўніка з 
канцавым зычным т, то перад суфіксам чын- т захоўваецца: Брэстчына, 
рэкрутчына, старасветчына, азіятчына. 

8. 3 падвойным н пішуцца назоўнікі, утвораныя пры дапамозе суфікса -
н- ад назоўнікаў, аснова якіх заканчваецца на н: дзённік, маліннік, дзянніца, 
падаконнік, сасоннік, коннік, імянінік. 

9. 3 літарай я пішуцца суфшсы -яч, -ялк-, -ядзь: дзеяч, сеялка, веялка, 
боязь, роўнядзь. 

10. Мяккі знак пішацца: 1) перад суфіксам -к-, калі слова без суфікса -к- 
у родным склоне множнага ліку заканчваецца на -ні: яблыні – яблынька, 
вішань – вішанька, песень – песенька-, 2) перад суфіксам -чык, калі слова без 
гэтага суфікса заканчваецца на -ні: рэмень – раменьчык, агонь – агеньчык, 
струмень – струменчык; 3) у суфіксах -еньк-, -аньк-: матуленька, зязюленька, 
рэчанька. 

 
Правапіс складаных назоўнікаў 
Пішуцца р а з а м : 
1) складаныя назоўнікі, утвораныя з дапамогай злучальных галосных 

о (а), е (я): часопіс, iльнозавод, самалёт, землетрасенне, краявід; 
2) складаныя назоўнікі, у якіх першай часткай з'яўляецца дзеяслоў 

загаднага ладу на -i (-ы): вярнідуб, сарвігалава, вярцішыйка, гарыцвет; але: 
перакаці-поле; 

3) складаныя назоўнікі, першай часткай якіх з'яўляюцца лічэбнікі: 
двухмоўе, двухрадкоўе, шасцідзёнка, адзінаццацігодка, дзесяцікласнік; 

4) складаныя назоўнікі з пачатковымі іншамоўнымі часткамі аўта-, 
вела-, мота-, фота-, аэра-, мікра-, макра-, вiдэa-, метэа-, стэрэа-, электра-, 
гiдpa-, агра-, бія-, грос-, радыё-, тэле- i інш.: аўтабаза, веласпорт, 
мотагонкі, фотакопія, аэраклуб, макраклімат, мікраэлемент, вiдэафільм, 
метэастанцыя, стэрэапрыёмнік, электраруxaвік, гідраагрэгат, агратэхніка, 
біяабарона, гросмайстар, радыёхваля, тэлеперадача. 

Пішуцца п р а з  з л у ч о к : 
1) складаныя назоўнікі, якія ўтвораны з двух самастойных слоў, не 

звязаных злучальнай галоснай, i маюць значэнне аднаго слова: лётчык-
касманаўт, член-карэспандэнт, генерал-маёр, прэм'ep-мiнicmp; 

2) складаныя адзінкі вымярэння i іншамоўныя назвы прамежкавых 
напрамкаў свету: кілават-гадзіна, кіламетр-гадзіна, чалавека-дзень; норд-
ост, норд-вест, зюйд-ост, зюйд-вест; але: працадзень; 

3) складаныя назоўнікі, якія называюць прадстаўнікоў палітычных i 
іншых грамадскіх рухаў: сацыял-дэмакрат, ліберал-дэмакрат, сацыял-
рэвалюцыянер, нацыянал-патрыёт; 
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4) складаныя назоўнікі з пачатковымі іншамоўнымі часткамі віцэ-, лейб-, 
обер-, унтэр-, штаб- (штабс-), экс-, прэс- i інш.: віцэ-прэм'ер, лейб-гвардыя, 
обер-лейтэнант, унтэр-афіцэр, штабс-капітан, экс-чэмінён, прэс-
канферэнцыя, а таксама контр-адмірал; 

5) састаўныя імёны i прозвішчы: Бялыніцкі-Біруля, Дунін-Марцінкевіч, 
Міклуха-Маклай, Эпімах-Шыпіла. Артыклі i часціцы (да, дэ, ла, ле, ля i інш.), а 
таксама словы чдэр, дон, фон, ван у іншамоўных уласных назвах пішуцца 
асобна: Леанарда да Вінчы, Шарль дэ Кастэр, Анарэ дэ Бальзак, дон Жуан, 
фон дэр Гольц, Людвіг ван Бетховен; 

6) састаўныя геаграфічныя назвы, утвораныя з двух назоўнікаў або 
назоўніка i прыметніка ці са спалучэння слоў, у састаў якix уваходзіць 
прыназоўнік на: Давыд-Гарадок, Буда-Кашалёва, Камянец-Падольскі, 
Растоў-на-Доне, Франкфурт-на-Майне; 

7) уласныя назвы з часткай naў-: паў-Магілёва, паў-Брэста, паў-
Беларусі. 3 агульнымі назоўнікамі частка пaў- пішацца разам: паўхлеба, 
паўшклянкі, паўяблыка. 
 

ПРЫМЕТНІК 
Прыметнік як часціна мовы 
П р ы м е т н і к  – самастойная часціна мовы, якая абазначае прымету 

прадмета i выражае гэтае значэнне ў катэгорыях роду, ліку i склону. 
Прыметнікі абазначаюць прымету прадмета непасрэдна: жоўты, малы, 

стары, босы, дoўгi, cyxi; праз адносіны прадмета да іншага прадмета або 
іншай прыметы: бурачны, скураны, назіральны, гарадскі, леташні ці праз 
прыналежнасць пэўнай асобе або жывой істоце: дзядзькаў, бабулін, Mixacёў, 
барсукоў, сойчын. 

Катэгорыі роду, ліку i склону прыметніка словазменныя i выяўляюцца 
сінтаксічна, па назоўніку, да якога дапасуецца прыметнік: цёплы ветрык, 
цёплая вясна, цёплае надвор'е, цёплыя дні. 

Некаторым прыметнікам уласціва катэгорыя ступені параўнання: стары 
– старэйшы, найстарэйшы; малы – меншы, найменшы; яны могуць ужывацца 
ў поўнай i кароткай формах: вясёлы – весел, рады – рад, відны – відзён, поўны 
– повен. 

Да прыметніка як часціны мовы адносяцца невытворныя i вытворныя 
словы: белы, ciнi, дужы, малады; жытнi, шумлівы, сынаў, птушыны. Многія 
прыметнікі ўзніклі ў выніку словаўтварэння ад іншых часцін мовы, пры гэтым 
найбольш прадуктыўным з'яўляецца суфіксальны спосаб: гарэзлівы, духмяны, 
зайцаў, старшынёў, бацькоўcкi, ліпеньскі, цягавіты, прамяністы, гарысты i 
інш. 

У сказе прыметнік выконвае функцыю азначэння, дапасуючыся да 
назоўніка або субстантываваных часцін мовы: У рыжай верасовай барадзе 
прабілася ciвінкa павуціны (Р.Б.); Зросся я з гэтай весняй зямлёй не 
птушыным сэрцам бяздумным, а трывожнай людской душой (Каратк.); 
Штосьці мяккае i mpoxi сумнае паступова закрадвалася ў душу, хвалявала 
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(Чыгр.). Прыметнік можа быць таксама часткай састаўнога іменнага 
выказніка: Нарачанская група азёраў – самая вялікая i вядомая на Беларуси 
(В.В.); Лета было гарачае i, здавалася, доўгае (Пташ.). 

Адрозненні ў абазначэнні прыметы i граматычныя асаблівасці 
прыметнікаў пакладзены ў аснову ix падзелу на лексіка-граматычныя 
разрады: якасныя, адносныя i прыналежныя. 

Якасныя прыметнікі 
Я к а с н ы я  прыметнікі абазначаюць прыметы прадметаў, што могуць 

праяўляцца ў рознай ступені: кароткi – карацейшы, найкарацейшы; разумны 
– разумнейшы, найразумнейшы. 

Прыметы, названыя якаснымі прыметнікамі, успрымаюцца органамі 
пачуццяў: гэта прыметы па колеры: ciнi, белы, чорны, светлы, шэры; па 
фізічных уласцівасцях: гарачы, халодны, горкі, кіслы, гучны, цяжкі, лёгкі; 
прасторавыя i часавыя прыметы: далёкі, блізкі, шырокі, вузкі, дoўгi, круглы, 
малы, дaўнi; знешнія прыметы людзей, якасці ix характару i разумовых 
здольнасцей: моцны, крэпкі, хворы, сляпы, стары, кволы, добры, чэсны, 
ximpы, смелы, карысны, шкодны. Калі якасныя прыметнікі абазначаюць 
супрацьлеглыя паняцці, яны ўтвараюць антанімічныя пары: высокі – нізкі, 
далёкі – блізкі, вялікі – малы, малады – стары, добры – дрэнны, белы – чорны. 

Якасныя прыметнікі маюць ступені параўнання: весялейшы, 
найвесялейшы, гарысты – больш (менш) гарысты, найбольш (найменш) 
гарысты, самы гарысты, а таксама поўную i зрэдку кароткую формы: 
здаровы – здароў, чысты – чыст. 

Якасныя прыметнікі могуць быць невытворнымі i вытворнымі словамі: 
стары, густы, cyxi; гаваркі, радасны, страшны. Яны характарызуюцца 
наступнымі словаўтваральнымі асаблівасцямі: ад ix утвараюцца прыметнікі, 
якія абазначаюць адценні i ступені якасці: малы – малаваты, маленькі, 
малюсенькі, малюпасенькі; прыслоўі на -a: ціхi – ціха, смелы – смела; 
абстрактныя назоўнікі: стары – старасць, шырокі – шырыня, крывы – 
крывізна, ciнi – сінь, белы – бель. Гэтыя прыметнікі спалучаюцца з 
прыслоўямі меры i ступені: вельмі малады, абсалютна свабодны, надта 
разумны, зyciм стары. Яна, гэтая жанчына, здавалася нейкай занадта 
мірнай i да ўсяго абыякавай (Чыгр.). 

Пералічаныя асаблівасці ўласцівы не кожнаму якаснаму прыметніку. 
Так, прыметнікі вараны, гняды, буланы не ўтвараюць форм ступеней 
параўнання, а ад прыметнікаў горды, благі, трапяткі можна ўтварыць толькі 
складаныя формы ступеней параўнання. 

Адносныя прыметнікі 
А д н о с н ы я  прыметнікі абазначаюць прыметы прадметаў праз ix 

адносіны да прадмета або іншай прыметы: да матэрыялу або рэчыва: 
сярэбраны паднос, драўляная падлога, смаловы водар, пясчаны пагорак; да 
месца i часу: лясная дарога, лугавыя травы, зарэчныя прасторы, сучаснае 
жыццё, сярэдневяковы замак; да прызначэння: вучэбны дапаможнік, сталовы 
нож, хатні тэлефон; да дзеяння: вылічальная тэхніка, лятальны апарат, 
назіральны пункт; да колькасці: двайны, трайны, двухпавярховы i інш. 
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Прымета, названая адноснымі прыметнікамі, не праяўляецца ў большай або 
меншай ступені, а таму яны не ўтвараюць форм ступеней параўнання. 

Граматычныя i словаўтваральныя acaблiвacцi якасных прыметнікаў 
адносным не ўласцівы. 

Адносныя прыметнікі – гэта вытворныя словы; ix колькасць 
папаўняецца ў выніку словаўтварэння ад розных часцін мовы: ад назоўнікаў 
(дажджавы, касмічны, стыковачны, хваёвы); дзеясловаў (лячэбны, 
навучальны, скланяльны, капіравальны); прыслоўяў (сённяшні, цяперашні, 
штогадовы, тутэйшы). 

Адносныя прыметнікі могуць набываць якасныя значэнні пры 
пераносным ужыванні; пры гэтым яны захоўваюць уласцівае iм абазначэнне 
прыметы праз адносіны да іншых прадметаў. Так, слова стальны як адносны 
прыметнік мае значэнні 'звязаны з апрацоўкай i збытам сталі' або 'зроблены са 
сталі' (стальное ліццё, стальныя рэйкі); гэты ж прыметнік мае пераносныя, 
якасныя значэнні 'моцны, дужы', 'светла-шэры', 'стойкі, нeпaxicны', 'цвёрды, 
рашучы' (стальныя мускулы, стальны бляск, стальная воля, стальныя ноткі). 
У значэнні якасных ужываюцца многія адносныя прыметнікі: алавяная куля – 
алавяныя хмары; бурштынавыя каралі – бурштынавы мёд; свінцовы злітак –
свінцовае неба; снежныя сумёты – снежная барада; сярэбраны гадзіннік – 
сярэбраны шчупак, сярэбраны голас i інш. 

Прыналежныя прыметнікі 
П р ы н а л е ж н ы я  прыметнікі абазначаюць прыметы прадметаў праз 

ix прыналежнасць пэўнай асобе ці жывой істоце: Антосеў садок, рыбакова 
хата, цётчына хустка, буслава гняздо. Прыналежныя прыметнікі 
абазначаюць прымету не непасрэдна, як якасныя, а праз ix адносіны па 
прыналежнасці, таму ix часам разглядаюць як асобную групу адносных 
прыметнікаў. Гэтыя прымeтнiкi ўтвараюцца ад асноў адушаўлёных назоўнікаў 
мужчынскага роду з дапамогай суфіксаў -оў, -аў, -ёў, -еў (Янукоў, братаў, 
Васілёў, дзядулеў) i жаночага роду з дапамогай суфіксаў -ын, -ін (вавёрчын, 
Наташын, бабулін, Марылін). 

 З а ў в а г а . Пры ўтварэнні прыналежных прыметнікаў тыпу воўчы, 
заячы, мядзведжы, чалавечы ў старажытнасці выкарыстоўваўся суфікс -ј-. 

Значэнне прыналежнасці, якое выражаецца прыналежнымі 
прыметнікамі, можа быць рознае: прыналежныя прыметнікі абазначаюць 
індывідуальную прыналежнасць прадмета пэўнай асобе (Петрусёў пакой, 
дзядулевы акуляры, матчыны рукі, бабуліны рукавіцы) або прыналежнасць 
прадмета цэламу класу прадметаў (пчаліны вулей, бусліны клёкат, птушыная 
сталоўка, лісіная нара). 

Прыметнікі са значэннем групавой прыналежнасці, прыналежнасці 
цэламу класу прадметаў, могуць набываць значэнні якасных: воўчае логава – 
воўчы апетыт, воўчыя законы, воўчая мараль; мядзведжы бярлог – 
мядзведжая паходка; рыбіна луска – рыбіны вочы, сабачы брэх – сабачая 
служба, сабачы холад i інш. 

Значэнне адносных прыметнікаў набываюць прыметнікі, утвораныя ад 
прыналежных далучэннем да ix асновы суфікса -ск-: вучнеў – вучнёўскі, 
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бацькаў – бацькоўскі, сястрын – сястрынскі, Купалаў – купалаўскі, Мележаў 
– мележаўскі. 

Поўныя i кароткія формы прыметнікаў 
Прыметнікі ў п о ў н а й  ф о р м е  маюць наступныя канчаткі ў 

назоўным склоне адзіночнага ліку: -ы, -i – у мужчынскім родзе: светлы, 
летні; -ая, -яя – у жаночым родзе: светлая, летняя; -ое, -ае (-яе) – у ніякім 
родзе: дарагое, светлае, летняе; у назоўным склоне множнага ліку -ыя, -ія: 
дарагія, светлыя, летнія. Гэтыя формы выконваюць у сказе функцыю як 
азначэння, так i выказніка: Была ранняя восень. Неба, пакуль што не 
замутненае дажджамі, было спакойнае i яснае (Дайн.); Увосень i верабей 
багаты; Для ўсякай птушачкі сваё гняздо мілае; Добры сабака лепшы за 
ліхога чалавека (Прык.). 

К а р о т к і я  ф о р м ы  прыметнікаў у сучаснай беларускай мове 
ўжываюцца рэдка. Яны не скланяюцца, але змяняюцца па ліках, а ў 
адзіночным ліку – па родах; у назоўным склоне адзіночнага ліку iм уласцівы 
нулявы канчатак у мужчынскім родзе: чуцён, люб, дораг; -а – у жаночым 
родзе: чутна, люба, дорага; -о (-а) – у ніякім родзе: чутно, люба, дорага; у 
назоўным склоне множнага ліку – -ы, -i: чутны, любы, дорагі. 

Якасныя прыметнікі звычайна маюць поўную форму, але некаторыя з ix 
зрэдку могуць ужывацца ў кароткай форме. Кароткія формы ўтвараюцца 
пераважна ад прыметнікаў, якія называюць знешнія прыметы i якасці асобы, 
фізічныя ўласцівасці, прасторавыя прыметы: багат, дуж, міл; лёгак, свецел, 
ясен; далёк, нізак, шырок. Яны абазначаюць прымету як якасны стан i 
выконваюць функцыю выказніка часцей у вершаваных творах, прыказках: 
Радзіма! Адчуў я ў разлуцы з табою, як люб мне i дораг кут мілы бацькоў 
(Пр.); Некалькі хвілін назад яшчэ вiднo было i сонца (Кул.); Тым я вінен, што 
ён сілен. Брахаў бы каток, ды язык караток. Вясна красна, хоць галадна; З 
дурнога куста i ягада пуста; Кожнаму сваё дзіця міла; У роднай маткі ўсе 
дзеткі гладкі (Прык.). 

Прыналежныя прыметнікі маюць кароткую форму толькі ў назоўным 
склоне адзіночнага i множнага ліку, а таксама ў вінавальным склоне 
адзіночнага ліку (калi дапасуюцца да неадушаўлёных назоўнікаў i 
адушаўлёных жаночага роду) i множнага ліку (калі дапасуюдца да 
неадушаўлёных назоўнікаў): братаў аловак, братава паліто, братавы сябры; 
узяў братаў аловак, прачытаў братаву кнігу, апрануў братава паліто, але: 
сустрэў братавага сябра, братавых аднакурснікаў. 

Адносныя прыметнікі ўжываюцца толькі ў поўнай форме: мiнcкi 
жыхар, мінская вуліца, мінскае метро, мінскія скверы. 

Ступені параўнання якасных прыметнікаў 
Большасць якасных прыметнікаў утварае дзве формы ступеней 

параўнання – вышэйшую i найвышэйшую, якія ў залежнасці ад спосабу 
ўтварэння бываюць простыя i складаныя. 

Формы в ы ш э й ш а й  ступені параўнання паказваюць, што якасць 
уласціва прадмету ў большай або меншай ступені ў параўнанні з іншым 
прадметам або некалькімі прадметамі: Мядзведзь, зразумела, дужэйшы за 
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ваўка, ён можа разбурыць бабровы дом, але да гаспадара яму ніколі не 
дабрацца, таксама, як i ваўку (В.В.); Да бясконцых размоў вады далучаецца 
больш выразнае шастанне мяцёлак (Луж.). 

П р о с т ы я  формы в ы ш э й ш а й  ступені параўнання ўтвараюцца з 
дапамогай суфікса -ейш- (-эйш-), які далучаецца да асновы прыметніка разам 
з адпаведным канчаткам; пры гэтым могуць чаргавацца канцавыя зычныя 
ўтваральнай асновы i выпадаць суфіксы -к-, -ок-: мілы – мілейшы, дужы – 
дужэйшы, блізкі – бліжэйшы, высокі – вышэйшы. Цяпер ён [Блішчынскі] 
хутка вызначыў, што з трох у гэтым полі болей значны Шчарбак, што ён 
дужэйшы i, можа, смялейшы за іншых, i таму пачаў блізіцца да гэтага 
маўклівага хлопца (В.Б.). 

Некалькі прыметнікаў утвараюць простую форму вышэйшай ступені 
параўнання далучэннем суфікса -ш- да суплетыўнай асновы: вялікі – большы, 
малы – меншы, добры – лепшы, дрэнны – горшы. Атрад уліўся ў большы i 
доўга яшчэ мужна ваяваў (Каратк.); Добры сабака лепшы за ліхога чалавека; 
Дурная знаходка горшая за страту (Прык.). 

 З а ў в а г а . Нязменныя формы вышэйшай ступені параўнання 
прыметнікаў з суфіксам -ей (-эй,   -ай), якія сустракаюцца пераважна ў 
мастацкай ліаратуры, не характэрны для сучаснай беларускай літаратурнай 
мовы: Быў ён [чырвонаармеец] высокага росту, але ніжэй за Чубара (Чыгр.). 

С к л а д а н ы я  формы в ы ш э й ш а й  ступені параўнання ўтвараюцца 
спалучэннем з прыметнікам прыслоўяў больш (болей), менш (меней): больш 
(болей) дужы, менш (меней) дужы. Настаўнікі болей сталыя, што ўжо мелі 
пэўную жьццёвую практыку i працавалі па колькі гадоў, трымаліся свае 
кампаніі i на маладых глядзелі mpoxi звысоку, як людзі больш дасведчаныя, 
больш развітыя i больш заможныя, калі толькі заможнасць наогул можна 
прылажыць да вясковага настаўніцтва (К–с); Другая думка з'явілася ў яго 
[Баляслава], менш важная (К.Ч.). 

Значэнне вышэйшай меры якасці можа ўзмацняцца словамі куды, яшчэ, 
значна, якія ўжываюцца з формамі – простымі i складанымі – вышэйшай 
ступені параўнання: Здзівіла, што ён [домік] куды меншы, як выглядае на 
здымках, куды прасцейшы: i шэрая шарахаватасць вымытых дажджамі i 
вятрамі сцен, i патрэсканыя камлі вуглоў (Скр.); Багушэвіч куды больш 
будзённы за свайго папярэдніка (I.H.); I часта які-небудзь незразумелы факт 
мы тлумачым яшчэ больш незразумелымі злучэннямі слоў i думаем, што 
сказалі нешта надта разумнае, а другія згаджаюцца з гэтым i 
здавальняюцца (К-с); Яшчэ большы жаль axaniў яго [Лaбановіча] (К-с). 

Назвы прадметаў, у параўнанні з якімі вызначаецца мера якасці, маюць 
форму вінавальнага склону з прыназоўнікам за: Добрая слава даражэйшая за 
багацце (Прык.). 

  З а ў в а г а . Ужыванне пры формах вышэйшай ступені параўнання 
назоўніка або займенніка ў форме роднага склону без прыназоўніка 
(маладзейшы яго) з'яўляецца парушэннем літаратурнай нормы. 

Пры формах вышэйшай ступені параўнання могуць ужывацца 
параўнальныя звароты са злучнікамі чым, як: На свеце лепшага кутка няма, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



106 

чым той куток, дзе маці нарадзіла (Гіл.); Няма смачнейшай вадзіцы, як з 
роднай крыніцы (Прык.). 

Формы н а й в ы ш э й ш а й  ступені параўнання паказваюць, што якасць 
уласціва прадмету ў найбольшай або найменшай ступені ў параўнанні з yciмi 
прадметамі аднаго класа: Сярод клопатаў, з якімі жылі тыя, што збіраліся у 
Міканоравай хаце, найбольшы быў пра зямлю, пра вялікі перадзел, які 
штовечара ўспаміналі, штовечара абмяркоўвалі (I.M.); Глушэц, якога я 
слухаю, найменш палахлівы з ycix (В.В.). 

П р о с т ы я  формы н а й в ы ш э й ш а й  ступені параўнання ўтвараюцца 
далучэннем прыстаўкі най- да простых форм вышэйшай ступені параўнання: 
мілейшы – наймілейшы, дужэйшы – найдужэйшы, лепшы – найлепшы. Калі 
падняцца на вапельную гару, а яна тут жа, крыху на захад ад мястэчка, i 
зірнуць у бок Нёмана, то перад вамі разгорнецца найпрыгажэйшая панарама 
(К-с); Не на адну хваробу праца – найлепшыя лекі (Прык.). 

 З а ў в а г а . Ад прыметніка вялікі ўтвараюцца дзве формы 
найвышэйшай ступені параўнання: найвялікшы i найбольшы, што звязана са 
значэннем прыметніка вялікі. Калі гэты прыметнік ужываецца са значэннем 
'выдатны; геніяльны, таленавіты', форма найвышэйшай ступені параўнання – 
найвялікшы; калi ж гэты прыметнік ужываецца ў іншых значэннях, форма 
найвышэйшай ступені параўнання – найбольшы. Шмат год я ведаў аб тым, 
што чалавек [Васіль Сёмуха], пра якога я сёння гавару, перакладае адну з 
найвялікшых паэм зямлі на беларускую мову (Каратк.); Даўно-даўно на небе 
ірдзee стужка жоўтая зары, i толькі на найбольшай верхавіне яшчэ ляжыць 
яе адбітак жоўты, на дзвюх сароках, што балбочуць жвава пра тое, што 
мядзведзя не баяцца, наверсе седзячы (Каратк.). 

С к л а д а н ы я  формы н а й в ы ш э й ш а й  ступені параўнання 
ўтвараюцца спалучэннем з прыметнікам займенніка самы, прыслоўяў 
найбольш (найболей), найменш (найменей): самы дужы, найбольш (найболей) 
дужы, найменш (найменей) дужы. На вуліцы, у дварах каля будынкаў i 
ўздоўж платоў ляжалі горы снегу з самымі вычварнымі паветкамі i 
карнізамі, якіх не патрапіць вылепіць самы здольны скульптар (К-с); Перад 
вайной Гарбылі памячаліся на картах прыкметным кружочкам, значна 
большым, чым астатнія, найболей старажытныя тутэйшыя паселішчы 
(I.H.); У нетрах Беловежскай пушчы жыве адна з найбольш рэдкіх птушак 
Еўропы – чорны бусел (Каратк.). 

Утварэнне ступеней параўнання не з'яўляецца адметнай рысай ycix 
якасных прыметнікаў i можа абмяжоўвацца ix структурай i семантыкай. 
Толькі складаныя формы ступеней параўнання ўтвараюцца ад прыметнікаў з 
суфіксамі -л-, -н-, -альн-, -лів-, -am-, -аст-, -im-, -aвim-, -к- (бывалы, чулы, 
марозны, слушны, максімальны, натуральны, дажджлівы, клапатлівы, 
урадлівы, махнаты, мурзаты, віхрасты, сярдзіты, хваравіты, гнуткі, 
колішні, ліпкі), а таксама з суфіксамі дзеепрыметнікаў (балючы, бліскучы, 
дрыжачы, вядомы, знаёмы). 
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Не ўтвараюць форм ступеней параўнання прыметнікі з суфіксамі -ават- 
(-яват-), -ов- (-ав-) i іншымі (белаваты, зеленаваты, сіняваты, каляровы, 
нізавы); складаныя прыметнікі (цёмна-сіні, жоўта-зялёны, яснавокі). 

Формы ступеней параўнання не ўтвараюць якасныя прыметнікі, якія 
абазначаюць колькасна нязменныя якасці (босы, голы, глухі, жанаты, жывы, 
лысы, сляпы), масці жывёл (буланы, вараны, гняды), колер прадметаў праз ix 
адносіны да іншых прадметаў (бронзавы, васільковы, вішнёвы, кафейны). 

Значэнне высокай меры якасці i адценне непахвальнасці (павелічальна-
узмацняльнае) надаюць якасным прыметнікам суфіксы -ізн-, -ізарн-, -эзн-, -
эразн-, -енн- (-энн-): вялізны, велізарны, даўжэзны, таўшчэразны, здаравенны, 
страшэнны. 

Недастатковую якасць або яе непаўнату абазначаюць формы 
прыметнікаў з суфіксамі -ав- (-яв-), -ляв-, -ават- (-яват-): чарнявы, танклявы, 
белаваты, сіняваты. 

Формы ацэнкі могуць утварацца ад якасных прыметнікаў i з дапамогай 
прыставак: прыстаўкі apxi-, ультра- абазначаюць вельмі высокую, гранічную 
меру якасці (архіцяжкі, ультрамодны); прыстаўкі звыш-, за- – перавышэнне 
якасці або яе змяншэнне (звышпланавы, звышурочны, задоўгі, зашырокі). 

 
Скланенне прыметнікаў 
Скланяюцца толькі поўныя прыметнікі. Кожны прыметнік змяняецца па 

ліках – адзіночным i множным, а ў адзіночным ліку па родах – мужчынскім, 
ніякім i жаночым. 

Склонавыя канчаткі прыметнікаў залежаць ад апошняга зычнага 
асновы, таму выдзяляюцца тры віды асноў: 1) на цвёрды i зацвярдзелы зычны 
(залаты, востры); 2) на мяккі зычны (ciнi, летні); 3) на зычныя г, к, х (дapaгi, 
лёгкі, cyxi). У адзіночным ліку на канчаткі ўплывае націск – на аснове або на 
канчатку: востры, вострага, востраму, але: залаты, залатога, залатому. 

Канчаткі прыметнікаў мужчынскага i ніякага роду супадаюць ва ўcix 
склонах, акрамя назоўнага i вінавальнага; прыметнікі жаночага роду маюць 
іншыя канчаткі. 

У множным ліку на канчаткі ўплывае толькі апошні зычны асновы: 
залаты, востры, летні, дapaгi.У адзіночным ліку якасныя i адносныя 
прыметнікі маюць наступныя канчаткі. 

У н а з о ў н ы м  склоне прыметнікі ўcix трох родаў маюць розныя 
канчаткі: мужчынскага роду з асновай на цвёрды i зацвярдзелы зычны – -ы, з 
асновай на мяккі зычны i на г, к, х – -i: залаты, востры, ciнi, летні, дapaгi, 
лёгкi, cyxi; ніякага роду з асновай на цвёрды, зацвярдзелы зычны i на г, к, х 
пад націскам – -ое, не пад націскам – -ае, з асновай на мяккі зычны – -яе: 
залатое, дарагое, сухое, вострае, лёгкае, сіняе, летняе; жаночага роду з 
асновай на цвёрды, зацвярдзелы зычны i на г, к, х – -ая, з асновай на мяккі 
зычны – -яя: залатая, вострая, дарагая, лёгкая, сухая, сіняя, летняя. 

У р о д н ы м  склоне прыметнікі мужчынскага i нiякага роду з асновай 
на цвёрды, зацвярдзелы зычны i на г, к, х пад націскам маюць канчатак -ога, 
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не пад націскам – -ага, з асновай на мяккі зычны – -яга: залатога, дарагога, 
сухога, вострага, лёгкага, сіняга, летняга. 

У д а в а л ь н ы м  склоне прыметнікі мужчынскага i ніякага роду з 
асновай на цвёрды, зацвярдзелы зычны i на г, к, х пад націскам маюць 
канчатак -ому, не пад націскам – -аму, з асновай на мяккі зычны – -яму: 
залатому, дарагому, сухому, востраму, лёгкаму, сіняму, летняму. 

У в і н а в а л ь н ы м  склоне прыметнікі мужчынскага роду, якія 
дапасуюцца да адушаўлёных назоўнікаў, маюць канчаткі роднага склону, а 
якія дапасуюцца да неадушаўлёных назоўнікаў – назоўнага: сустрэў дарагога 
чалавека, узяў востры нож; прыметнікі ніякага роду маюць канчаткі 
назоўнага склону: выгадаваў добрае дзіця, кyniў лёгкае паліто. 

У т в о р н ы м  i  м е с н ы м  склонах прыметнікі мужчынскага i ніякага 
роду з асновай на цвёрды i зацвярдзелы зычны маюць канчатак -ым, з асновай 
на мяккі зычны i на г, к, х – -ім: залатым, вострым, сінім, летнім, дapaгiм, 
лёгкім, cyxiм. 

Прыметнікі жаночага роду ў родным, давальным, творным i месным 
склонах з асновай на цвёрды, зацвярдзелы зычны i на г, к, х пад націскам 
маюць канчатак -ой, не пад націскам – -ай, з асновай на мяккі зычны – -яй: 
залатой, дарагой, сухой, вострай, лёгкай, сіняй, летняй; у вінавальным 
склоне – -ую, -юю: залатую, вострую, дарагую, сухую, лёгкую, сінюю, 
летнюю. 

У множным ліку прыметнікі маюць наступныя канчаткі: у назоўным 
склоне з асновай на цвёрды i зацвярдзелы зычны – -ыя, з асновай на мяккі 
зычны i на г, к, х – -ія: залатыя, вострыя, сінія, летнія, дарагія, лёгкія, сухія; у 
родным i месным склонах – -ых, -ix: залатых, вострых, ciнix, летніх, дapaгix, 
лёгкіх, cyxix; у давальным – -ым, -ім: залатым, вострым, cінiм, летнім, 
дapaгiм, лёгкім, cyxiм; у вінавальным склоне прыметнікі, якія дапасуюцца да 
адушаўлёных назоўнікаў, маюць канчаткі роднага склону, а тыя, што 
дапасуюцца да неадушаўлёных назоўнікаў, – канчаткі назоўнага склону: бачу 
дapaгix людзей, купіў дарагія рэчы; у творным – -ымi, -iмi: залатымі, 
вострымі, ciнiмi, летнімі, дapaгiмi, лёгкімі, cyxiмi. 

Прыналежныя прыметнікі скланяюцца пераважна як поўныя якасныя i 
адносныя прыметнікі з асновай на цвёрды зычны. Адрозненні назіраюцца 
толькі ў назоўным i вінавальным склонах. 

У н а з о ў н ы м  склоне а д з і н о ч н а г а  ліку прыналежныя прыметнікі 
мужчынскага роду маюць нулявы канчатак: сынаў, бабулін; жаночага роду – 
канчатак -а: сынава, бабуліна; ніякага роду – канчатак -о пад націскам, -а не 
пад націскам: даччыно, сынава, бабуліна. У в i н а в а л ь н ы м  склоне канчаткі 
прыметнікаў ніякага роду супадаюць з канчаткамі назоўнага склону, 
мужчынскага – з канчаткамі назоўнага (калі прыметнік дапасуецца да 
неадушаўлёнага назоўніка) або роднага (калі дапасуецца да адушаўлёнага 
назоўніка) склону, прыметнікі жаночага роду маюць канчатак -у: сынава 
дзіця, сынава паліто, сынаў касцюм, сынавага сябра; сынаву дачку, сынаву 
кнігу. 
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У н а з о ў н ы м  склоне м н о ж н а г а  ліку прыналежныя прыметнікі 
маюць канчатак -ы незалежна ад таго, да назоўніка якога роду яны 
дапасуюцца: сынавы, бабуліны, а ў в і н а в а л ь н ы м  – канчаткі назоўнага 
склону або роднага (калі дапасуюцца да адушаўлёных назоўнікаў): сынавы 
сябры, кнігі, дзеці, узяў сынавы сшыткі, паважаю сынавых сяброў. 

Ва ўcix іншых склонах канчаткі якасных, адносных i прыналежных 
прыметнікаў супадаюць. 

Прыналежныя прыметнікі, якія абазначаюць групавую прыналежнасць 
(воўчы, мядзведжы, птушыны, пчаліны), ва ўcix склонах маюць канчаткі 
поўных прыметнікаў. 

 
Утварэнне прыметнікаў 
Прыметнікі ўтвараюцца прыставачным, суфіксальным, прыставачна-

суфіксальным способамі, а таксама складаннем ад розных часцін мовы: 
часцей ад назоўнікаў i дзеясловаў, радзей ад прыметнікаў, лічэбнікаў i 
займеннікаў. 

П р ы с т а в а ч н ы м  спосабам утвараюцца прыметнікі ад прыметнікаў, 
пры гэтым прыстаўка далучаецца да ўсяго матывавальнага слова. Найбольш 
часта выкарыстоўваюцца прыстаўкі не- (ня-), а-, анты-, apxi-, гinep-, без-, да-, 
звыш- i інш.; прыстаўкі паза-, пра-, раз- выкарыстаны пры ўтварэнні 
нязначнай колькасці прыметнікаў: пазалеташні, пазамінулы, прамудры, 
праславуты, развясёлы, разудалы i інш.  

С у ф і к с а л ь н ы м  спосабам, які i з'яўляецца самым прадуктыўным, 
утвараюцца прыметнікі ад розных часцін мовы. Адназоўнікавыя прыметнікі з 
суфіксамі -оў (-аў), -ёў    (-еў), -ын, -iн выражаюць прыналежнае значэнне: 
рыбакоў, Іванаў, Петрусёў, Васеў, сястрын, Аленін, а з суфіксамі -ан- (-ян-), -
н-, -ов- (-ав-), -ёв- (-ев-), -ават- (-яват-), -aвim- (-явіт-), -am-, -аст-, -лів- i інш. 
– адносна-якаснае значэнне: скураны, бульбяны, даходны, хвойны, альховы, 
газавы, хваёвы, звераваты, васпаваты, басавіты, таленавіты, крылаты, 
чубаты, гарласты, зубасты, дажджлівы, санлівы.  

П р ы с т а в а ч н а - с у ф і к с а л ь н ы м  спосабам прыметнікі 
ўтвараюцца пераважна ад назоўнікаў. Да асноў назоўнікаў з прыназоўнікамі 
ад, без, між, на, над, па, пад, па-за, перад, пры, унутры, якія ў прыметніку 
становяцца прыстаўкамі, далучаюцца суфіксы -н-, -ов- (-ав-), -ск-: 
аддзеяслоўны, адпрыметнікавы, безбілетны, міжнародны, міжвідавы, 
нагрудны, наземны, надкласавы, наднёманскі, падарожны, пагадзінны, 
падснежны, пазаўрочны, перадвыбарны, прывакзальны, унутрыгарадскі 

Складаныя прыметнікі ўтвараюцца спосабам чыстага складання, пры 
якім з дапамогай інтэрфікса аб'ядноўваюцца раўнапраўныя па сэнсе асновы 
(кісла-салодкі, паштова-тэлеграфны, сіне-зялёны) або асновы з 
падпарадкавальнымі адносінамі (алеепадобны, жыццяздольны, 
марозаўстойлівы). Другі кампанент у такіх прыметніках – самастойнае слова. 
Складаныя прыметнікі, у якix дзве асновы аб'ядноўваюцца з дапамогай 
суфіксаў -н-, -ов- (-ав-), -ск-, што далучаюцца да другой асновы, утвораны 
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с к л а д а н а - с у ф і к с а л ь н ы м  спосабам  (іншамоўны, своечасовы).  
Прыметнікі ўтвараюцца таксама шляхам з р а ш ч э н н я  кампанентаў 
словазлучэння ў адно слова без змены ix формы. У якасці першага кампанента 
ўжываюцца прыслоўі, другога – прыметнікі i дзеепрыметнікі: вечназялёны, 
высокаадукаваны, вышэйназваны, глыбокапаважаны, малавядомы, 
ніжэйпамянёны. 

 
Правапіс суфіксаў прыметнікаў 
1. З падвойным н пішуцца: а) прыметнікі, утвораныя з дапамогай 

суфікса -н- ад назоўнікаў, аснова якіх заканчваецца на н: айчынны, ваенны, 
глыбінны, карцінны, конны; б) прыметнікі, утвораныя з дапамогай суфікса -
енн- (-энн-) ад назоўнікаў i прыметнікаў: абедзенны, страшэнны, здаравенны, 
шырачэнны; в) прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў на -мя: іменны, 
племянны, цемянны, але: палымяны. 

2.  З адным н пішуцца прыметнікі, утвораныя з дапамогай суфіксаў -ан- 
(-ян-), -ын- (-ін): ветраны, драўляны, земляны, шкляны, курыны, птушыны, 
арліны, а таксама прыметнікі сцюдзёны, юны. 

3.  Мяккі знак пішацца: а) у прыметніках з суфіксамі -еньк-, -эньк-, -
аньк-: маладзенькі, нізенькі, даражэнькі, старэнькі, добранькі, прыгожанькі, 
харошанькі; б) у прыметніках, утвораных ад назоўніка восень, назваў месяцаў 
i кітайскіх назваў на -нь, перад суфіксам -ск-: восеньскі, студзеньскі, 
чэрвеньскі, ліпеньскі, жнівеньскi, верасеньскі, снежаньскі, аньшаньскі, 
цяньшаньскі, чаньчуньскі. 

4.  Мяккі знак не пішацца ў прыметніках, утвораных ад геаграфічных 
назваў на -нь, перад суфіксам -ск-: любанскі, пазнанскі, хатынскі, а таксама ў 
прыметніку конскі. 

5.  У прыметніках, утвораных з дапамогай суфікса -ск- ад назоўнікаў, 
аснова якіх заканчваецца зычнымі т, ц, ч, к, спалучэнні зычных тс, цс, чс, кс 
перадаюцца на пісьме літарай ц згодна з вымаўленнем: адвакацкі, брацкі, 
кравецкі, прыпяцкі, ткацкі, чытацкі, сваяцкі, беластоцкі. Спалучэнне дс на 
пісьме захоўваецца: гарадскі, грамадскі, людскі, суседскі. 

6. У прыметніках, утвораных ад уласных геаграфічных i этнічных 
назваў, спалучэнні гс, кс, хс, зс, жс, шс на пісьме захоўваюцца: бугскі, 
выбаргскі, таджыкскі, цюркскі, казахскі, французскі, андалузскі, нясвіжскі, 
парыжскі, латышскі, чувашскі, але: калмыцкі, турэцкi, славацкі. У некаторых 
прыметніках гэтага тыпу зычныя асновы г, х чаргуюцца з ж, ш: варажскі, 
волжскі, пражскі, ляшскі, чэшскі. 

7. У прыметніках, утвораных з дапамогай суфікса -ск- слоў, аснова якіх 
заканчваецца зычнымі с, ш, спалучэнні сс, шс на пісьме перадаюцца адной 
літарай с: адэскі, беларускі, віньнюскі, палескі, прускі, тбіліскі, таварыскі. 
Літарай с перадаецца спалучэнне гс у прыметніку боскі, утвораным ад слова 
бог. 
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8. У прыметніках, утвораных з дапамогай суфікса -ск- ад назоўнікаў, 
аснова якіх заканчваецца на -ск, зычныя асновы i суфікса зліваюцца: дамаскі, 
nінcкі, этрускі, але: баскскі. 

9. У прыметніках, утвораных ад геаграфічных назваў з канцавым -на, 
перад літарай н пішуцца галосныя е, а: гродзенскі, ковенскі, ровенскі, 
маладзечанскі. 

 
Правапіс складаных прыметнікаў 
Складаныя прыметнікі пішуцца р а з а м : а) калі ўтвораны ад складаных 

назоўнікаў, часткі якіх пішуцца разам: вадалазны, водаправодны, параходны, 
часопісны; б) калі утвораны ад словазлучэнняў, словы ў якіх звязаны 
падпарадкавальнай сувяззю: даўгагрывы, правабярэжны, двухразовы, 
дваццацігадовы, іншамоўны, своечасовы, бавоўнапрадзільны, масларобны; в) 
калі ўтвораны ад спалучэння прыслоўя i прыметніка або дзеепрыметніка i 
абазначаюць адзінае паняцце: высакарослы, вечназялёны, добраўпарадкаваны, 
малалюдны, нізкапробны. 

 З а ў в а г а . Спалучэнні прыслоўя i прыметніка або дзеепрыметніка 
пішуцца асобна, калі не ўтвараюць лексічнага, семантычнага адзінства i 
кожнае слова з'яўляецца самастойным членам сказа: адваротна 
прапарцыянальны, выразна прачытаны, добра прыгладжаны. 

Складаныя прыметнікі пішуцца праз злучок: а) калі ўтвораны ад 
складаных назоўнікаў, часткі якіх пішуцца праз злучок: унтэр-афіцэрскі, 
давыд-гарадоцкі, Івана-франкоўскі; б) калі ўтвораны ад слоў, якія 
раўнапраўна паясняюць назоўнік i паміж якімі можна паставіць злучнікі i, але: 
гісторыка-філалагічны, культурна-грамадскі, руска-беларускі; в) калі 
абазначаюць якасць з дадатковым адценнем або адценні колеру: горка-
салёны, кісла-салодкі, цёмна-cіні, светла-ружовы, чырвона-белы; г) калі 
прыметнікі з першай часткай усходне-, заходне-, паўночна-, паўднёва- 
ўваходзяць у склад геаграфічных назваў або абазначаюць прамежкавыя 
напрамкі свету: Заходне-Сібірская нізіна, Паўночна-Курыльскія астравы, 
паўднёва-заходні, паўночна-ўсходні. 

ЛІЧЭБНІК 
 

Лічэбнік як часціна мовы 
Л і ч э б н і к  – самастойная часціна мовы, якая абазначае адцягненыя 

паняцці, колькасць, сукупнасць аднародных прадметаў ці парадак ix пры 
лічэнні: восем, пяцьдзясят, сорак шэсць; восем дубоў, пяцьдзясят чалавек, 
сорак шэсць кілаграмаў, шасцёра студэнтаў; восьмі дзень, пяцідзясяты дом. 

Са значэннем адцягненага ліку лічэбнікі выступаюць тады, калі 
ўжываюцца без назоўнікаў. Такія лічэбнікі выкарыстоўваюцца, як правіла, у 
матэматыцы i маюць адпаведныя графічныя (лічбавыя) абазначэнні: восем 
плюс два – дзесяць, 8 + 2 = 10; дзесяць больш за два ў пяць разоў, 10 > 2 у 5 
разоў. 
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Колькасць i сукупнасць прадметаў ці парадкавы нумар пры ix лiчэннi 
абазначаюць лічэбнікі ў спалучэнні з назоўнікамі i асабовымі займеннікамі 
пасадзілі тры дyбкі, дзесяць выпускнікоў нашай школы пастутлі ва 
ўніверсітэт, сямёра студэнтаў, мінулі другую вёску. 

Лічэбнік як самастойная часціна мовы мае пэўныя граматычныя 
катэгорыі. Усе лічэбнікі, за выключэннем дзевяноста, паўтара, паўтары, 
скланяюцца, як назоўнікі (восем, васьмі, васьмю) або як прыметнікі (восьмы, 
восьмага, восьмаму, восьмым). Адны лічэбнікі не маюць катэгорый роду i 
ліку (тры, сем, адзінаццаць), а другія – маюць (трэці, трэцяя, трэцяе, 
трэція). 

Разрады лічэбнікаў 
Паводле структуры лічэбнікі падзяляюцца на простыя, складаныя i 

састаўныя. П р о с т ы я  лічэбнікі маюць адзін корань: два, сорак, мільёны. 
С к л а д а н ы я  лічэбнікі ўтвараюцца з двух i болей каранёў: пяцьдзясят, 
шэсцьдзясят, семсот, дзвесце, трохсоттысячны. С а с т а ў н ы я  лічэбнікі 
складаюцца з двух або больш слоў: семдзесят восем, сто сорак адзін. 

Паводле значэння лічэбнікі падзяляюцца на колькасныя i парадкавыя. 
К о л ь к а с н ы я  лічэбнікі абазначаюць адцягненыя лікі або колькасць 
аднародных прадметаў: два, сорак, пяць вучняў, сто трыццаць метраў. 

Колькасныя лічэбнікі падзяляюцца на пэўнаколькасныя (чатыры, 
васямнаццаць, семсот), зборныя (трое, шасцёра) i дробавыя (адна другая, 
восем цэлых i шэсць дзясятых). 

П а р а д к а в ы я  лічэбнікі абазначаюць парадак прадметаў пры лічэнні: 
пяты паверх, сямідзясяты кіламетр, трыццаць  Пэўнаколькасныя лічэбнікі 

Састаў пэўнаколькасных лічэбнікаў у беларускай мове нешматлікі: 
толькі трыццаць шэсць слоў. Гэта лічэбнiкi ад аднаго да дзесяці, ад 
адзінаццаці да дзевятнаццаці ўключна, назвы дзясяткаў i сотняў, тысяча, 
мільён, мільярд. Але ix розныя спалучэнні могуць выражаць вялікую 
колькасць лічбавых значэнняў: сто тры, пяцьсот сорак адзін. 

Пэўнаколькасныя лічэбнікі адрозніваюцца ад іншых разрадаў 
граматычнымі асаблівасцямі. Большасць з ix не змяняецца па родах i ліках: 
тры, дзесяць, дваццаць. Лічэбнік адзін мае формы ўcix трох родаў у 
зaлeжнacцi ад роду назоўніка, з якім спалучаецца: адзін вучань, адна 
настаўніца, адно пасяджэнне. Яму ўласцівы формы адзіночнага i множнага 
ліку: адзін год, адны акуляры. Аднак форма множнага ліку ўжываецца як 
лічэбнік толькі ў спалучэнні з мнoжнaлiкaвымi назоўнікамі: адны абцугі, адны 
нажніцы, адны caнi. У спалучэнні з іншымi назоўнікамі форма адны набывае 
значэнне выдзяляльна-абмежавальнай часціцы або няпэўнага займенніка: Усё 
жыццё гэтага чалавека суправаджалі адны клопаты (Кул.); Толькі адны 
гаспадары падтрымалі прапанову ўступіць у калгас (Mic.); На ўспамін 
прыходзіць надпіс, які я прачытаў у адной сталоўцы (Шам.). 

Лічэбнік два спалучаецца з назоўнікамі мужчынскага i ніякага роду, 
дзве – з назоўнікамі жаночага роду: Два салдаты ідуць i ідуць па начным 
стэпе (I.H.); Хата была невялічкая, усяго толькі на два акны (Нов.); На 
рэйках засталіся дзве цыстэрны з нафтай (M.Л.). 
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Лічэбнік тысяча мае форму жаночага роду, мільён, мільярд – 
мужчынскага. Яны маюць катэгорыю ліку: тысяча – тысячы, мільён – 
мільёны, мільярд – мільярды; могуць мець пры сабе азначэнне, якое 
дапасуецца ў ліку, родзе, склоне: кожная тысяча кніг, усе мільёны жыхароў; 
кожнай тысячай кніг, ycix мільёнаў жыхароў; уваходзіць у склад састаўных 
лічэбнікаў: дзве тысячы трыста пяцьдзясят шэсць, восем мільёнаў дзвесце 
дваццаць восем. 

Пэўнаколькасныя лічэбнікі могуць мець значэнне няпэўнай колькасці. 
Гэта ўласціва лічэбнікам, якія ў колькасна-іменным спалучэнні стаяць пасля 
назоўніка або пасля прыназоўнікаў пад, з, за, каля: Гэтую мясціну пасярод 
лесу я ведаў ужо, напэўна, гадоў восем (P.I.); Паляўнічы iдзe з ружжом па 
лясной сцежцы i раптам замёр, бы ўкапаны: перад ім крокаў за дваццаць 
сядзіць заяц (Адам.); Я.Ф. Карскі апублікаваў каля трохсот навуковых прац, 
сярод якіх асноўнае месца займаюць мовазнаўчыя («Звязда»). На няпэўную 
колькасць указвае таксама спалучэнне двух пэўнаколькасных лічэбнікаў: 
Дагэтуль нешта падобнае бывала з Шамцовым, калі на два-тры тыдні 
пакідаў утульную кватэру i ехаў у бацькоўскі дом (В.Г.). 

Выражаць няпэўную колькасць могуць i прыслоўі многа, шмат, нямала, 
мала, нямнога, крыху, mpoxi, калі ўступаюць ў сінтаксічную сувязь з 
назоўнікамі роднага склону.  

Зборныя лічэбнікі 
З б о р н ы я  лічэбнікі абазначаюць пэўную колькасць прадметаў ці асоб 

як сукупнасць, як адно цэлае: На тым баку ракі Дабранег убачыў свaix 
сяброў, толькі княжыча нідзе не было відаць (яны чацвёра дружылі між 
сабою) (Я.С.). 

Найбольш часта ўжываюцца зборныя лічэбнікі двое, трое, чацвёра, 
пяцёра, шасцёра, сямёра, васьмёра, дзявяцера, дзясяцера. Лічэбнікі 
адзінаццацера, дванаццацера пераважаюць у гутарковай мове. Да зборных 
адносяцца таксама лічэбнікі абодва, абедзве, абое. 

Зборныя лічэбнікі ўтвараюцца ад асновы пэўнаколькасных лічэбнікаў з 
дапамогай суфіксаў -oj-э, -ёр-а, -ер-а: тры – трое (mpoj-э), восем – васьмёра 
(васьм-ёр-а), дзесяць – дзясяцера (дзясяц-ер-а). 

Большасць зборных лічэбнікаў не мае катэгорый роду i ліку, але 
скланяецца. Катэгорыю роду маюць толькі зборныя лічэбнікі абодва, абедзве: 
форма абодва спалучаецца з назоўнікамі мужчынскага i ніякага роду, абедзве 
– з назоўнікамі жаночага роду: абодва вучні, абодва акны, абедзве вучаніцы. 
Калі гаворка вядзецца пра асоб i мужчынскага, i жаночага полу, то ўжываецца 
зборны лічэбнік абое: Сымон бярэ дзяўчынку за руку, i абое нікнуць у цемнаце 
(Куп.). 

У назоўным i вінавальным склонах зборныя лічэбнікі кіруюць 
назоўнікамі, што стаяць у форме роднага склону множнага ліку; у астатніх 
склонах дапасуюцца да назоўнікаў (Н. пяцёра сутак; Р. пяцярых сутак; Д. 
пяцярым суткам i г. д.). 

Зборныя лічэбнікі ўступаюць у сінтаксічную сувязь з назоўнікамі: а) 
назвамі маладых істот: трое цялятак, сямёра ягнят; б) множналікавымі 
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назоўнікамі: чацвёра сутак, двое акуляраў; в) назвамі асоб мужчынскага полу: 
пяцёра вучняў, дзясяцера мужчын; г) з назоўнікамі асобы, людзi, дзеці, коні, 
cвiннi, гyci: двое дзяцей, шасцёра свіней. Ужываюцца яны таксама i з 
займеннікамі мы, вы, яны, усе або субстантываванымі прыметнікамі i 
дзеепрыметнікамi: усе чацвёра, трое невядомых, двое параненых. Спалучэнне 
зборных лічэбнікаў з іншымі словамі не з'яўляецца літаратурнай нормай (дзве 
сяброўкі, а не двое сябровак; сем дзяўчатак, а не сямёра дзяўчатак). 

Зборныя лічэбнікі пераважаюць у мастацкім i публіцыстычным стылях 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

Дробавыя лічэбнікі 
Д р о б а в ы я  лічэбнікі абазначаюць дробавыя велічыні – частку адзінкі 

або цэлы лік i частку адзінкі: восем трынаццатых; дзве цэлыя i сем сотых. 
Асаблівасцю дробавых лічэбнікаў з'яўляецца ix здольнасць спалучацца з 

рэчыўнымі зборнымі назоўнікамі: шэсць пятнаццатых насельнцітва. 
Паводле структуры дробавыя лічэбнікі састаўныя. Яны ўтвараюцца з 

пэўнаколькаснага лічэбніка ў лічніку i парадкавага лічэбніка ў назоўніку: 
чатыры дзявятыя; трынаццаць сотых. Шляхам спалучэння розных 
лічэбнікаў можна ўтварыць вялікую колькасць лічэбнікаў са значэннем часткі 
цэлага або цэлага ліку i яго часткі. Дробавыя лічэбнікі нярэдка на пісьме 
перадаюцца лічбамі: 1/5; 3/8; 11/3; 0,4; 8,11. 

Калі лічэбнікі выражаюць цэлы лік i частку цэлага, то пасля назвы 
цэлага ліку ўжываюцца злучнік i або прыметнік цэлы, а потым дробавы 
лачэбнік: дзве цэлыя i восем сотых; пятнаццаць цэлых i тры дзясятыя. Пры 
абазначэнні дзесятковых дробаў выкарыстоўваецца спалучэнне нуль цэлых: 
нуль цэлых i адна дзясятая; нуль цэлых i шэсць сотых. 

Сярод дробавых лічэбнікаў выдзяляюцца словы паўтара, паўтары, якія 
абазначаюць колькасць, што складаецца з цэлага i яго палавіны. Лічэбнік 
паўтара ўжываецца з назоўнікамі мужчынскага i ніякага роду, паўтары – з 
назоўнікамі жаночага роду: паўтара месяца, паўтара вядра, паўтары тоны. 
Паводле паходжання гэтыя лічэбнiкi – складаныя словы, у якіх першая частка 
– пол (палова), а другая – форма роднага склону адзіночнага ліку слова 
вътора (мужчынскі род) або вътори (жаночы род). 

Састаўному пэўнаколькаснаму лічэбніку сто пяцьдзясят адпавядае 
лічэбнік паўтараста, які не мае граматычных катэгорый роду i ліку. Ён 
паходзціь з былога пол вътора съта (полвъторасъта). 

Дробавыя лічэбнікі пераважаюць у навуковым i афіцыйна-справавым 
стылях сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

Скланенне колькасных лічэбнікаў 
Скланенне к о л ь к а с н ы х  лічэбнікаў мае наступныя асаблівасці. 
1. Лічэбнікі адзін, адна, адно, адны скланяюцца, як прыметнікі з 

асновай на цвёрды зычны або як указальныя займеннікі той, гэты. 
2. Лічэбнікі два (абодва), дзве (абедзве) ва ўcix склонавых формах 

захоўваюць родавыя адрозненні i маюць аснову на цвёрды зычны, калі 
ўжываюцца з назоўнікамі мужчынскага або ніякага роду, i на мяккі, калі 
ўжываюцца з назоўнікамі жаночага роду: два (абодва) сталы, дзве (абедзве) 
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дapoгi. У творным склоне яны захавалі форму былога парнага ліку на -ма. 
Гэта ўласціва i лічэбнікам тры, чатыры: 

3. Лічэбнікі ад пяці да дваццаці i лічэбнік трыццаць скланяюцца, як 
назоўнікі трэцяга скланення тыпу радасць, сенажаць. У форме творнага 
склону гэтых лічэбнiкaў падаўжаецца гук [ц'] у становішчы паміж галоснымі, 
акрамя лічэбнікаў шэсць, сем, восем: шасцю, сямю, васьмю. 

4. Лічэбнік дзевяноста ва ўcix склонах мае аднолькавую форму. 
Лiчэбнiкi сорак, сто змяняюць форму ва ўcix склонах, апрача назоўнага i 
вінавальнага, на сарака, ста. 

5. Пры скланенні складаных лiчэбнiкaў ад пяцідзесяці да васьмідзесяці i 
ад двухсот да дзевяцісот змяняюцца абедзве часткі; другая частка (лічэбнік 
сто) мае формы -сот,      -стам, -стамі, -стах. Лічэбнік дзвесце 
адрозніваецца тым, што ў назоўным i вінавальным склонах ужываецца форма, 
першай састаўной часткай якой выступае лічэбнік жаночага роду дзве-, ва 
ўскосных склонах – адпаведна лічэбнік мужчынскага роду двух-, двум-, 
двума-: 

6. Пры скланенні састаўных колькасных лічэбнікаў змяняецца кожнае 
слова, як адпаведны просты або складаны лічэбнік: 

Н. трыста шэсцьдзясят чатыры 
Р. трохсот шасцідзесяці чатырох 
Д. тромстам шасцідзесяці чатыром 
В. трыста шэсцьдзясят чатыры 
Т. mpымacmaмi шасцюдзесяццю чатырма 
М. (аб) трохстах шасцідзесяці чатырох 

7. Лічэбнік тысяча скланяецца, як назоўнікі першага скланення з 
асновай на зацвярдзелы зычны (задача), а мільён, мільярд – як назоўнікі 
другога скланення мужчынскага роду з асновай на цвёрды зычны (стол): 

8. Зборныя лічэбнікі скланяюцца, як прыметнікі множнага ліку з 
адпаведнай асновай: 

Н. двое                  трое          шасцёра          сямёра 
Р. дваіх                траіх         шасцярых        семярых 
Д. дваім               траім         шасцярым       семярым 
В.                          як Н. або Р.  
Т. дваімі              траімі       шасцярымі      семярымі 
М. (пры) дваіх     траіх         шасцярых        семярых 

9. Пры скланенні лічэбнікаў абодва, абедзве першая частка (або-, 
абе-) застаецца нязменнай, а другая скланяецца, як лічэбнікі два, дзве: 

 У дробавых лічэбніках лічнік скланяецца, як колькасны лічэбнік, 
а назоўнік – як парадкавы. 

10. Лічэбнікі паўтара, паўтары, паўтараста ва ўcix склонах маюць 
аднолькавую форму: 
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Парадкавыя лічэбнікі 
П а р а д к а в ы я  лічэбнікі паказваюць на парадкавы нумар аднародных 

прадметаў пры ix лічэнні: першы пад'езд, дзявяты дзень, трыста пяцьдзясят 
шосты дом. 

Паводле марфалагічных асаблівасцей парадкавыя лічэбнікі 
набліжаюцца да прыметнікаў. Яны змяняюцца па ліках (трэці, трэція), у 
адзіночным ліку i па родах (трэці. трэцяя, трэцяе), скланяюцца, як 
прыметнікі, дапасуюцца да назоўнікаў i ў сказе выконваюць сінтаксічную 
функцыю пераважна дапасаванага азначэння.Разам з тым парадкавыя 
лічэбнікі адрозніваюцца ад прыметнікаў: яны абазначаюць не якасці або 
ўласцівасці прадметаў, a ix парадак пры лічэнні, месца сярод аднародных 
прадметаў. Таму парадкавыя лічэбнікі захоўваюць лікавае значэнне. Яны 
суадносядца па структуры з пэўнаколькаснымі лічэбнікамі: шэсцьдзясят тры 
гады – шэсцьдзясят трэці год. 

Пераважная большасць парадкавых лічэбнікаў утвараецца ад асновы 
пэўнаколькасных з дапамогай суфіксаў -ав-, -н- або бязафіксным спосабам: 
сорак – саракавы, тысяча – тысячны, пяцьдзясят. Лічэбнікі першы, дpyгi, 
трэці, чацвёрты ўтвараюцца ад суплетыўнай або ад змененай асновы (адзін – 
першы, два – дpyгi, тры – трэці, чатыры – чацвёрты). 

Пры ўтварэнні парадкавага лічэбніка ад састаўнога пэўнаколькаснага 
форму парадкавага лічэбніка набывае толькі апошняе слова: трыццаць 
восьмы, дзвесце дваццаць дзявяты. 

Парадкавыя лічэбнікі скланяюцца, як прыметнікі з адпаведнай 
асновай.  У састаўных парадкавых лічэбніках пры скланенні змяняецца толькі 
апошняе слова. 

 
Сінтаксічная сувязь лічэбнікаў з назоўнікамі 
Сінтаксічная сувязь лічэбнікаў з назоўнікамі выражаецца ў форме 

д а п а с а в а н н я  або к і р а в а н н я . 
Лічэбнікі адзін, адна, адно, адны дапасуюцца да назоўніка ў ліку, родзе, 

склоне: Пазбег маланкі на гары толькі адзін дуб (Пташ.); Гарэла святло ў 
адным, крайнім ад вуліцы, акне Mixacёвaй хаты (Хомч.); У Сымонавай сям’і 
была адна дачка – прыгажуня Аленка (Хадк.); Хвалюючыся, Віктар час ад 
часу змяняў на носе адны акуляры на другія (Пальч.) Лічэбнікі два (дзве), 
абодва (абедзве), тры, чатыры ўжываюцца з назоўнікам назоўнага склону 
множнага ліку: два вязы, дзве таполі, абодва дрэвы, абедзве сяброўкі, тры 
кіламетры, чатыры гадзіны 

Прыметнікі, дзеепрыметнікі, парадкавыя лічэбнікі, займеннікі 
прыметнікавага тыпу, якія ўваходзяць у спалучэнні з лічэбнікамі два (дзве), 
тры, чатыры, абодва (абедзве), таксама маюць форму назоўнага склону 
множнага ліку: Праз многа гадоў сустрэліся нарэшце два даўнія сябры (I.H.); 
Першыя тры тыдні было надзвычай цяжка прывыкнуць да новага месца 
(Шам.). 
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Лічэбнікі ад пяці i далей, акрамя састаўных, якія заканчваюцца 
лічэбнікамі адзін, два (дзве), абодва (абедзве), тры, чатыры, кіруюць 
назоўнікамі ў форме роднага склону множнага ліку: пяць метраў, дваццаць 
восем кілаграмаў, сто сямнаццаць кніг. Ва ўскосных склонах пералічаныя 
лічэбнікі дапасуюцца да назоўнікаў (Р. пяці метраў, дваццаці васьмі кніг, ста 
сямнаццаці кіламетраў; Д. пяці метрам, дваццаці васьмі кнігам, ста 
сямнаццаці кіламетрам i г. д.). 

Лічэбнікі тысяча, мільён, мільярд кіруюць назоўнікамі ў форме роднага 
склону множнага ліку: тысяча метраў, мільён малекул. 

Зборныя лічэбнікі ў назоўным i вінавальным склонах кіруюць 
назоўнікамі (двое сяброў, пяцёра куранят), у астатніх склонах дапасуюцца да 
ix (P. двaix сяброў, пяцярых куранят; Д. дваім сябрам, пяцярым куранятам). 

Дробавыя лічэбнікі спалучаюцца з назоўнікамі роднага склону: тры 
пятыя насельнцітва, адна сёмая задання, паўтара гектара, паўтары нормы. 

Парадкавыя лічэбнікі дапасуюцца да назоўнікаў у ліку, родзе, склоне: 
першы семестр, другая сесія, трэцяе лета, першыя хваляванні. 

Правапіс лічэбнікаў 
1. Пішуцца р а з а м : 
а) складаныя колькасныя лічэбнікі, апошняй часткай якіх з'яўляюцца -

дзясят, -сце, -ста, -сот: шэсцьдзясят, дзвесце, трыста, пяцьсот; 
б) складаныя парадкавыя лічэбнікі, апошняй часткай якіх з'яўляюцца -

дзясяты, -соты, -тысячны, -мільённы i інш.: пяцідзясяты, сямісоты, 
трохтысячны, стамільённы. 

2. Пішуцца а с о б н а  састаўныя колькасныя, парадкавыя i дробавыя 
лічэбнікі: сто васямнаццаць, дзве тысячы дзясяты, тры пятыя. 

3. Пішуцца праз д э ф i с : 
а) парадкавыя лічэбнікі, напісаныя лічбамі, пры спалучэнні ix з 

канчаткамі, часткамі ў выглядзе слоў: 38-ы, 21-аму, 40-тысячны; 
б) лічэбнікі, напісаныя словамі або лічбамі, якія абазначаюць прыблізны 

лік: дзесяць-дванаццаць гадоў, дзявятае-дзясятае стагоддзі, 5-6 метраў. 
4. Ставціца п р а ц я ж н і к : 
а) у складаных i састаўных лічэбніках прыблізнага ліку: на пятым – 

шостым кіламетры, 70–80-я гады;  
б) пры ўмоўным пералічэнні: артыкулы 10–12, 4–6-я класы. 
 

ДЗЕЯСЛОЎ 
 

Дзеяслоў як часціна мовы 
Д з е я с л о ў – самастойная часціна мовы, якая абазначае дзеянне, стан, 

прымету як працэсы: бегчы, касіць, працаваць; ляжаць, спаць, радавацца; 
бялець, зелянець, чырванець, г. зн. названыя дзеясловам з’явы развіваюцца, 
працякаюць ці існуюць у часе. Агульнае значэнне працэсу ўласціва ўсім 
дзеясловам і выражаецца катэгорыямі трывання, стану, ладу, часу і асобы. 
Дзеяслоў мае таксама катэгорыі ліку і (у формах прошлага часу і ўмоўнага 
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ладу) роду. Катэгорыі трывання і стану ахопліваюць усе дзеяслоўныя формы і 
лічацца асноўнымі; іншыя катэгорыі ўласцівыя не ўсім формам дзеяслова. 
Так, катэгорыю часу маюць толькі дзеясловы абвеснага ладу; катэгорыю 
асобы – абвеснага (цяперашняга і будучага часу) і загаднага ладу. 

У залежнасці ад асаблівасцей змянення ў сучаснай беларускай мове 
адрозніваюць спрагальныя і неспрагальныя формы дзеяслова. 

С п р а г а л ь н ы я   формы дзеяслова змяняюцца па асобах, часах, 
ладах, ліках і (у прошлым часе і ўмоўным ладзе) родах: будую, будуеш, будуе, 
будуем, будуеце, будуюць; будаваў, будавала, будавалі; будуй, будуйце; 
будаваў бы, будавала б, будавалі б. Н е с п р а г а л ь н ы я  формы – гэта 
інфінітыў, дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе: пабудаваць, пабудаваны, 
пабудаваўшы. Інфінітыў, дзеепрыслоўе – нязменныя формы; дзеепрыметнік 
змяняецца, як прыметнік, мае формы склону, ліку і роду: пабудаваны, 
пабудаваная, пабудаванае, пабудаваныя; пабудаваны, пабудаванага, 
пабудаванаму, пабудаваным, (на) пабудаваным. 

Сінтаксічная функцыя дзеяслова залежыць ад яго формы. Спрагальныя 
формы выконваюць у сказе ролю выказніка: Глыбіня і характар прыходзяць з 
гадамі, а маладых аздабляе шчырасць (В.Б.); Сонца пабольшала, пасінела, як 
ад холаду, і асела ў густую цёмную смугу (Пташ.); Выйду на ціхі зялёны 
прастор і пакланюся вясне залатой (Зв.);  Жыві, шукай, усё рабі як след, каб 
на Радзіме твой свяціўся след (Грах.); Каб на хмель не мароз, ён бы тын 
перарос (Прык.). Інфінітыў можа быць любым членам сказа. Дзеепрыметнік 
найчасцей выступае ў ролі азначэння, дзеепрыслоўе – акалічнасці: Антось 
падбег да акна, спіной засланіў разбітую шыбу і азірнуўся (І.М.); Ускрайкам, 
не спяшаючыся [Лабановіч] накіраваўся на Тумель, дзе быў ставок і 
старасвецкі двухпавярховы млын (К-с); Зрэдку лісты, пачырванеўшы, 
абрываюцца і нехаця падаюць на дарогу (Скр.). 

 
Інфінітыў  
І н ф і н і т ы ў – нязменная неспрагальная форма дзеяслова, якая 

называе дзеянне або стан, але не выражае значэнняў часу, ладу, ліку і асобы: 
Нас жыццё выпроствала і гнула, ды зламаць і знішчыць не змагло (Бур.); О, 
як трэба шукаць на шляхах чалавека, як любіць, берагчы і не крыўдзіць яго, 
каб пабачыць славу наступнага века  ў сэрцы сціплага сына суседа свайго! 
(Каратк.); Вялікая гэта справа – чалавечая адкрытасць, праўдзівая споведзь 
без грама разліку, жадання падаць сябе лепшым, чым ёсць на самой справе 
(В.Б.). Гэта пачатковая, зыходная форма дзеяслова з’яўляецца загаловачным 
словам у слоўнікавых артыкулах, прысвечаных дзеясловам, як форма 
назоўнага склону адзіночнага ліку скланяльных часцін мовы. 

Інфінітыў мае катэгорыі трывання: ісці – прыйсці, лячыць – вылечыць, 
стану: будаваць – будавацца, чытаць – чытацца, можа быць пераходным ці 
непераходным: будаваць дом, пісаць ліст – бегчы па дарозе, зайсці да сябра, 
незваротным ці зваротным: вітаць – вітацца, радаваць – радавацца. 

У складзе інфінітыва выдзяляюцца суфіксы -ць, -ці або -чы. Суфікс -ць 
далучаецца да асновы на галосны: араць, бегаць, бялець, калоць, крыкнуць, 
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мыць, саліць; ён самы прадуктыўны, выкарыстоўваецца пры ўтварэнні новых 
дзеясловаў: праграмаваць, стыкавацца, трансплантаваць. Суфікс -ці 
ўжываецца ў дзеясловах з асновай на зычны: везці, грэбці, дзяўбці, лезці, 
паўзці, скрэбці. 

 
З а ў в а г а.  У дзеясловах брысці, весці, гусці, класці, месці,  плесці і 

інш. с перад суфіксам -ці ўзнік у выніку дысіміляцыі зычных [д], [т] перад [т]: 
класці – з кладти, месці – з метти. 

Суфікс -чы маюць дзеясловы з асновай на заднеязычны г: бегчы, 
берагчы, легчы, магчы, прэгчы, стрыгчы, сцерагчы, а таксама дзеясловы 
валачы, пячы, таўчы, урачы, цячы, у якіх у цяперашнім часе аснова 
заканчваецца на заднеязычны к: валакуць, пякуць, таўкуць, уракуць, цякуць. 
Дзеяслоў сячы мае варыянт секчы. 

З а ў в а г а.  Суфікс -чы  ўзнік у выніку фанетычных змен канцавых 
зычных асновы г, к перад суфіксам інфінітыва -ти: бегчы – з бегти, пячы – з 
пекти. 

Інфінітыў можа выконваць ролю як галоўных, так і даданых членаў 
сказа: дзейніка: Пераадолець лагчыну было складана (В.Б.). За бацькава 
сварыцца – і смех і грэх (Прык.); выказніка: Бацькоў слухаць – гора не знаць 
(Прык.). Дзетак узгадаваць – не грыбкоў назбіраць (Прык.); часткі састаўнога 
дзеяслоўнага выказніка: Нельга абысці і адмахнуцца ад чужой трывогі і 
бяды (Грах.). Узрадаваны сонцу, Дняпро барзджэй пачаў гнаць ваду  (Парх.); 
дапаўнення: Доўг салдацкай службы патрабаваў ад мяне несці параненага 
сябра (Шам.). Назарэўскі папрасіў шафёра ехаць самым ціхім і самым 
павольным ходам (К.Ч.); азначэння: Не кожны з прысутных вызначаўся 
ўменнем разважаць і пераконваць (Ц.Г.). Пісьменнік думаў пра будучыню, і 
будучыня нязменна жыла ў ім самай гуманістычнай праявай чалавечага духу 
– жаданнем любіць (Кір.); акалічнасці: Восень лісце сухое згрэбла і на ўзлессі 
падпаліла пагрэцца начлежны касцёр (М.Т.).  Хлопцы прыпыніліся непадалёку 
адпачыць (Лыньк.). 

 
Асновы дзеяслова 
Спрагальныя і неспрагальныя формы дзеяслова ўтвараюцца ад дзвюх 

асноў: асновы інфінітыва ці асновы цяперашняга (будучага простага) часу. 
З а ў в а г а.  Аснову цяперашняга часу маюць дзеясловы незакончанага 

трывання, а аснову будучага простага – закончанага: вяд-уць – прывяд-уць, 
піш-уць – напіш-уць. 

А с н о в а   і н ф і н і т ы в а – гэта частка інфінітыва без 
формаўтваральнага суфікса: даганя-ць, меркава-ць, грэб-ці, плес-ці, бег-чы, 
лег-чы. 

Ад асновы інфінітыва ўтвараюцца формы дзеясловаў абвеснага ладу 
прошлага часу: загарэ-ць, прачыта-ць – загарэ-ў, загарэ-л-а, загарэ-л-і, 
прачыта-ў, прачыта-л-а, прачыта-л-і; формы ўмоўнага ладу:  загарэ-ў бы, 
загарэ-л-а б, загарэ-л-і б, прачыта-ў бы, прачыта-л-а б, прачыта-л-і б;  
дзеепрыметнікі прошлага часу: загарэ-л-ы, загарэ-ўш-ы, прачыта-ўш-ы, 
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прачыта-н-ы; дзеепрыслоўі закончанага трывання: загарэ-ўшы, прачыта-
ўшы. 

Аснова інфінітыва большасці дзеясловаў супадае з асновай прошлага 
часу – часткай дзеяслова без формаўтваральнага суфікса -л- (-ў) і канчатка:   
гавары-ць – гавары-ў, гавары-л-а, нес-ці – нёс, нес-л-а, чыта-ць – чыта-ў, 
чыта-л-а, аднак у некаторых дзеясловаў гэтыя асновы розныя: завес-ці – завё-
ў, падмес-ці – падмё-ў, прывала-чы – прывалок. 

Формы такіх дзеясловаў утвараюцца не ад асновы інфінітыва, а ад 
асновы прошлага часу: засохну-ць – засох, засох-л-а, засох-л-і, засох бы, 
засох-л-а б, засох-л-і б, засох-л-ы, засох-шы; патаў-чы – патоўк, патаўк-л-а, 
патаўк-л-о, патаўк-л-і, патоўк бы, патаўк-л-а б, патаўк-л-о б, патаўк-л-і б, 
патоўч-ан-ы, патоўк-шы. 

А с н о в а   ц я п е р а ш н я г а (будучага простага) ч а с у – гэта частка 
дзеяслова цяперашняга ці будучага простага часу без канчатка: вяд-уць, леч-
аць, няс-уць, чытай-уць; прывяд-уць, вылеч-аць, прыняс-уць, прачытай-уць. 

Ад асновы цяперашняга (будучага простага) часу ўтвараюцца асабовыя 
формы цяперашняга (будучага простага) часу абвеснага ладу: нос-яць – наш-у, 
нос-іш, нос-іць, нос-ім, нос-іце, нос-яць; прыняс-уць – прыняс-у, прыняс-еш, 
прыняс-е, прыняс-ём, прынес-яце, прыняс-уць; формы загаднага ладу: нас-і, 
нас-іце, прыняс-і, прыняс-іце; дзеепрыметнікі цяперашняга часу: квітней-уць 
– квітней-уч-ы; дзеепрыслоўі незакончанага трывання: нос-ячы, квітней-учы. 

Асновы інфінітыва і цяперашняга (будучага простага) часу могуць 
супадаць: нес-ці, няс-уць; прынес-ці, прынясуць; сцераг-чы, сцераг-уць; 
падсцераг-чы, падсцераг-уць. У дзеясловах з суфіксамі -і-, -ы-, -а- ў аснове 
інфінітыва аснова цяперашняга часу іншая: акрэслі-ць – акрэсл-яць, насі-ць – 
нос-яць, хадзі-ць – ходз-яць, вастры-ць – востр-аць, крышы-ць – крыш-аць, 
узважы-ць – узваж-аць, дагна-ць – дагон-яць, стагна-ць – стогн-уць. 

 
Пераходныя і непераходныя дзеясловы 
Усе дзеясловы паводле адносін дзеяння да аб’екта падзяляюцца на 

пераходныя і непераходныя. 
П е р а х о д н ы я  дзеясловы называюць дзеянне, накіраванае на аб’ект, 

які выражаны формай вінавальнага склону без прыназоўніка: абгарадзіць сад, 
вастрыць нож, выгадаваць дзяцей, любіць прыроду, піць ваду, слухаць 
музыку. 

Такія дзеясловы называюцца  п р а м а – п е р а х о д н ы м і,  а   аб’ект – 
п р а м ы м.  

Прамы аб’ект можа мець таксама форму роднага склону без 
прыназоўніка: а) калі пры дзеяслове ёсць адмоўе не: не чытаў кнігі, не 
сустрэў сяброў, не выканаў задання; б) калі дзеянне накіравана на частку 
аб’екта: адрэзаць хлеба, выпіць малака, з’есці супу; в) калі прыставачныя 
дзеясловы сумяшчаюць значэнне выніку са значэннем колькасці: назапасіць 
сена, назбіраць грыбоў, накупляць цацак; г) пры дзеясловах жадаць, прагнуць, 
хацець і пад., якія выражаюць жаданне, просьбу: жадаць удачы, прагнуць 
свежага паветра, хацець вады; д) пры дзеясловах браць, даць, прасіць і пад., 
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калі штосьці бярэцца, даецца, просіцца для часовага карыстання, а не 
назаўсёды: даць нажа, папрасіць ручкі. У складаназалежных сказах можа 
выражаць аб’ект даданая дапаўняльная частка: Тут калісьці ў верасні бачылі 
мы, як кацілася знічка з нябёс (Каратк.).  

Пры пераходных дзеясловах можа быць аб’ект, які ствараецца 
(пабудаваць дом), змяняецца (пафарбаваць сцены), знішчаецца (разбіць 
шкло), застаецца нязменным (ухваліць план), успрымаецца органамі пачуццяў 
(адчуваць боль) і інш. 

Дзеясловы, пры якіх аб’ект мае форму ўскосных склонаў з 
прыназоўнікамі і без прыназоўнікаў,  акрамя  вінавальнага  склону без 
прыназоўніка, называюцца ў с к о с н а – п е р а х о д н ы м і: гуляць у футбол, 
дапамагчы сябру, сумаваць па сыне, сябраваць з дзяўчынай. 

Н е п е р а х о д н ы я  дзеясловы называюць дзеянне, не накіраванае на 
аб’ект: адпачываць, бялець, плысці, сохнуць, сядзець. Гэтыя дзеясловы 
абазначаюць фізічны і псіхічны стан: спаць, хварэць, весяліцца, журыцца; рух: 
ісці, бегчы, ехаць, ляцець; становішча ў прасторы: ляжаць, стаяць; 
праяўленне прыметы: зелянець, чырванець; занятак: настаўнічаць, 
падарожнічаць і інш. 

Паміж пераходнымі і непераходнымі дзеясловамі існуе сувязь. Адзін і 
той дзеяслоў можа быць пераходным (чытаць кнігу, спяваць песню) і 
непераходным (люблю чытаць, умею спяваць), калі ўвага канцэнтруецца на 
самім дзеянні, а не на аб’екце. 

Пры далучэнні  постфікса -ся (-ца, -цца) пераходныя дзеясловы 
становяцца непераходнымі: апраўдаць – апраўдац-ца, апраўдаю-ся, апраўдае-
цца; весяліць – весяліц-ца, весялю-ся; вучыць – вучыц-ца, вучу-ся. 

Некаторыя непераходныя дзеясловы змяняюць лексічнае значэнне і 
становяцца пераходнымі, калі да іх далучаюцца прыстаўкі: ісці – абысці 
лужыну, перайсці дарогу;  жыць – абжыць пустыр, аджыць свой век, 
перажыць гора. 

На пераходнасць-непераходнасць дзеясловаў уплывае іх 
словаўтваральная структура. Так, адыменныя дзеясловы з суфіксамі -е-ць, -э-
ць непераходныя, а з суфіксамі -і-ць, -ы-ць пераходныя: бялець, весялець, 
вузець, сінець, чарнець; бяліць столь, весяліць дзяцей, вузіць штаны, сініць 
тканіну, чарніць бровы. 

 
Зваротныя і незваротныя дзеясловы 
З в а р о т н ы я  дзеясловы – гэта непераходныя дзеясловы, у якіх на 

непераходнасць паказвае постфікс -ся (-ца, -цца): апранаць – апранац-ца, 
апранаю – апранаю-ся, апранаеш – апранаеш-ся, апранае – апранае-цца, 
апранаем – апранаем-ся, апранаеце – апранаеце-ся, апранаюць – апранаюц-
ца. Яны абазначаюць дзеянні, працэсы,  накіраваныя  на  сам  суб’ект  і  
сканцэнтраваныя  ў  самім  суб’екце. Н е з в а р о т н ы я – гэта дзеясловы без 
постфікса -ся (-ца, -цца).  

Зваротныя дзеясловы ўтвараюцца пераважна ад пераходных дзеясловаў: 
гэта дзеясловы незалежнага стану, у якіх постфікс словаўтваральны, а творны 
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склон не мае значэння суб’екта: купаць – купацца, памыць – памыцца, 
усхваляваць – усхвалявацца, памірыць – памірыцца; Алень выцягнуў уперад 
шыю, прыклаўся мысаю да раны на бярэзіне і доўга стаяў, не адрываючы 
мысы (Карам.); Цёмна-русыя валасы раскінуліся па плячах пышнымі хвалямі 
(К-с). 

Зваротныя дзеясловы, утвораныя ад пераходных дзеясловаў, 
падзяляюцца на некалькі разрадаў, якія адрозніваюцца значэннем. 

У л а с н а – з в а р о т н ы я – гэта дзеясловы са значэннем фізічнага 
дзеяння, у якіх суб’ект і аб’ект дзеяння супадаюць; дзеянне суб’екта 
накіравана на самога сябе: абувацца (абуваць сябе), апранацца, галіцца, 
мыцца, разувацца, распранацца; Ля ручая ўмываўся салдат раніцою, каб не 
палохаць сустрэчных акопнай зямлёю (А.К.); Стомлены, галодны, ён [Анісім] 
моўчкі прысаджваўся на прызбу і разуваўся (Сач.); Старая паляшучка, 
знахарка Мар’я, набожна перахрысцілася, падняўшы вочы на абраз (К-с). Да 
ўласна-зваротных адносяцца таксама некаторыя дзеясловы са значэннем 
стану: прыніжацца (прыніжаць сябе), стрымлівацца, узбуджацца; Карпенка 
памаўчаў, задаволены стараннем маладога байца, хацеў пахваліць яго, але 
стрымаўся (В.Б.). 

Дзеясловы ў з а е м н а – з в а р о т н а г а   значэння называюць 
сумеснае дзеянне некалькіх суб’ектаў, накіраванае адзін на аднаго: абнімацца, 
вітацца, знаёміцца, пасварыцца, сустракацца, цалавацца, шаптацца; – Вось і 
добра, што прыйшлі мірыцца. Пасварыліся і памірыліся (Сам.);  – Здароў, 
брыгадзір, – вітаецца Загурскі, падаючы мне руку, як роўнаму (Асіп.); 
Сустракаліся [Ганна і Васіль] часам выпадкам, але найбольш – так толькі 
паказвалі другім: каб не плялі чаго лішняга языкастыя цёткі (І.М.). 

Дзеясловы  а г у л ь н а – з в а р о т н а г а   значэння называюць дзеянне, 
якое характарызуе ўнутраны стан суб’екта: весяліцца, здзіўляцца, злавацца, 
непакоіцца, радавацца, турбавацца, хвалявацца;  Спалохаўся пан. Маўляў, дзе 
хто бачыў калі, каб рака ды чалавечым голасам гаварыла? (Парх.); Ён 
[Васіль] прамовіў гэтыя словы ціха, больш для маці ды і для сябе, каб 
супакоіцца (І.М.). 

Дзеясловы  ў с к о с н а – з в а р о т н а г а   значэння называюць дзеянне, 
якое суб’ект утварае для самога сябе, на сваю карысць:  абжыцца, 
абставіцца, абсталявацца, запасацца, прыбірацца; Ноччу часці спяшаліся 
запасціся боепрыпасамі і ўсім неабходным (Нях.); Пшанічны ледзь не па 
самыя плечы закапаўся ў рудую кучу гліны; далёка навокал адкідваючы 
рассыпастыя камякі, зухавата і весела асталёўваўся разгарачаны Свіст 
(В.Б.). 

Дзеясловы  з  я к а с н а – з в а р о т н ы м значэннем паказваюць, што 
дзеянне з’яўляецца характэрнай уласцівасцю або здольнасцю, схільнасцю 
суб’екта: карова бадаецца, крапіва пячэцца, ружа колецца, сабака  кусаецца; 
Пакоша  ўжо не колецца – бяскрайнюю раўніну пакрыла светла-зялёная 
мяккасць атавы (Б.); Дзяўчаты працягваюць рукі, некаторыя ледзь не 
загортваюць агонь прыгаршчамі і раптам ускрыкваюць: пячэцца ўсё-такі! 
(Кул.). 
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Зваротныя дзеясловы могуць утварацца і ад непераходных дзеясловаў: 
бялець – бялецца, глядзець – глядзецца, грукаць – грукацца, стукаць – 
стукацца, чырванець – чырванецца. 

Пры далучэнні постфікса -ся некаторыя непераходныя дзеясловы 
становяцца безасабовымі: думаць – думацца, дыхаць – дыхацца, працаваць – 
працавацца, спаць – спацца, сядзець – сядзецца. 

У сучаснай беларускай мове ёсць зваротныя дзеясловы, якія не 
суадносяцца з незваротнымі: бадзяцца, баяцца, ганарыцца, гняздзіцца, 
журыцца, завіхацца, каяцца, кланяцца, маркоціцца, прачнуцца, старацца, 
сумнявацца і інш.; Белы бусел не баіцца людзей і гняздзіцца звычайна каля 
чалавечага жылля,  часта  нават  на  даху  вясковых          будынкаў …(В.В.). 

 
Катэгорыя стану 
К а т э г о р ы я   с т а н у  дзеяслова выражае адносіны паміж суб’ектам, 

дзеяннем і аб’ектам. Падразумяваецца, што суб’ектам з’яўляецца ўтваральнік 
дзеяння, а аб’ектам – прадмет, на якое дзеянне суб’екта накіравана. 
Суб’ектна-аб’ектныя сувязі дзеяння могуць выражацца па-рознаму (Вучань 
чытае верш; Верш чытаецца вучнем), а таму вызначаюць два станы 
дзеяслова – незалежны і залежны. 

Да   н е з а л е ж н а г а   стану адносяцца дзеясловы, якія абазначаюць 
дзеянне, накіраванае на аб’ект (пераходныя дзеясловы): вымыць посуд, 
збіраць грыбы, пабудаваць мост, вітаць сяброў, шанаваць бацькоў. Яны 
ўжываюцца ў актыўных канструкцыях, у якіх суб’ект (утваральнік дзеяння) 
выражаецца формай назоўнага склону і ў сказе зў’яўляецца дзейнікам, а 
аб’ект – формай вінавальнага (або роднага) склону і выконвае ролю 
дапаўнення: Шэрань заткала бары, скроні мае серабрыць, беліць вейкі твае 
(Каратк.); Павучкі плятуць белае павуцінне (К.Ч.); З ранку да самага вечара 
не выпускаў ён [дзядзька Марцін] работы з рук (К-с). 

Дзеясловы незалежнага стану могуць быць безаб’ектнымі; гэта ўсе 
непераходныя дзеясловы (жыць, існаваць, стаяць, сядзець, ісці, плыць, 
бялець, закрычаць, гультайнічаць); зваротныя, у якіх постфікс не мае 
значэння залежнага стану (абувацца, апранацца, прыбірацца, стрымлівацца, 
сустракацца, хвалявацца). Гэтыя дзеясловы, як і пераходныя, фарміруюць 
актыўныя канструкцыі, у якіх суб’ект дзеяння выражаецца формай назоўнага 
склону: Звіняць на застылай рабіне маністы, як гронкі, на вецці вісяць 
снегіры (Грах.); Справа віднеецца вялікі парк. Яго старыя дрэвы спускаюцца з 
высокай гары аж да самай вады (В.В.). 

Дзеясловы  з а л е ж н а г а  стану абазначаюць дзеянне, утворанае 
граматычным аб’ектам і накіраванае на граматычны суб’ект (Верш чытаецца 
вучнем; Верш прачытаны вучнем). Гэтыя дзеясловы выкарыстоўваюцца ў 
пасіўных канструкцыях, у якіх значэнне суб’екта (утваральніка) дзеяння 
выражана формай творнага склону (дапаўненнем), а    аб’екта – формай 
назоўнага склону (дзейнікам): Халоднаю і галоднаю зімою маладыя дрэўцы і 
кусты згрызаюцца бабрамі (В.В.); Сады агалошваюцца нястомнымі 
ціньканнем сініц (І.Н.). У пасіўнай канструкцыі форма творнага склону са 
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значэннем суб’екта можа адсутнічаць: Удзень вучні распускаліся на паўтары 
гадзіны для абеду. Часта са старэйшымі вучнямі лекцыі вяліся і вечарамі пры 
лямпе (К-с); Многімі стагоддзямі складвалася, шліфавалася і ўзбагачалася 
беларуская мова на нашай зямлі (Бур.). 

Актыўныя і пасіўныя канструкцыі з’яўляюцца сінтаксічнымі сродкамі 
выражэння адносін паміж суб’ектам, дзеяннем і аб’ектам; марфалагічным 
сродкам служаць формы дзеяслова. У актыўных канструкцыях 
выкарыстоўваюцца спрагальныя формы дзеяслова: Скора вечар. Хваля пясок 
цалуе, ціха цені ў прыдонных лозах пляце (Каратк.); Спачатку спелыя суніцы 
заружавелі па лясах, за імі следам і чарніцы закрасавалі ў верасах (Гл.); З 
буйных ліп і бяроз лісты валяцца. Між павалаў і лоз рассыпаюцца… А як 
прыйдзе вясна, усё адменіцца, і галінкі ізноў зазяленяцца (Куп.). Дзеясловы ў 
гэтых канструкцыях незалежнага стану. 

У пасіўных канструкцыях выкарыстанне пэўнай формы дзеяслова 
залежыць ад яго трывання. Дзеясловы закончанага трывання выражаюць 
значэнне залежнага стану дзеепрыметнікамі залежнага стану прошлага часу: 
Зараз яно [азярцо] пакрыта тонкім лёдам, пасыпана сняжком і здаецца 
раўнюткім полем (Парх.); Увесь прастор поля спярэшчаны слядамі (І.Н.); 
Прырэчная лугавіна з вясны да восені ўсыпана кветкамі (Парх.). 

Дзеясловы незакончанага трывання выражаюць значэнне залежнага 
стану зваротнымі дзеясловамі з постфіксам -ся (-ца, -цца), які далучаецца 
толькі да пераходных дзеясловаў: асфальтаваць – асфальтавацца, выконваць 
– выконвацца, засяваць – засявацца,  расчышчаць – расчышчацца; постфікс у 
такіх дзеясловах з’яўляецца формаўтваральным: ён утварае форму залежнага 
стану, не змяняючы лексічнага значэння. Дзеясловы залежнага стану з 
постфіксам -ся ўжываюцца пераважна ў форме 3 асобы адзіночнага і 
множнага ліку: Здавалася, увачавідкі напаўняецца жывым сокам зямля, 
аддаючы яго ўвесь, без астатку, мурожным травам  (Пташ.); Мы з 
маленства бачым самі, як пшаніцамі, жытамі, як аўсамі ды лянамі 
аздабляюцца палі (Кір.). 

 
Катэгорыя трывання 

К а т э г о р ы я  т р ы в а н н я   дзеяслова выражае адносіны дзеяння да 
яго мяжы, пасля дасягнення якой дзеянне або спосаб яго праяўлення 
спыняецца. Гэта катэгорыя ахоплівае ўсе дзеясловы і ўяўляе сабой сістэму 
супрацьпастаўленых формаў дзеясловаў закончанага і незакончанага 
трыванняў. 

Дзеясловы  з а к о н ч а н а г а   трывання выражаюць значэнне 
абмежавання дзеяння. У залежнасці ад семантыкі яны могуць абазначаць: 1) 
дзеянне, якое дасягнула свайго выніку: наліць, напісаць, пабудаваць, пасеяць, 
прачытаць, сабраць; 2) дзеянне, якое здзейсніла пераход у пэўны стан: 
аслабець, вырасці, высахнуць, завянуць, пастарэць, растаяць; 3) дзеянне, якое 
паказвае на абмежаванне ў часе, фіксуючы яго пачатак: забегаць, загаварыць, 
закрычаць, паехаць, паляцець, раскрычацца, рассмяяцца; канец: адгаварыць, 
адспяваць, адхварэць, адшумець; адрэзак часу: паляжаць, паспаць, пастаяць, 
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прабегаць, прагаварыць; імгненнасць, аднакратнасць: бліснуць, бразнуць, 
свіснуць, стукнуць, шапнуць. 

Дзеясловы  н е з а к о н ч а н а г а  трывання не маюць значэння 
абмежавання дзеяння; яны выражаюць працяглае дзеянне, якое паўтараецца, 
імкнецца дасягнуць мяжы: ліць, пісаць, ехаць, чытаць, ісці. 

Трыванне дзеяслова ўплывае на ўтварэнне яго формаў: дзеясловы 
закончанага трывання маюць формы прошлага і будучага простага  часу ў 
абвесным ладзе, формы ўмоўнага і загаднага ладу, дзеепрыметніка прошлага 
часу і дзеепрыслоўя закончанага трывання: напісаць – напісаў, напішу, 
напісаў бы, напішы, напісаны, напісаўшы; дзеясловы незакончанага трывання 
– формы цяперашняга, прошлага і будучага складанага часу, умоўнага і 
загаднага ладу, дзеепрыслоўя незакончанага трывання: пісаць – пішу, пісаў, 
буду пісаць, пісаў бы, пішы, пішучы. 

Катэгорыя трывання не змяняе лексічнага значэння дзеяслова. Дзеясловы 
закончанага трывання з  аднолькавым  лексічным значэннем утвараюць 
суадносныя    т р ы в а л ь н ы я   п а р  ы; такія дзеясловы адрозніваюцца 
толькі граматычна: лячыць – вылечыць, чытаць – прачытаць; выхаваць – 
выхоўваць, размаляваць – размалёўваць, спісаць – спісваць. Дзеясловы 
закончанага і незакончанага трывання, якія адрозніваюцца лексічным 
значэннем, суадносныя трывальныя пары не ўтвараюць: лячыць і  падлячыць, 
чытаць і прачытаць, пісаць і выпісаць. 

У беларускай мове некаторыя дзеясловы маюць форму толькі 
закончанага (загаварыць, зашумець, адшумець, крыкнуць, стукнуць, 
праплакаць, праспаць, перабіць, пераламаць, апынуцца, апомніцца) або толькі 
незакончанага трывання (бялець, чырванець, хацець, паважаць, ляжаць, 
стаяць). Гэта  н я п а р н ы я  (а д н а т р ы в а л ь н ы я) дзеясловы. 

Дзеясловы, якія не маюць паказчыкаў трывання і могуць ужывацца як у 
значэнні закончанага, так і незакончанага трывання, называюцца  д в у х т р ы в а л ь н 
ы м і: адрасаваць, актывізаваць, арандаваць, атакаваць, гарантаваць, 
даследаваць, дараваць, прапанаваць, рапартаваць, стартаваць. Трыванне 
такіх дзеясловаў вызначаецца ў кантэксце. 

 
Утварэнне суадносных трывальных пар 

Пры ўтварэнні суадносных трывальных пар выкарыстоўваюцца 
наступныя сродкі: прыстаўкі, суфіксы, чаргаванне ў корані, змена націску, 
суплетыўныя асновы. 

П р ы с т а в а ч н а е  ў т в а р э н н е  (трывальная пара: беспрыставачны 
дзеяслоў незакончанага трывання – прыставачны дзеяслоў закончанага 
трывання). Далучэнем прыставак а-, аб-, ад-, вы-, з- (с-, са-), за-, на-, па-, пад-, 
пера-, пра-, пры-, раз-, у-, уз- утвараюцца дзеясловы закончанага трывання: 
бараніць – абараніць, гарадзіць – абгарадзіць, рэзаць – адрэзаць, мыць – 
вымыць, варыць – зварыць, берагчы – зберагчы, шыць – сшыць, рваць – 
сарваць, пісаць – напісаць, радаваць – парадаваць, фарбаваць – пафарбаваць, 
зімаваць – перазімаваць, чытаць – прачытаць, дзяліць – раздзяліць, 
пільнаваць – упільнаваць, вязнуць – увязнуць, варушыць – узварушыць. 
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Для ўтварэння трывальнай пары выкарыстоўваюцца тыя ж прыстаўкі, 
што і для ўтварэння дзеясловаў з розным лексічным значэннем, а таму многія 
прыстаўкі могуць быць і формаўтваральнымі, і словаўтваральнымі, параўн. 
цвісці – адцвісці і ехаць – ад’ехаць. У першай пары прыстаўка ад- 
формаўтваральная: пры яе далучэнні да беспрыставачнага дзеяслова мяняецца 
толькі трыванне і дзеяслоў набывае значэнне абмежавання дзеяння 
‘закончыць цвісці’; у другой пары прыстаўка ад- мяняе лексічнае значэнне 
дзеяслова, параўн. ехаць ‘рухацца, выкарыстоўваючы якія-небудзь сродкі 
перамяшчэння’ і ад’ехаць ‘едучы, аддаліцца на нейкую адлегласць’; ‘пакінуць 
дом (сяло, горад)’. Дзеясловы ехаць і ад’ехаць трывальнай пары не ўтвараюць. 

С у ф і к с а л ь н а е   ў т в а р э н н е . З дапамогай суфіксаў утвараюцца 
дзеясловы закончанага і незакончанага трывання пераважна ад прыставачных 
дзеясловаў. 

Ад прыставачных дзеясловаў незакончанага трывання з суфіксам -а-, якія 
абазначаюць стан прадмета, утвараюцца дзеясловы закончанага трывання 
далучэннем суфікса -ну-: абсыхаць – абсохнуць, адмакаць – адмокнуць, 
вымярзаць – вымерзнуць, высыхаць – высахнуць, раскісаць – раскіснуць.   

З а ў в а г а.  Ад беспрыставачных дзеясловаў незакончанага трывання з 
суфіксам -а-, якія абазначаюць мнагакратныя дзеянні, утвараюцца дзеясловы 
са значэннем аднакратнасці, імгненнасці дзеяння пры дапамозе суфікса -ну-: 
грукаць – грукнуць, ківаць – кіўнуць, лізаць – лізнуць, маргаць – маргнуць, 
махаць – махнуць, ныраць – нырнуць, свістаць – свіснуць, шаптаць – 
шапнуць. Такія дзеясловы не ўтвараюць суадноснай трывальнай пары. 

Дзеясловы незакончанага трывання ўтвараюцца ад прыставачных 
дзеясловаў закончанага трывання пры дапамозе наступных суфіксаў:  

-ва-: абмятаць – абмотваць, апраўдаць – апраўдваць, замазаць – 
замазваць, адмарозіць – адмарожваць, высадзіць – высаджваць, запрасіць – 
запрошваць, пераадолець – пераадольваць, захварэць – захворваць, выкінуць – 
выкідваць, навеяць – навейваць, падвоіць – падвойваць; 

-іва- (-ыва-): адрозніць – адрозніваць, атрымаць – атрымліваць, зарубіць 
– зарубліваць, скарміць – скормліваць, разыграць – разыгрываць; 

-оўва- (-ёўва-): аб’яднаць – аб’ядноўваць, выкарыстаць – 
выкарыстоўваць, параўнаць – параўноўваць, абсталяваць – абсталёўваць, 
падмураваць – падмуроўваць, размаляваць – размалёўваць; 

-а- (-я-): абараніць – абараняць, адступіць – адступаць, адчыніць – 
адчыняць, дазволіць – дазваляць, замяніць – замяняць, заўважыць – 
заўважаць, закіпець – закіпаць, заляцець – залятаць. 

Ад некаторых дзеясловаў форма незакончанага трывання можа ўтварацца 
пры дапамозе двух суфіксаў, напрыклад,  -а- і –ва- (-іва-, -ыва-) або –оўва-:  
абскрэбці – абскрабаць, абскрэбваць; абляпіць – абляпляць, аблепліваць; 
адшчапіць – адшчапляць, адшчэпліваць; атрымаць – атрымліваць, 
атрымоўваць; запрасіць – запрашаць, запрошваць; падмяніць – падмяняць, 
падменьваць; падрабіць – падрабляць, падробліваць. 

Пры ўтварэнні формаў незакончанага трывання пры дапамозе названых 
вышэй суфіксаў у аснове дзеяслова могуць адбывацца чаргаванні галосных 
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або зычных гукаў: выразаць – вырэзваць, выканаць – выконваць, абзваніць – 
абзвоньваць, падсаліць – падсольваць, забяліць – забельваць; наладзіць – 
наладжваць, замясіць – замешваць, затраціць – затрачваць, вырасціць – 
вырошчваць, абумовіць – абумоўліваць,  прыгубіць – прыгубліваць, падкарміць 
– падкормліваць. 

Ч а р г а в а н н е   ў  к о р а н і.  Невялікая колькасць дзеясловаў утварае 
суадносныя трывальныя пары шляхам чаргавання ў корані; нуль гука 
чаргуецца з і, ы: адабраць – адбіраць, адаслаць – адсылаць, падаслаць – 
падсцілаць, праспаць – прасыпаць. 

Суадносныя пары трывання могуць утварацца   з м е н а й   н а ц і с к у ; 
дзеясловы закончанага трывання маюць націск на прыстаўцы або корані, а 
незакончанага – на суфіксе   - - – –

– – – –
– . 

Некаторыя трывальныя пары ўтвараюцца ад  с у п л е т ы ў н ы х   а с н о 
ў: браць – узяць, гаварыць – сказаць, легчы – класціся, аблажыць – абкладаць, 
знайсці – шукаць, прыйсці – прыходзіць, увайсці – уваходзіць. 

 
Катэгорыя ладу. Абвесны лад  
К а т э г о р ы я   л а д у   выражае адносіны дзеяння да рэчаіснасці і мае 

значэнне рэальнасці (абвесны лад) і нерэальнасці – пабуджэння (загадны лад) 
і магчымасці (умоўны лад) дзеяння. Гэта катэгорыя ўяўляе сабой сістэму 
супрацьпастаўленых форм абвеснага ладу формам загаднага і ўмоўнага ладу. 
Для кожнага ладу (абвеснага, загаднага і ўмоўнага) характэрна адзінства 
катэгарыяльнага значэння і пэўныя сродкі выражэння. 

А б в е с н ы  л а д   абазначае рэальнае дзеянне, якое працякае ў 
цяперашнім, прошлым ці будучым часе: Палаюць гронкі, як рубіны, 
трымціць галіна ўгары, у снезе спелую рабіну апанавалі снегіры. І сцежку 
нашага расстання пазамятала, як на грэх, але я веру, што растане і гэты 
нечаканы снег, растане лужына пад вечар, асядзе золкая імгла, бо ў нас 
галоўная сустрэча яшчэ з табою не была (Грах.); Дагарэў за брамай 
небакрай, месяц паміж воблачкаў плыве. Выйду зноў, як у мінулы май, 
басанож прайдуся па траве (Каратк.). 

Абвесны лад цесна звязаны з катэгорыяй часу. Формы дзеясловаў 
абвеснага ладу ўключаюць усе формы часу: цяперашняга, прошлага і 
будучага часу ў дзеясловаў незакончанага трывання (рашаю, рашаеш, рашае, 
рашаем, рашаеце, рашаюць; рашаў, рашала, рашалі; буду, будзеш, будзе, 
будзем, будзеце, будуць рашаць) і формы прошлага і будучага часу ў 
дзеясловаў закончанага трывання (рашыў, рашыла, рашылі; рашу, рэшыш, 
рэшыць, рэшым, рэшыце, рэшаць). 

Формы абвеснага ладу могуць ужывацца са значэннем загаднага, калі 
выражаюць пабуджэнне да дзеяння: [Генадзь Асі]: - Ты вось не фыркай, а 
бяжы ў банк. Няхай дзяўчаты прыходзяць сюды. Па дарозе зойдзеш у 
пякарню і на прамкамбінат (Асіп.); - Пайшлі, дзяўчаты, на возера, - кажа 
Шура і, павярнуўшыся да мяне, пытае: - А ты, Янка, пойдзеш? (Асіп.). 
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Загадны лад 
З а г а д н ы  лад выражае пабуджэнне да дзеяння: Жывеш не вечна, 

чалавек,- перажыві ж у момант век! Жыві і цэльнасці шукай, аб шыраце 
духоўнай дбай (Багд.); Дзень добры, новая мясціна! Спаткай ты нас, як маці 
сына… І разгарні прыветна рукі… Зірні ты светлым вокам ласкі, авей 
крылом прыгожай казкі (К-с). 

Катэгарыяльнае значэнне загаднага ладу можа набываць мадальна-
экспрэсіўныя адценні просьбы, загаду, наказу, закліку, парады, патрабавання, 
пажадання. Загадны лад мае формы 2-ой асобы адзіночнага і множнага ліку, 
1-ай асобы множнага ліку, 3-яй асобы адзіночнага і множнага ліку. Гэтыя 
формы характарызуюцца сваімі спецыфічнымі сродкамі, якімі з’яўляюцца 
афіксы (канчаткі –і, -ы, -ма, постфікс -це), часціцы няхай(хай), давай (давайце 
). Найбольш пашыранымі з’яўляюцца формы 2-ой асобы адзіночнага і 
множнага ліку; яны ўтвараюцца ад асновы цяперашняга ці будучага часу. 

Формы 2-ой асобы адзіночнага ліку ўтвараюцца далучэннем націскнога 
канчатка –і (-ы) ад дзеясловаў, у аснове цяперашняга часу якіх няма –ј- і якія 
ў 1-ай асобе адзіночнага ліку маюць націск на канчатку: валаку – валачы, 
грабу – грабі, дзяру – дзяры, жыву – жыві,   кашу – касі, палю – палі, скрыплю 
– скрыпі.  

Ненаціскны канчатак –і (-ы) маюць дзеясловы загаднага ладу з 
прыстаўкай вы- і дзеясловы са збегам зычных у аснове і ненаціскным 
канчаткам у 1-ай асобе адзіночнага ліку: выгрузі, выжыві, вынесі, выпалі, 
выпішы; кончу – кончы, мерзну – мерзні, моршчу – моршчы, помню – помні, 
сохну – сохні. 

Дзеясловы біць, віць, ліць, піць у 2-ой асобе адзіночнага ліку маюць 
формы бі, ві, лі, пі. 

Форма загаднага ладу можа заканчвацца на зычны. 
 Дзеясловы, у якіх аснова цяперашняга часу заканчваецца на мяккія 

зычныя, шыпячыя, ј або р, маюць форму загаднага ладу на гэтыя ж зычныя: 
вудзяць – вудзь, гладзяць – гладзь, лазяць – лазь; плачуць – плач, рэжуць – 
рэж, цешаць – цеш; вячэраць – вячэрай, рашаюць – рашай, шануюць – шануй, 
жмураць - жмур. 

Некаторыя дзеясловы з асновай на парны цвёрды зычны ў форме 
загаднага ладу маюць аснову на мяккі зычны: глянуць – глянь, кінуць – кінь, 
раздзенуць – раздзень, стануць – стань, сядуць – сядзь. 

Дзеясловы, у якіх у 1-ай асобе адзіночнага ліку адбываецца чаргаванне 
зычных б - бл, п – пл, в –ўл, у загадным ладзе заканчваюцца цвёрдым зычным: 
паслаблю – паслаб, прыгалублю – прыгалуб, насыплю – насып, плаўлю – плаў, 
стаўлю – стаў. 

Формы 2-ой асобы множнага ліку ўтвараюцца ад форм 2-ой асобы 
адзіночнага ліку дабаўленнем постфікса –це: ляжы – ляжыце, сядзі – сядзіце, 
выпішы – выпішыце, помні – помніце, стаў – стаўце, рэж – рэжце, чытай – 
чытайце, успамінай – успамінайце, бі – біце, еш – ешце. 
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Формы 1-ай асобы множнага ліку называюць формамі сумеснага 
дзеяння, таму што яны выражаюць пабуджэнне да дзеяння, якое адносіцца да 
дзвюх або больш асоб, у тым ліку да таго, хто гаворыць. Яны могуць быць 
простымі і складанымі. 

Простыя формы ўтвараюцца пры дапамозе канчаткаў –ем, -эм, -ам, -ім, 
-ым; яны могуць супадаць з формамі будучага простага або цяперашняга часу 
абвеснага ладу: выйдзем!, закончым!, запомнім!, падумаем!, прысядзем!; 
бяжым!, едзем!, ляцім!, маўчым!, пішам! 

Формы з канчаткам –ем(-эм), утвораныя ад дзеясловаў, якія ў 1-ай асобе 
множнага ліку абвеснага ладу маюць націскны канчатак, з’яўляюцца 
спецыфічнымі для загаднага ладу: бярэм, вязем, кладзем, валачэм, зазірнем, 
нясем..Для беларускай мовы характэрна форма загаднага ладу з канчаткам –
ма, які далучаецца да формы загаднага ладу 2-ой асобы адзіночнага ліку на 
зычны: адзень – адзеньма, глянь – гляньма, кінь – кіньма, рэж – рэжма, 
спявай – спявайма, хавай – хавайма, шукай – шукайма. Складаныя формы 1-ай 
асобы множнага ліку ўтвараюцца спалучэннем часціцы давай (давайце) з 
дзеясловамі будучага часу ці інфінітывам: давай (давайце) пабудуем, 
напішам; давай (давайце) будаваць, пісаць. Формы 3-яй асобы адзіночнага 
ліку складаныя; яны ўтвараюцца спалучэннем часціцы няхай (хай) з формай 
цяперашняга ці будучага простага часу 3-яй  асобы адзіночнага або множнага 
ліку: няхай (хай) будуе, будуюць; няхай (хай) пабудуе, пабудуюць . Формы 
загаднага ладу не ўтвараюцца ад дзеясловаў магчы, хацець, балець ’выклікаць 
адчуванне фізічнага болю‘, ад безасабовых дзеясловаў вечарэць, марозіць, 
парыць, світаць і інш. 

 
Умоўны лад 
У м о ў н ы   лад абазначае дзеянне, магчымае пры якіх-небудзь умовах: 

Крыўдна Алене яшчэ таму, што сена несабранага засталося мала, за дзве 
гадзіны, каб добра ўзяліся, дакончылі б (І.М.). 

Катэгарыяльнае значэнне магчымасці дзеяння выражаецца складанымі 
формамі; яны ўтвараюцца далучэннем часціцы бы (б) да форм прошлага часу: 
чытаў бы, чытала б, чыталі б; прынёс бы, прынесла б, прынеслі б. Умоўны 
лад не мае форм часу і асобы, але мае формы роду і ліку: пайшоў бы, пайшла 
б, пайшло б, пайшлі б. Часціца бы (б) можа знаходзіцца ў любым месцы сказа 
пры дзеяслове ці пры іншых словах: часціца бы ўжываецца пасля слоў, якія 
заканчваюцца на зычны, а б – пасля слоў, якія заканчваюцца на галосны гук. 

З а ў в а г а.  Формамі ўмоўнага ладу лічацца толькі формы прошлага 
часу з часціцай бы (б); спалучэнні з часціцай бы (б) інфінітыва не з’яўляюцца 
формамі ўмоўнага ладу: “Толькі б дабегчы да ракі…”- мільганула ў галаве 
(Сач.);  Хаця бы крышку часу адпачыць! (Багд.); Праплысці б рэкамі радзімы 
ранняй, пачуць хаця б на міг прызыўны звон: радзімы кліч, кліч буры, кліч 
кахання, якім чужыя штыль, спакой і скон (Каратк.). 

Дзеясловы ўмоўнага ладу могуць выражаць значэнне пажаданасці 
дзеяння з рознымі адценнямі: жадання, просьбы, прапановы і інш.: Хутчэй бы 
прыйшла вясна з сонечнымі вадападамі (Панч.); Цябе, зямля, у адзенні новым 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



130 

хацеў бы к сэрцу прыгарнуць (К-с); Я папрасіў бы вас гаварыць са мной 
больш спакойна (Кр.); - Позна ўжо, пераначавалі б, - прапанавала маці (Б.). 

У даданай частцы складаназалежнага сказа формы ўмоўнага ладу 
паказваюць на ўмову дзеяння галоўнай часткі: Калі б узабрацца на верхавіну, 
перад вачыма адкрылася б цудоўная панарама Палесся з рэкамі, вёскамі і 
лясамі (Хадк.).      

 
Катэгорыя часу 

К а т э г о р ы я   ч а с у   дзеяслова выражае адносіны дзеяння да моманту 
гутаркі; яна ўяўляе сабой супрацьпастаўленыя рады форм цяперашняга, 
прошлага і будучага часу. Формы кожнага рада маюць катэгарыяльнае 
значэнне, якое іх аб’ядноўвае і супрацьпастаўляе формам іншых радоў, і 
сродкі для яго выражэння. 

Катэгорыя часу звязана з катэгорыяй трывання. Дзеясловы незакончанага 
трывання маюць формы цяперашняга, прошлага і будучага складанага часу: 
малюю, маляваў, буду маляваць; дзеясловы закончанага трывання маюць 
формы прошлага і будучага простага часу: намаляваў, намалюю. Катэгорыя 
часу ўласціва формам абвеснага ладу; дзеясловы загаднага і ўмоўнага ладу 
часу не маюць. 

 
Цяперашні час 
Дзеясловы  ц я п е р а ш н я г а  часу абазначаюць дзеянне, якое 

адбываецца ў момант гутаркі: Сярод нізкарослых бярозак я ўбачыў, як 
варушыцца там нечая цёмная спіна. – Глядзі, – сказаў я сыну ціха. – Здаецца, 
дзік (В.В.). 

 Формы цяперашняга часу маюць толькі дзеясловы незакончанага 
трывання: іду, ідзеш, ідзе, ідзём, ідзяце, ідуць. Гэтыя формы ўтвараюцца ад 
асновы цяперашняга часу далучэннем канчаткаў, якія паказваюць на асобу і 
лік. Асабовыя канчаткі з’яўляюцца сродкам выражэння катэгарыяльнага 
значэння дзеясловаў цяперашняга часу – значэння адначасовасці дзеяння з 
момантам гутаркі. 

Формы цяперашняга часу могуць абазначаць таксама пастаяннае 
дзеянне, якое не звязана з абмежаваннем у часе; момант гутаркі спецыяльна 
не выдзяляецца, а ўвага канцэнтруецца на паўтарэнні дзеяння або дзеянняў: 
Ад горада да горада, ад сяла да сяла ўюцца, бягуць дарогі. Бягуць праз палі і 
лясы, лугі і балоты (Сач.); Цякуць рэкі ў моры, і вырастаюць у неба дрэвы 
(Стр.); Нясе Прыпяць сухадоламу Дняпру сваю багатую даніну  (К-с). 

Гэтыя ж формы выражаюць тыповыя звычайныя дзеянні, якія 
паўтараюцца неабмежавана: Андатра плавае пры дапамозе адных толькі 
задніх лап і пляскатага з бакоў хваста (В.В); Недахоп уласнага вопыту часам 
кампенсуецца прыкладам знаёмых ці блізкіх (В.Б.). 

Формы цяперашняга часу выкарыстоўваюцца ў мастацкай літаратуры 
для вобразнага апісання, стварэння малюнка прыроды: Уздыхае ветрык. 
Спадае ліст. Асцярожнае сонца з голых асін выпаўзае на ціхі сінічны свіст 
(Каратк.); Дзеясловы цяперашняга часу могуць ужывацца ў значэнні 
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прошлага як прыём актуалізацыі мінулых падзей, стварэння экспрэсіўнай 
вобразнасці: Вайна! Гарыць зямля, гарыць жалеза, гарыць усё жывое ў 
полымі вайны (Бял.); Цяперашні час можа ўжывацца таксама ў значэнні 
будучага часу, называючы пры гэтым дзеянне, якое залежыць ад суб’екта, яго 
жадання, рашучасці і якое абавязкова павінна адбыцца: Праз год еду на 
Радзіму, сумую па родных мясцінах (Каратк.);  – Заўтра я іду па месцах 
ласінага рэву, – сказаў  ён [заатэхнік]. – Калі хочаце, пойдзем разам  (В.В.); 
[Гальчэня]:  – Еду на вёску, каб на месцы працаваць над гэтай рэарганізацыяй 
(Асіп.). 

 
Прошлы час 
Дзеясловы  п р о ш л а г а  часу абазначаюць дзеянне, якое адбывалася 

або адбылося да моманту гутаркі: Ранак усчынаўся шырокай, разлітай на 
паўнеба пунсовасцю, з-за лесу ў марознай смузе ўскочвалася чырвонае кола 
сонца, набірала сілы, яснела, і неўзабаве даўжэзныя сінія цені ад дрэў, 
пагоркаў, слупоў выцягваліся цераз ўсё поле з аселым пасля адлігаў, 
хрупасткім снегам (В.Б.); Формы прошлага часу ўтвараюцца ад асновы 
інфінітыва з дапамогай суфікса   -л- (-ў) і канчаткаў: у адзіночным ліку нулявы 
канчатак – паказчык мужчынскага роду, -а – жаночага, -о (-а) – ніякага; -і – 
паказчык множнага ліку: жыць – жыў, жыла, жыло, жылі. Суфікс -л-   (-ў) 
з’яўляецца асноўным сродкам выражэння катэгарыяльнага значэння 
дзеясловаў прошлага часу – значэння дзеяння, якое папярэднічала моманту 
гутаркі. Канчаткі прошлага часу паказваюць на род і адзіночны лік або на 
множны лік і не паказваюць на асобу. Яны адрозніваюцца ад асабовых 
канчаткаў цяперашняга і будучага часу, а таму лічацца дадатковай прыметай 
форм прошлага часу. 

Пры ўтварэнні форм прошлага часу назіраюцца пэўныя асаблівасці. 
Суфікс -ў- у форме прошлага часу адзіночнага ліку мужчынскага роду 

далучаецца да асновы інфінітыва на галосны: глядзе-ць – глядзе-ў, насі-ць – 
насі-ў, хадзі-ць – хадзі-ў. 

Ад дзеясловаў з асновай інфінітыва на зычны, які захоўваецца і ў аснове 
цяперашняга або будучага часу, форма мужчынскага роду ўтвараецца без 
суфікса -л-: вез-ці, вяз-у – вёз; нес-ці, няс-у – нёс; бераг-чы, бераг-у – бярог; 
пастрыг-чы, пастрыг-у – пастрыг; дабег-чы, дабяг-у – дабег. 

Прошлы час дзеясловаў, аснова інфінітыва якіх заканчваецца на с, а 
цяперашняга або будучага часу – на  д, т, утвараецца ад усечанай асновы (без 
зычнага с): вес-ці,  вяд-у – вёў, вяла, вяло, вялі; гус-ці, гуд-у – гуў, гула, гуло, 
гулі; мес-ці, мят-у – мёў, мяла, мяло, мялі; плес-ці, плят-у – плёў, пляла, пляло, 
плялі; сес-ці, сяд-у – сеў, села, селі.  

Калі перад суфіксам інфінітыва –чы ў аснове галосны гук або ў, то 
аснова прошлага часу супадае з асновай цяперашняга або будучага часу, а 
форма мужчынскага роду ўтвараецца без суфікса –л-: вала-чы, валак-у – валок, 
валакла, валакло, валаклі; патаў-чы, патаўк-у – патоўк, патаўкла, патаўкло, 
патаўклі. 
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Дзеясловы з суфіксам –ну-, якія абазначаюць змену стану, пераважна 
страчваюць яго пры ўтварэнні формаў прошлага часу: горкнуць – горк, горкла, 
горклі; зябнуць – зяб, зябла, зяблі; мерзнуць – мёрз, мерзла, мерзлі; мокнуць – 
мок, мокла, моклі; сохнуць – сох, сохла, сохлі. Асобныя дзеясловы гэтай групы 
могуць утвараць формы з суфіксам –ну- і без яго: вянуць – вянуў, вянула, 
вянулі і вяў, вяла, вялі; кіснуць – кіснуў, кіснула, кіснулі і кіс, кісла, кіслі. 

Формы прошлага часу ўтвараюцца ад дзеясловаў незакончанага і 
закончанага трывання: чытаць – чытаў, чытала, чыталі; прачытаць – 
прачытаў, прачытала, прачыталі. Адрозніваюцца гэтыя формы сваім 
ўжываннем. 

Дзеясловы прошлага часу закончанага трывання абазначаюць дзеянні, 
якія адбыліся ў мінулым, але вынік іх звязаны з сучасным: У апошнія гады 
блізкі лес выбралі, рум з Пагоста перакінулі вышэй па Сажы, бальшак 
пацішэў, павузеў, абочыны пабраліся мурагом, выбег, пасмялеўшы, порсткі 
падлесак (Карам.). гэтыя формы могуць і не паказваць на вынік дзеяння: У 
беленькі раённы гарадок я прыехаў у сярэдзіне лета (Грах.). 

Формы прошлага часу дзеясловаў закончанага трывання могуць 
ужывацца ў значэнні будучага часу, на які паказвае кантэкст: “Пайшлі, так і 
быць,”- дала, нарэшце, згоду Васіліна (Хадк.). 
 

Будучы час 
Дзеясловы  б у д у ч а г а  часу абазначаюць дзеянне, якое будзе 

адбывацца або адбудзецца пасля моманту гутаркі: Мой народ не памрэ, у 
вяках не растане, мой народ будзе крочыць хадой маладой (Дайн.). 

Будучы час маюць дзеясловы закончанага і незакончанага трывання. Ад 
дзеясловаў закончанага трывання ўтвараюцца  п р о с т ы я  формы будучага 
часу: прывезці – прывязу, прывязеш, прывязе, прывязём, прывезяце, прывязуць, 
якім уласцівы тыя ж асабовыя канчаткі, што і дзеясловам цяперашняга часу 
незакончанага трывання: везці – вязу, вязеш, вязе, вязём, везяце, вязуць. Ад 
дзеясловаў закончанага трывання ўтвараюцца  с к л а д а н ы я  формы 
будучага часу, якія ўключаюць асабовыя формы дапаможнага дзеяслова быць 
і інфінітыў асноўнага дзеяслова: будаваць – буду будаваць, будзеш будаваць, 
будзе будаваць, будзем будаваць, будзеце будаваць, будуць будаваць. 

Сродкамі выражэння катэгарыяльнага значэння будучага часу 
з’яўляюцца асабовыя канчаткі (у простых формах) і дапаможны дзеяслоў 
быць (у складаных формах). 

Формы будучага простага часу звычайна выражаюць канкрэтныя 
адзінкавыя дзеянні ў будучым: Зарунеюць дажджы, выспеюць навальніцы, 
узляціць вырай матчыных слоў (Р.Б.); Зрэдку праляціць якая-небудзь птаха, 
прысядзе на галіну адзінокай стромкай сасны (І.Н.). Аднак побач са сваім 
асноўным значэннем гэтыя формы могуць у пэўным кантэксце выражаць 
значэнне прошлага ці цяперашняга часу: Бывала, узыдзеш на гару – і перад 
табою раптам разгорнецца шырокі краявід (Гр.); На арэшніку – коцікі; днём, 
калі пацяплее, і пад вечар на іх ажывае пылок; кранеш галінку – успыхнуць, 
як бенгальскія агні, клубочкі-выбухі зеленавата-жоўтага колеру (Б.). У 
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значэнні прошлага часу ўжываюцца таксама формы будучага простага часу ў 
спалучэнні з часціцай як; яны выражаюць адзінкавыя дзеянні, якія 
адбываюцца імгненна і характарызуюцца асаблівай інтэнсіўнасцю: За маім 
дзядзькам гналіся, то ён як пабяжыць! (К.Ч.); Доўга дзед думаў, а там як 
крыкне, і той мядзведзь, як корак з бутэлькі, выскачыў з дупла (В.Б.). 

Формы будучага складанага часу абазначаюць дзеянні, якія адносяцца 
да будучага, будуць адбывацца пасля моманту гутаркі, і ўжываюцца 
пераважна ў сваім асноўным значэнні: Захар звярнуў з дарогі. – Будзем 
чакаць сваіх (Карам.); Раскутая песня не будзе больш плакаць (М.Т.). 

 
Катэгорыя асобы 
К а т э г о р ы я   а с о б ы   выражае адносіны дзеяння і яго ўтваральніка 

да ўдзелу ў камунікатыўным акце (у размове). Дзеяслоў мае формы трох асоб. 
Формы 1-ай асобы паказваюць, што ўтваральнікам дзеяння з’яўляецца той, 
хто гаворыць: я чытаю, пішу; формы 2-ой асобы паказваюць, што ўтваральнік 
дзеяння – субяседнік: ты чытаеш, пішаш. Утваральнікамі дзеяння, названага 
дзеясловамі гэтых форм, з’яўляюцца пэўныя асобы. Формы 3-яй асобы 
паказваюць, што ўтваральнік дзеяння ў размове не ўдзельнічае, а таму ім 
можа быць як асоба: хлопчык піша, ён малюе, так і прадмет: вецер вые, ён 
гудзе. Формы асобы маюць адзіночны і множны лік: думаю, думаеш, думае; 
думаем, думаеце, думаюць. Формы множнага ліку сваім значэннем не 
адрозніваюцца ад форм адзіночнага ліку, а маюць адрозненні, якія існуюць у 
асабовых займенніках: думаю абазначае, што ўтваральнік дзеяння той, хто 
гаворыць (я); думаем – утваральнікам дзеяння з’яўляецца група асоб, сярод 
якіх і той, хто гаворыць (мы). 

 Катэгорыя асобы цесна звязана з катэгорыямі ладу, часу і ліку. Формы 
асобы маюць дзеясловы абвеснага (цяперашняга і будучага часу) і загаднага 
ладу. У абвесным ладзе катэгорыя асобы прадстаўлена радамі 1-ай, 2-ой і 3-яй 
асобы адзіночнага і множнага ліку: нясу, вазьму, нясём, возьмем; нясеш, 
возьмеш, несяце, возьмеце; нясе, возьме, нясуць, возьмуць. У загадным ладзе 
катэгорыя асобы прадстаўлена радамі 2-ой асобы адзіночнага і множнага ліку 
нясі, вазьмі, бяры, чытай; нясіце, вазьміце, бярыце, чытайце; 1-ай асобы 
множнага ліку: нясем, бярэм, хадзем, кіньма, сядзьма, давай (давайце) 
чытаць, давай (давайце) сядзем; 3-яй асобы адзіночнага і множнага ліку: 
няхай (хай) нясе, бярэ, няхай (хай) нясуць, бяруць. 

Для ўтварэння асабовых форм выкарыстоўваюцца канчаткі (у абвесным 
і загадным ладзе), постфікс -це і часціцы давай (давайце), няхай (хай) (у 
загадным ладзе). 

Дзеясловы прошлага часу абвеснага ладу і ўмоўнага ладу форм асобы 
не маюць; значэнне асабовых форм яны выражаюць сінтаксічнаа 
(спалучэннем з займеннікамі або назоўнікамі): я пісаў (бы), ты пісаў (бы), ён 
пісаў (бы); мы пісалі (б), вы пісалі (б), яны пісалі (б); вучань пісаў (бы), вучні 
пісалі (б). 

Формы 1-ай і 2-ой асобы ўтвараюцца не ад усіх дзеясловаў. Некаторыя 
дзеясловы абазначаюць дзеянні, якія нельга аднесці да асобы. Гэта дзеянні, 
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уласцівыя жывым істотам, раслінам, прадметам, з’явам прыроды: несціся (пра 
птушак), парасіцца, цяліцца, прарасці, зелянець, разбухнць, кіпець, гарэць, 
ржавець, яснець, таяць. Калі ж такія дзеясловы ўжываюцца ў пераносным 
значэнні, то яны могуць мець формы 1-ай і 2-ой асобы.  

Формы асобы могуць выражаць абагульнена-асабовае значэнне, якое 
адносіць дзеянне да любой асобы; паняцце “ўтваральнік дзеяння” ўключае 
ўсіх асоб, незалежна ад іх удзелу ў размове. У такім значэнні звычайна 
ўжываюцца дзеясловы ў прыказках, прычым часцей выкарыстоўваецца форма 
2-ой асобы адзіночнага ліку: Рана ўстанеш – многа зробіш; Летнюю часіну 
зімовым тыднем не заменіш; Менш гавары – больш рабі; Чужога добрага не 
гань, а свайго ліхога не хвалі. Могуць выкарыстоўвацца і формы 1-ай і 3-яй 
асобы адзіночнага і множнага ліку: Чужую бяду рукамі развяду, а да сваёй 
розуму не прыкладу; Самі сябе б’ём, калі нячыста косім і жнём; Мякка 
сцеле, ды цвёрда спаць; Ваду рэшатам не носяць. 

Форма 2-ой асобы множнага ліку ўжываецца пры ветлівым ці 
афіцыйным звароце да аднаго субяседніка: – Вы, панічок, пагрэйцеся каля 
агню, а я памыю падлогу, – сказала бабка Параска, ставячы каля печы 
крэселка (К-с); Доктар быў вясёлы, радасна свяціўся, але, пабачыўшы Олю, 
адразу нахмурыўся. – Дзе вы ходзіце? (І.М.). 

 
Безасабовыя дзеясловы  
Б е з а с а б о в ы я   дзеясловы абазначаюць дзеянне, якое адбываецца 

без утваральніка (асобы або прадмета).  Сярод безасабовых дзеясловаў 
адрозніваюць уласна безасабовыя дзеясловы, якія ўжываюцца толькі ў 
безасабовым значэнні: днее, вечарэе, змяркаецца; Вечарэла. Плылі туманы з 
паплавоў (Панч.); Змяркалася. Па-асенняму глуха шумелі сосны (Шам.); 
безасабова-зваротныя формы асабовых дзеясловаў: дзіця спіць – дзяцяці не 
спіцца, хлопчык сядзіць – яму не сядзіцца; Не ведаю, як каму, а мне асабліва 
хораша думаецца ў асеннім полі (Шам.); – Не сядзіцца нешта мне сёння, не 
гаворыцца… – сказаў ён [дзядзька Яўмен], нібы апраўдваючыся перада мною 
(Сач.); асабовыя дзеясловы ў безасабовым ужыванні: кветка пахне – пахне 
травой, небасхіл цямнее – зімой хутка цямнее; У хаце прыемна пахла цёплым 
хлебам і напаленай печкай (І.М.); Дыхнула свежым, духмяным настоем 
смалы і траў (Сач.); Праз адчыненае акно цягне здароваю свежасцю вечара 
(Скр.). 

Безасабовыя дзеясловы маюць форму 3-яй асобы адзіночнага ліку 
цяперашняга і будучага часу і форму ніякага роду прошлага часу: змяркаецца, 
змяркалася, будзе змяркацца, а таксама форму ўмоўнага ладу і інфінітыва: 
змяркалася б хутчэй, хутка пачне змяркацца. 

Безасабовыя дзеясловы абазначаюць з’явы прыроды: вечарэе, днее, 
падмарозіла, парыць, халадае; фізічны і псіхічны стан чалавека ці жывой 
істоты: нездаровіцца, спіцца, трасе, думаецца, марыцца; магчымасць, 
неабходнасць дзеяння: давялося (пабываць), удасца (зрабіць), прыходзіцца 
(ісці); дзеянне невядомай ці стыхійнай сілы: зацерушыла, надзьмула, нанесла, 
пацягнула. 
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Безасабовыя дзеясловы выконваюць ролю галоўнага члена сказа ў 
аднасастаўных безасабовых сказах: Удзень прыпарвала, а ўначы ішоў дождж 
– спорны, з перунамі і маланкамі (Парх.); Неба зацягнула нізкімі хмарамі 
(Шам.); Нізка стаяла асенняе сонца, і нейкаю маркотаю патыхала ад усяго 
гэтага цеснага краявіду і ад гэтае вёсачкі, закінутай між балот і лясоў (К-с); 
з’яўляюцца часткай састаўнога дзеяслоўнага выказніка: Дабірацца ў Занарач 
давялося не вадою, а дарогаю, што як бы акальцоўвала возера (Парх.); Веру 
Іжыцкую ўспамінаў ён [Лабановіч] часта, але болей сустрэцца з ёю не 
давялося (К-с). 

 
Спражэнне дзеяслова 
С п р а ж э н н е – гэта змяненне дзеяслова па асобах і ліках у 

цяперашнім і будучым простым часе абвеснага ладу. У залежнасці ад сістэмы 
канчаткаў амаль усе дзеясловы дзеляцца на два спражэнні – першае і другое. 

 
Дзеясловы першага спражэння 

 
Адзіночны лік 

 
1 ас. -у (-ю) нясу чытаю бяру пішу 
2 ас. -еш (-эш,     -

аш) 
нясеш чытаеш бярэш пішаш 

3 ас. -е (-э, -а) нясе чытае бярэ піша 
 

Множны лік 
 

1 ас. -ём (-ем, -ом, -
ам) 

нясём чытаем бяром пішам 

2 ас. - (-еце,      -
аце) 

 чытаеце  пішаце 

3 ас. -уць (-юць) нясуць чытаюць бяруць пішуць 
 

Дзеясловы другога спражэння 
 

Адзіночны лік 
 

1 ас. -у (-ю) гляджу маўчу люблю гавару 
2 ас. -іш (-ыш) глядзіш маўчыш любіш гаворыш 
3 ас. -іць (ыць) глядзіць маўчыць любіць гаворыць 

 
Множны лік 

 
1 ас. -ім(-ым) глядзім маўчым любім гаворым 
2 ас. -іце (-ыце) гледзіце маўчыце любіце гаворыце 
3 ас. -яць (-аць) глядзяць маўчаць любяць гавораць 
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Асабовыя канчаткі І і ІІ спражэння адрозніваюцца галоснымі: - - -

- - - - - - - - - - (-еце, -аце), -уць (-юць) – І 
спражэнне; -у (-ю), -іш (-ыш),-іць (-ыць), -ім (-ым), -іце (-ыце), -аць (-яць) – ІІ 
спражэнне. 

У І спражэнні ўжыванне галоснага ў канчатку залежыць ад характару 
апошняга зычнага асновы і націску: нясём, бяром, чытаем, пішам; у ІІ – ад 
апошняга зычнага асновы: любім, гаворым.  

У 1-ай асобе адзіночнага ліку канчаткі абодвух спражэнняў супадаюць: 
нясу, чытаю, маўчу, люблю. 

Найбольш выразна адрозніваюцца канчаткі І і ІІ спражэння ў 3-яй асобе 
адзіночнага ліку. Дзеясловы ІІ спражэння маюць у канчатку –ць: глядзіць, 
маўчыць; дзеясловы І спражэння – не маюць: нясе, бярэ, піша. 

У 2-ой асобе множнага ліку ў націскным канчатку націск заўсёды на 
другой галоснай: . 

Тып спражэння дзеяслова лёгка вызначаецца, калі галосны ў асабовым 
канчатку націскны: няс – І спражэнне; 

 – ІІ спражэнне. 
Вызначэнне спражэння (і напісанне галоснай у канчатку) выклікае 

цяжкасці, калі канчатак ненаціскны: ; 
. У гэтым выпадку тып спражэння 

дзеяслова вызначаецца па інфінітыве.  
Да ІІ спражэння адносяцца дзеясловы з галоснымі –і-, -ы- перад 

суфіксам інфінітыва: вазіць, грузіць, касіць, садзіць, бачыць, гаварыць, 
лячыць. (Выключэннем з’яўляюцца аднаскладовыя дзеясловы біць, брыць, 
віць, выць, крыць, ліць, мыць, ныць, шыць і прыставачныя ад іх, якія 
адносяцца да І спражэння: мыць – мыю, мыеш, мые, мыем, мыеце, мыюць; 
вымыць – вымыю, вымыеш, вымые, вымыем, вымыеце, вымыюць). 

Да ІІ спражэння адносяцца таксама наступныя дзеясловы на –аць, -ець: 
гнаць, вярцець, цярпець, ненавідзець. 

Усе астатнія дзеясловы з ненаціскным канчаткам адносяцца да І 
спражэння. 

Прыставачныя дзеясловы з ненаціскным канчаткам таго ж спражэння, 
што і беспрыставачныя: – адлежаць, вылежаць (ІІ 
спр.), – абгледзець, выгледзець, падгледзець, 
прыгледзець, угледзець (ІІ спр.). 

Дзеясловы, якія маюць канчаткі розных тыпаў спражэння, лічацца р о з 
н а с п р а г а л ь н ы м і. Рознаспрагальным у беларускай мове з’яўляецца 
дзеяслоў бегчы. Асаблівасці назіраюцца таксама пры спражэнні дзеясловаў 
есці, даць. 

 
Спражэнне дзеясловаў бегчы, есці, даць 

Адзіночны лік 
 

1 ас. бягу ем дам 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



137 

2 ас. бяжыш ясі дасі 
3 ас. бяжыць есць дасць 
 

Множны лік 
 

1 ас. бяжым ядзім дадзім 
2 ас.  ясце дасце 
3 ас. бягуць ядуць дадуць 
 

Дзеяслоў бегчы ва ўсіх асабовых формах, акрамя 3-яй асобы множнага 
ліку, мае канчаткі ІІ спражэння: - - - - - ; 
у 3-яй асобе множнага ліку канчатак І спражэння: бяг-уць. 

Дзеяслоў есці мае аснову е-, ес’- (яс’-) і спецыфічныя канчаткі ў 1-ай, 2-
ой, 3-яй асобе адзіночнага ліку і 2-ой асобе множнага ліку: е-м, яс-і, ес-ць, яс-
це; у 1-ай асобе множнага ліку канчатак ІІ спражэння і аснова ядз-, а ў 3-яй 
асобе – канчатак І спражэння і аснова яд-: ядз-ім, яд-уць. 

Дзеяслоў даць мае аснову да-, дас’- і спецыфічныя канчаткі ў 
адзіночным ліку і ў 2-ой асобе множнага ліку: да-м, дас-і, дас-ць, дас-це; у 1-
ай асобе множнага ліку гэты дзеяслоў мае канчатак ІІ спражэння і аснову 
дадз-, а ў 3-яй асобе – канчатак І спражэння і аснову дад-: дадз-ім, дад-уць. 

 
Словаўтварэнне дзеясловаў 
Словаўтварэнне дзеясловаў у беларускай мове прадстаўлена ў асноўным 

такімі разнавіднасцямі афіксацыі, як прыставачны, суфіксальны, прыставачна-
суфіксальны, прыставачна-постфіксальны спосабы. 

П р ы с т а в а ч н ы  спосаб з’яўляецца прадуктыўным пры ўтварэнні 
дзеясловаў ад дзеясловаў; у якасці словаўтваральных фармантаў 
выкарыстоўваюцца прыстаўкі аб- (аба-, а-): абважыць, абляцець, абрэзаць, 
абагнаць, агаліць, ажывіць; ад-(ада-): адважыць, адгрэбці, адгрымець, 
адсядзець, адагнаць; вы-: выбрукаваць, выламаць, вымаліць, выстаяць; да-: 
дабегчы, даварыць, дасохнуць, дачытаць; з- (с-, са-): згрэбці, змыць, знасіць, 
спаліць, схітрыць, сабраць, сазваць; за-: заляцець, загрукаць, закрыць, 
зацягаць; на-: нагарэць, накапаць, напісаць, насмяшыць; неда-: недабраць, 
недаважыць, недамераць, недачуць; па-: паехаць, пакруціць, паспаць, 
пастукаць; пад- (пада-): падбіць, падрасці, падсесці, падагнаць, падаслаць; 
пера-: перабегчы, перавучыць, перагнаць, пералавіць, пераначаваць; пра-: 
прагрызці, праехаць, праляжаць, праслухаць; пры-: прыбегчы, прыкупіць, 
прымірыць; раз- (раза-, рас-): развешаць, разліць, разагнуць, раскласці, 
распытаць. 

Некаторыя дзеясловы ўтвараюцца з дапамогай двайных прыставак: 
паад-, пана-, папа-, параз- і інш.: паадбіраць, паадкрываць, паадпускаць; 
паназначаць, панакрываць, панапускаць; папазлаваць, папалётаць, 
папамерзнуць, папанасіць; паразбураць, паразганяць, паразмятаць, 
паразрываць. 
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Дзеясловам іншамоўнага паходжання ўласцівы прыстаўкі дыс-, дэ- (дэз-
), рэ-: дыскваліфікаваць, дыскрэдытаваць; дэмабілізаваць, дэмаралізаваць, 
дэнацыяналізаваць, дэфармаваць; дэзарганізаваць, дэзарыентаваць, 
дэзынфармаваць, дэзынфіцыраваць; рэарганізаваць, рэканструяваць, 
рэпрэзентаваць, рэтрансляваць.  

С у ф і к с а л ь н ы спосаб выкарыстоўваецца пры ўтварэнні дзеясловаў 
ад розных часцін мовы. Большасць суфіксальных дзеясловаў матывуецца 
назоўнікамі, прыметнікамі, некаторыя – лічэбнікамі, займеннікамі, 
выклічнікамі, гукапераймальнымі словамі.  

Ад асноў назоўнікаў дзеясловы ўтвараюцца пераважна з дапамогай 
суфіксаў    -ава-     (-ява-), -і- (-ы-), -е- (-а-), -ніча-: барана – баранаваць, ноч – 
начаваць, дзень – дняваць;   бомба – бамбіць, воск – вашчыць, гаспадар – 
гаспадарыць, дождж – дажджыць; звер – звярэць, парахня – парахнець, 
вячэра – вячэраць; гультай – гультайнічаць, ліберал – ліберальнічаць, 
паломнік – паломнічаць, сталяр – сталярнічаць. 

Ад асноў прыметнікаў утвараюцца дзеясловы з дапамогай суфіксаў -е- 
(-а-),  -а- (-я-),    -ава-: белы – бялець, вясёлы – весялець, лепшы – лепшаць, 
меншы – меншаць, роўны – раўняць, мілы – мілаваць, пусты – пуставаць, 
хітры – хітраваць. 

Нязначная колькасць дзеясловаў утворана суфіксальным спосабам ад 
лічэбнікаў, займеннікаў, выклічнікаў і гукапераймальных слоў: двое – дваіць, 
трое – траіць, чацвёра – чацвярыць, шасцёра – шасцярыць; вы – выкаць, мы 
– мыкаць, я – якаць; ах – ахаць, вох – вохкаць, гаў – гаўкаць, дзынк – 
дзынкаць, ціў – ціўкаць. 

П р ы с т а в а ч н а-с у ф і к с а л ь н ы м   спосабам утвараюцца 
дзеясловы ад асноў назоўнікаў, прыметнікаў і дзеясловаў. Пры гэтым спосабе 
выкарыстоўваюцца тыя ж прыстаўкі і суфіксы, што і пры прэфіксальным і 
суфіксальным утварэнні. Гэта прыстаўка    а- (аб-, аба-) і суфіксы –ава-, -і- (-
ы-): слуп – аслупаваць, снег – аснежыць, білет – абілеціць, новы – абнавіць, 
сухі – асушыць; абез- і –і- (-ы-), -е-(-э-, -а-): боль – абязболіць, лес – 
абязлесець; з- (с-, са-)  і -і- (-ы-), -е- (-э-, -а-): меншы – зменшыць, просты – 
спрасціць, сіні – ссінець, попел – спапялець; па-, пры-  і –ва- (-іва-, -ыва-): 
бліскаць -  пабліскваць, калыхаць – пакалыхваць, гаварыць – прыгаворваць і 
інш. 

П р ы с т а в а ч н а –п о с т ф і к с а л ь н ы   спосаб – гэта спосаб 
утварэння дзеясловаў ад дзеясловаў, пры гэтым выкарыстоўваюцца прыстаўкі 
а- (аб-, аба-), ад- (ада-), вы-, з- (с-, са-), на-, раз- (раза-, рас-) і постфікс –ся (-
ца): асунуцца, абазнацца, абжыцца, адваявацца, адляжацца, адчапіцца, 
выбегацца, выплакацца, дагаспадарыцца, дакрычацца, змовіцца, сазваніцца, 
набедавацца, нагасцявацца, раз’ехацца, разгарэцца, расплаціцца. 

 
Правапіс суфіксаў дзеясловаў 
Суфікс -ва- (-ява-) ужываецца ў дзеясловах іншамоўнага паходжання: 

аналізаваць, арыентаваць, балансаваць, групаваць, інфармаваць, 
кваліфікаваць, нерваваць, перафразаваць, рэканструяваць, фінішаваць. 
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Дзеяслоўны суфікс –ірава- (-ырава-) ужываецца, калі ўзнікае аманімія 
без –ір- (-ыр-) з дзеясловамі з суфіксам –ава- (-ява-): буксіраваць – буксаваць, 
камандзіраваць – камандаваць, паніраваць – панаваць, фарміраваць – 
фармаваць; калі дзеяслоў мае вузкатэрміналагічнае значэнне: аксідзіраваць, 
зандзіраваць, манціраваць і інш. 

Суфікс –ава- (-ява-) пішацца ў інфінітыве і формах прошлага часу 
дзеясловаў, якія ў 1-ай асобе цяперашняга часу заканчваюцца на –ую (-юю): 
галасую – галасаваць, галасаваў; даследую – даследаваць, даследаваў; 
камандую – камандаваць, камандаваў; кантралюю – кантраляваць, 
кантраляваў; малюю – маляваць, маляваў; рэкамендую – рэкамендаваць, 
рэкамендаваў. 

Суфікс –іва- (-ыва-) пішацца ў інфінітыве, у асабовых формах 
цяперашняга часу, а таксама ў формах прошлага часу пасля спалучэння 
зычных з апошнімі л, н або р: падкрэсліваць, падкрэсліваю, падкрэсліваў; 
запэўніваць, запэўніваю, запэўніваў; адыгрываць, адыгрываю, адыгрываў. 

Суфікс –ва- пішацца ў астатніх выпадках: адказваць, адказваю, 
адказваў; загадваў, загадваю, загадваў; зацярушваць, зацярушваю, 
зацярушваў. 

У дзеясловах выйграваць, прайграваць пішацца суфікс –ава-. 
Калі ў інфінітыве дзеяслоў закончанага трывання на –іць або –яць мае 

папярэдні галосны гук, то ў незакончаным трыванні перад суфіксам –ва- 
пішацца й: абнадзеіць – абнадзейваць, засвоіць – засвойваць, супакоіць – 
супакойваць, узброіць – узбройваць; абсмяяць – абсмейваць, засеяць – 
засейваць, настаяць – настойваць. 

 
ДЗЕЕПРЫМЕТНІК 

 
Агульная характарыстыка 
Д з е е п р ы м е т н  і к  – гэта неспрагальная зменная форма дзеяслова, 

якая абазначае прымету або ўласцівасць прадмета (асобы) паводле дзеяння: 
пабялелы твар – твар, які пабялеў; дагледжанае дзіця – дзіця, якое 
дагледзелі. 

Дзеепрыметнік мае граматычныя адзнакі дзеяслова і прыметніка. 
Дзеепрыметнікі ўтвараюцца ад дзеясловаў і  захоўваюць агульнае 

лексічнае значэнне з зыходным дзеясловам: напісаць ліст – напісаны ліст, 
прачытаць лекцыю – прачытаная лекцыя, вывезці збожжа – вывезенае 
збожжа. Ім уласцівы агульныя з дзеясловам катэгорыі трывання - 
незакончанага і закончанага: крыты, мяты, здабыты, разліты; стану – 
незалежнага і залежнага: загарэлы, пацямнелы, наклеены, падмецены; 
прошлага часу: збялелы, пажаўцелы, даказаны, замешаны. Дзеепрыметнікі, як 
дзеясловы, кіруюць назоўнікамі: твар пачырванеў ад марозу – пачырванелы 
ад марозу твар; сцены абклеілі шпалерамі – сцены абклеены шпалерамі. Да 
дзеепрыметнікаў прымыкаюць прыслоўі: прачытаць выразна верш – 
прачытаны выразна верш; зарасці хутка – хутка зарослы. 
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Дзеепрыметнікі, як і прыметнікі, маюць формы роду, ліку і склону, якія 
дапасуюцца да назоўнікаў: абмеркаваны даклад, абмеркаваная кніга, 
абмеркаванае пытанне, абмеркаваныя працы; абмеркаваны даклад, 
абмеркаванага даклада, абмеркаванаму дакладу, абмеркаваным дакладам, у  
абмеркаваным дакладзе. 

З а ў в а г а.  Дзеепрыметнікі маюць аднолькавыя формы з 
прыметнікамі, аднак адрозніваюцца ад іх сваім значэннем: яны абазначаюць 
прымету, якая ствараецца прадметам і праяўляецца ў часе, а прыметнікі – 
пастаянную прымету, параўн. пабеленыя сцены і белыя сцены, прыціхшая 
дзяўчына і ціхая дзяўчына.  

Дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу могуць мець поўную і 
кароткую форму: прачытаны раман і раман прачытан; абмеркаванае 
пытанне і пытанне абмеркавана; скошаная трава і трава скошана. Кароткія 
формы дзеепрыметнікаў змяняюцца па родах і ліках, але не змяняюцца па 
склонах: раман напісан, кніга напісана, апавяданне напісана, творы напісаны. 
У сказе поўныя дзеепрыметнікі выконваюць ролю азначэння: І было ціха-ціха, 
так ціха, як гэта бывае толькі ў зімовым заснежаным лесе (Сач.); Мы ішлі ў 
сяло асушаным выганам (Парх.);  Яна [смала] некалі цякла з перарэзанага 
непадсочанага дрэва, капала і сохла (Пташ.); або выказніка: Усё мінае – 
Гонар не мінае, бо народжаны адным сумленнем (Каратк.); Рачулкі сіняю 
атавай аздоблены стракаты луг (С.З.);  Досвіткам пайшоў дождж, і раніца 
спазнілася. Такая яна шэрая, заспаная (Б.). Кароткія дзеепрыметнікі 
выконваюць ролю выказніка: Лісце алае засыпае роў, пушчу чорную апавіў 
туман, атачон з усіх чатырох бакоў золкай восенню мой лясны будан 
(Каратк.); Даволі шырокая даліна была заліта веснавою вадою (К-с); Яшчэ не 
ўся работа зроблена, не ўсё жніво ў нас пажата (Куп.); Тыны, платы і 
загародкі ў снег ахутаны густы (Бял.); Балоцістыя берагі ўкрыты травой-
разаком, вербнікам, іншымі кустамі (Парх.). Дзеепрыметнікі мужчынскага 
роду ў ролі выказніка часцей ужываюцца ў поўнай форме: Калі выклікалі 
Андрэйку, ён не пачуў, - так быў заняты сваімі думкамі (Скр.). 

Дзеепрыметнік разам з паясняльнымі словамі ўтварае 
дзеепрыметнікавае словазлучэнне, якое выконвае ролю аднаго члена сказа: 
Шлях цячэ між дрэў, пакрытых інеем (Каратк.); Неўзабаве да хаты 
падагналі каня, запрэжанага ў сані. На санях ляжала шорсткае, працятае 
марозам сена (Асіп.); Прыгадаўся і стары млын, гнілое возера каля яго, 
алешнік над возерам, густа затканы гнёздамі гракоў, і несціханы іх крык (К-
с). 
 

Утварэнне дзеепрыметнікаў 
Дзеепрыметнікі  н е з а л е ж н а г а   стану   абазначаюць прымету 

прадмета паводле дзеяння, якое ўтварае сама асоба або прадмет: засохлы ліст 
– ліст, які засох; вырасшая трава – трава, якая вырасла. 

Яны маюць форму прошлага часу, якая ўтвараецца ад асновы інфінітыва 
непераходных і пераходных дзеясловаў. 
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Дзеепрыметнікі незалежнага стану прошлага часу ўтвараюцца з 
дапамогай суфікса –л-  і канчаткаў прыметнікаў ад многіх непераходных 
прыставачных дзеясловаў, якія ў інфінітыве заканчваюцца на –эць (-ець) або 
маюць суфікс –ну-:  абамлець – абамлелы, заімжэць – заімжэлы, пацямнець – 
пацямнелы; азябнуць – азяблы, завянуць – завялы, намокнуць – намоклы. 

Дзеепрыметнікі незалежнага стану прошлага часу ўтвараюцца таксама з 
дапамогай суфіксаў -ш-, -ўш- і канчаткаў ад непераходных і пераходных 
дзеясловаў. Суфікс -ш- далучаецца да асновы на зычны: зарасці – заросшая, 
паднесці – паднёсшая, прывезці – прывёзшая; суфікс -ўш- - да асноў на 
галосны: прыехаць – прыехаўшая, прыстаць – прыстаўшая, уцалець – 
уцалеўшая, напісаць – напісаўшая, прачытаць – прачытаўшая. 

Дзеепрыметнікі  з а л е ж н а г а  стану абазначаюць прымету прадмета 
паводле дзеяння, якое ўтвараецца іншым прадметам ці асобай: перанесены 
адпачынак – адпачынак, які перанеслі; замешанае цеста – цеста, якое 
замясілі. 

Дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу ўтвараюцца ад 
пераходных дзеясловаў закончпнага трывання з дапамогай суфіксаў -н-,-ен-, -
ан-, -т- і канчаткаў прыметнікаў. Суфікс –н- далучаецца да асновы інфінітыва 
на -а-, -я-: выпісаць –выпісаны, намаляваць – намаляваны, пасеяць – пасеяны, 
развеяць – развеяны. Суфікс –ен- (пасля мяккіх зычных) і –ан-  (пасля 
зацвярдзелых зычных) маюць дзеепрыметнікі, утвораныя ад дзеясловаў з 
асновай інфінітыва на зычны або на галосныя -і-, -ы-, -е-: падмесці –
падмецены, разнесці – разнесены, абнадзеіць – абнадзеены, наклеіць – 
наклеены, замарозіць – замарожаны, разварушыць – разварушаны, дагледзець 
– дагледжаны. З дапамогай суфікса -т- утвараюцца дзеепрыметнікі прошлага 
часу ад дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання, аснова якіх 
заканчваецца на галосны: біць – біты, разбіць – разбіты, крыць – крыты, 
прыкрыць – прыкрыты, шыць – шыты, вышыць – вышыты; жаць – жаты, 
зжаць – зжаты, мяць – мяты, размяць – размяты, зняць – зняты, распяць – 
распяты; раскалоць – расколаты, распароць – распораты, а таксама ад 
дзеясловаў з асновай інфінітыва на -р- або з суфіксам   -ну-: церці – цёрты, 
расцер-ці – расцёрты; кінуць – кінуты, раскінуць – раскінуты, прасякнуць – 
прасякнуты. 

 
Ужыванне дзеепрыметнікаў  
Сучаснай беларускай літаратурнай мове ўласцівыя не ўсе формы 

дзеепрыметнікаў. 
Найбольш часта ўжываюцца дзеепрыметнікі прошлага часу незалежнага 

і залежнага стану з суфіксамі –л-, -н-, -ен-, -ан-, -т-: Зазвіняць жалобна крыгі, 
і бурлівая вада снег, размяклы ў час адлігі, змые з лугу без сляда (Багд.); Па 
беразе да рэчкі збягае няроўная чарада хат з пачарнелымі ад часу і 
дажджоў стрэхамі (Хадк.); Пясчаны шлях, насыпаны ўзбоч чыгункі, вядзе ў 
лес і мястэчка, прасёлкавая дарога – у мястэчка і ў поле (І.Н.); Вызваленая з-
пад снегу зямля радасна выглядала на свет жаўтавата-шэрымі плямкамі    
(К-с); Удалечыні відаць наша вёска, аснежаныя прысады (Асіп.); Сцены, 
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вароты, калючы дрот у невялічкіх акенцах – усё гэта было пакрыта густым 
марозным інеем (Лыньк.). 

Дзеепрыметнікі незалежнага стану прошлага часу з суфіксамі –ш-, -ўш- 
ужываюцца пераважна ў пісьмовай мове; сярод форм дзеепрыметнікаў, 
утвораных ад непераходных дзеясловаў, шырока ўжываюцца формы з 
суфіксам -л-: утравелая сцежка, пажаўцелае лісце, пацямнелыя далі. 
Дзеепрыметнікі з суфіксамі -ш-, -ўш- у форме назоўнага склону мужчынскага 
роду адзіночнага ліку, аманімічныя з дзеепрыслоўямі, у літаратурнай мове 
амаль не ўжываюцца. 

Дзеепрыметнікі цяперашняга часу незалежнага стану з суфіксамі -уч- (-
юч-),  -ач- (-яч-) (дрыжачы ліст, квітнеючы сад, хвалюючая навіна, 
узыходзячае солнца) не характэрныя для сучаснай беларускай літаратурнай 
мовы; сустракаюцца адзінкавыя выпадкі іх ужывання ў навуковым і 
публіцыстычных стылях (бастуючыя рабочыя, кіруючы орган, дрыжачы гук, 
грымучы газ, нержавеючая сталь). 

Выкарыстанне дзеепрыметнікаў цяперашняга часу залежнага стану з 
суфіксамі –ем-, -ім- і зваротных дзеепрыметнікаў лічыцца парушэннем 
літаратурнай нормы. 

Пры перакладзе з рускай мовы неўласцівых беларускай мове форм 
дзеепрыметнікаў выкарыстоўваюцца наступныя сродкі:  

- даданыя часткі складаназалежных сказаў: Когда мы затворили за 
собой дверь, пахнул ветер и зашевелил бумагу, стопками лежавшую в углах 
(А.Чехов) – Калі мы зачынілі за сабой дзверы, падзьмуў вецер і заварушыў 
паперу, якая стосамі ляжала ў кутках; Тихую, умиротворенную радость 
нарушала боль, звеневшая в левом глазу (М.Шолохов) - Ціхую, супакоеную 
радасць парушаў боль, што звінеў у левым воку; 

- дзеепрыметнікі з суфіксамі –н-, -ен-, -ан-, -т-: Он [Ганин] оглянулся и в 
конце улицы увидел освещенный угол дома, где он только что жил минувшим 
и куда он не вернется больше никогда (В.Набоков) – Ён [Ганін]азірнуўся і ў 
канцы вуліцы ўбачыў асветлены вугал дома, дзе ён толькі што жыў мінулым і 
куды ён не вернецца больш ніколі; Около оголившихся корней того дуба, под 
которым я сидел, по серой, сухой земле, между сухими дубовыми листьями, 
желудьми, пересохшими, обомшалыми хворостинками, желто-зеленым мхом 
и изредка пробивавшимися тонкими зелеными травками кишмя кишели 
муравьи (Л.Толстой) – Каля аголеных каранёў таго дуба, пад якім я сядзеў, па 
шэрай, сухой зямлі, між сухога дубовага лісця, жалудоў, абымшэлых 
дубчыкаў, жоўта-зялёнага імху і тонкіх зялёных травінак, што зрэдку 
прабіваліся, кішма кішэлі мурашкі; 

- дзеепрыметнікі з суфіксам -л-: Волга задумчиво текла в берегах, 
заросшая островами, кустами, покрытая мелями (И.Гончаров) – Волга 
задумліва цякла, не выходзячы з берагоў, зарослая астравамі, кустамі, 
пакрытая мелямі; 

- дзеепрыслоўі: Великолепно владеющий музыкальным инструментом, 
он пленил всех (А.Чехов) – Вельмі добра валодаючы музычным інструментам, 
ён зачараваў усіх; 
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- дзеясловы: Благодарствую за угощение, но я не пьющий (М.Шолохов) 
– Дзякую за пачастунак, але я не п’ю;     

 - прыметнікі: Над заводом стояло огромное красное колеблющееся 
зарево    (А.Куприн) – Над заводам стаяла вялізнае чырвонае хісткае зарыва; 

- назоўнікі: Хотя он [Райский] поздно лег, но встал рано, чтобы 
передать Вере о случившемся (И.Гончаров) – Хоць ён позна лёг, але ўстаў 
рана, каб расказаць Веры пра здарэнне. 

Дзеепрыметнікі, якія не нясуць пэўнай сэнсавай нагрузкі, у перакладах 
могуць апускацца. 

 
Пераход дзеепрыметнікаў у прыметнікі 
У сучаснай беларускай мове многія дзеепрыметнікі страчваюць 

дзеяслоўныя катэгорыі трывання, стану, часу і пераходзяць у прыметнікі. 
Пераход дзеепрыметнікаў у прыметнікі называецца  а д’ е к т ы в а ц ы я й. 

Дзеепрыметнікі цяперашняга часу з суфіксамі -уч- (-юч-), -ач- (-яч-), -
ем-(-ім-) ужываюцца як прыметнікі: страціўшы такую асаблівасць 
дзеепрыметнікаў як абазначэнне прыметы, здольнай праяўляцца ў часе, 
набылі значэнне сталай прыметы. Яны маюць агульнае значэнне ‘які 
адносіцца да дзеяння’, уласцівае аддзеяслоўным прыметнікам: балючы ўкол, 
бліскучыя цацкі, вядучы самалёт, гаючая крыніца, грымучы ручай, дрыжачы 
голас, калючая ружа, кіпучая смала, ляжачы камень, пявучы народ, траскучы 
лёд, вядомы вучоны, знаёмыя краявіды, любімая песня. Многія з гэтых 
дзеепрыметнікаў набылі пераносныя значэнні: балючая размова, бліскучы 
талент, грымучы голас, дрымучы лес, калючы погляд, кіпучая натура, пявучы 
вецер, рашучы момант, траскучыя словы; параўн. Каб змыць пыл і зрабіць 
больш бліскучай паверхню, мы аблілі муры вадой (Каратк.) і Н а Магілёўскім 
падоле стаіць Мікольская царква, бліскучы ўзор беларускага барока 
(Каратк.). 

Дзеепрыметнікі прошлага часу незалежнага стану з суфіксамі -ш-, -ўш- 
у рэдкіх выпадках пераходзяць у прыметнікі; працэс ад’ектывацыі больш 
характэрны для дзеепрыметнікаў з суфіксам -л-: высахлы бульбоўнік, 
застарэлыя звесткі, здзірванелы курган, пажоўклае лісце, разлеглае поле, 
рослыя аўсы, спелы колас; Шэпчуць лісцем пажоўклым таполі, зоры робяць 
за кругам круг (Каратк.); Але калі прыйдзеш нават пад гэтыя дубы, станеш ці 
сядзеш на ўтравелы, здзірванелы грунт, душу поўніць асаблівы настрой 
(І.Н.). Некаторыя з гэтых дзеепрыметнікаў маюць пераноснае значэнне: спелы 
‘дасканалы’, ‘вопытны’ – спелы радок, спелы майстра; разлеглы ‘раскацісты’ 
– разлеглае водгулле і інш. 

Страчваюць рысы дзеяслова і пераходзяць у прыметнікі дзеепрыметнікі 
прошлага часу залежнага стану з суфіксамі -н-, -ен-, -ан-, -т-, якія могуць 
выражаць пастаянную прымету і набываць пераноснае значэнне: 
непрыхаваная трывога, узмылены конь, заслужаны чалавек, несканчоныя 
дарогі, абжыты кут, біты япрук, бітая цэгла, бітыя валёнкі. 
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ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ 
 

Агульная характарыстыка 
Д з е е п р ы с л о ў е – гэта нязменная неспрагальная форма дзеяслова, 

якая абазначае дадатковае дзеянне пры асноўным, выражаным дзеясловам-
выказнікам: Журавель скокнуў убок і, трымаючы раўнавагу, шырэй замахаў 
крыламі (Стр.); Аддаўшы амаль увесь свой пал лету, сонца берагло рэшткі 
цяпла, грэла мала, але на дзіва лагодна і пяшчотна (І.М.). 

Дзеепрыслоўям уласцівы прыметы дзеяслова і прыслоўя. 
Дзеепрыслоўі ўтвараюцца ад дзеясловаў, маюць агульную аснову і 

агульнае лексічнае значэнне з зыходным дзеясловам: вадзіць – водзячы, 
званіць – звонячы, крыкнуць – крыкнуўшы, напісаць – напісаўшы; катэгорыю 
трывання – незакончанага і закончанага:   везці – везучы, ісці – ідучы, чытаць 
– чытаючы; сустрэць – сустрэўшы, трапіць – трапіўшы, ухваліць – 
ухваліўшы. Усе дзеепрыслоўі адносяцца да незалежнага стану; формы 
залежнага стану ад пераходных дзеепрыслоўяў не ўтвараюцца: везучы груз, 
сустрэўшы сябра, ухваліўшы ўчынак, чытаючы кнігу. Дзеепрыслоўі могуць 
быць зваротнымі; у гэтым выпадку яны ўтвараюцца ад зваротных дзеясловаў 
незалежнага стану: апранацца – апранаючыся, купацца – купаючыся, 
сустрэцца – сустрэўшыся, усміхнуцца – усміхнуўшыся. 

Яны захоўваюць кіраванне дзеяслова, ад якога ўтвораны: касіць траву – 
косячы траву, мыць падлогу – мыючы падлогу, раскласці вогнішча – 
расклаўшы вогнішча, рашыць задачу – рашыўшы задачу. Да дзеепрыслоўяў, 
як і да дзеясловаў, могуць прымыкаць прыслоўі: добра прадумаць – 
прадумаўшы добра, выразна чытаць – чытаючы выразна, дасканала ведаць – 
ведаючы дасканала, зрабіць па-свойму – зрабіўшы па-свойму. 

Форм часу дзеепрыслоўі не ўтвараюць. Яны абазначаюць дадатковае 
дзеянне і ў адпаведнасці са сваім значэннем устанаўліваюць часавую 
суаднесенасць з асноўным дзеяннем, названым дзеясловам-выказнікам. Для 
выражэння гэтай суаднесенасці выкарыстоўваюцца формы незакончанага і 
закончанага трывання. Дзеепрыслоўі незакончанага трывання абазначаюць 
дадатковае дзеянне, якое адбываецца або адбывалася адначасова з асноўным: 
Трывожна крычаць сойкі, пералятаючы з дрэва на дрэва: запасаюцца на зіму 
жалудамі (М.Д.); А ў лесе залатым роем кружылася лісце, асыпаючыся з 
дрэў (Шам.); Парыцца і сохнуць пачынае зямля, выгінаючыся шнурамі на 
ўзгорках, западаючы ў лагі (Скр.). Дзеепрыслоўі закончанага трывання 
абазначаюць дадатковае дзеянне, якое адбылося раней за асноўнае: На адным 
канцы дугі стаялі кучаравыя пышныя хвоі, звесіўшы над вадою махрыстыя 
галіны і аплёўшы пясчаны бераг цэлаю сеткаю смаляных каранёў (К-с); 
Растапырыўшы крылцы, яшчэ ненавучаная лётаць, птушачка зноў садзіцца 
каля бацькавых ног (Карам.). 

Дзеепрыслоўі з’яўляюцца нязменнымі і паясняюць дзеяслоў, як  
прыслоўі. У сказе яны выконваюць ролю акалічнасці спосабу дзеяння, часу, 
прычыны і інш.: Вакол стаялі заснежаныя дрэвы  пушчы, марылі, узносячы 
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галовы ў няяркае неба (Каратк.); Развітаўшыся спехам з белаглінаўскімі 
кабетамі, Чубар пашыбаваў у завулак, што быў насупраць калодзежа 
(Чыгр.); Увечары каля невялічкай таежнай рачулкі напаткалі пакінутую 
паляўнічую хатку, зайшлі, думаючы чым пажывіцца, але марна, нічога 
здатнага ў ёй не знайшлі (В.Б.). 

Дзеепрыслоўе з паясняльнымі словамі ўтварае дзеепрыслоўнае 
словазлучэнне, якое з’яўляецца непадзельным і ў сказе выступае як адзін член 
сказа: І адусюль, аглушаючы цудадзейную, гаючую цішыню раніцы, у неба 
рваліся песні, песні бязмежнай хвалы і крылатай птушынай весялосці (Сач.); 
Нізкае сонца ўстае ў суцэльным тумане, але праз гадзіну-две, узняўшыся над 
небакраем, паступова туман разганяе (І.Н.); Усё мацней дзьме вецер, 
узнімаючы снежны пыл (Асіп.). 

 
Утварэнне дзеепрыслоўяў 
Дзеепрыслоўі ўтвараюцца з дапамогай спецыяльных суфіксаў ад 

дзеяслоўных асноў; выкарыстанне таго ці іншага суфікса залежыць ад 
трывання дзеяслова. 

Дзеепрыслоўі  н е з а к о н ч а н а г а  трывання ўтвараюцца ад асновы 
цяперашняга часу дзеясловаў незакончанага трывання І спражэння з 
дапамогай суфікса -учы (-ючы) і ІІ спражэння з дапамогай суфікса -ачы (-
ячы): няс-уць – нес-учы, спявай-уць – спява-ючы;    соч-аць – соч-ачы, помн-
яць – помн-ячы.    

Дзеепрыслоўі  з а к о н ч а н а г а  трывання ўтвараюцца ад асновы 
інфінітыва дзеясловаў закончанага трывання (або прошлага часу) з дапамогай  
суфіксаў -ўшы і -шы. 

Суфікс -ўшы далучаецца да асновы на галосны: адпачы-ць – адпачы-
ўшы, пабялі-ць – пабялі-ўшы, напіса-ць – напіса-ўшы, падтрыма-ць – 
падтрыма-ўшы. 

Суфікс -шы далучаецца да асновы на зычны: абтрэс-ці – абтрос-шы, 
дапамаг-чы – дапамог-шы, падвез-ці – падвёз-шы, прынес-ці – прынёс-шы. У 
некаторых выпадках суфікс    -шы далучаецца да асновы прошлага часу:  

калі аснова інфінітыва дзеясловаў з суфіксам -ці заканчваецца на зычны 
гук [с], які чаргуецца з [д], [т]: завес-ці – завяд-у – завё-ў – завё-ўшы; прысес-
ці – прысяд-у – прысе-ў – прысе-ўшы; запляс-ці – заплят-у – заплё-ў – заплё-
ўшы; падмес-ці – падмят-у – падмё-ў – падмё-ўшы; 

калі аснова інфінітыва заканчваецца суфіксам -ну-, які ў форме 
прошлага часу выпадае: вымакну-ць – вымак – вымак-шы; падмерзну-ць – 
падмёрз – падмёрз-шы; прысохну-ць – прысох – прысох-шы; 

калі аснова інфінітыва дзеясловаў з суфіксам -чы заканчваецца на 
галосны гук: запя-чы – запёк – запёк-шы; прывала-чы – прывалок – прывалок-
шы. 

 
З а ў в а г а.  Дзеепрыслоўі з суфіксамі -ўшы, -шы, утвораныя ад 

дзеясловаў незакончанага трывання: браць – браўшы, ісці – ішоўшы, мыць – 
мыўшы, спаць – спаўшы, лічацца парушэннем літаратурнай нормы. 
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Ужыванне дзеепрыслоўяў 
Ужыванне дзеепрыслоўяў пры дзейніку, які абазначае ўтваральніка і 

асноўнага, і дадатковага дзеяння, адпавядае літаратурнай норме: Ціха, быццам 
крадком, ступаючы па апалым шархоткім лісці ў кустоўі, ён [Хведар] 
прайшоў наўскось да ўзлеску ля вёскі (В.Б.); Пачарнела і зламалася, не 
вытрымаўшы цяжару, сцяблінка жыта на ўзмежку (Сач.). Калі 
ўтваральнікамі асноўнага і дадатковага дзеяння з’яўляюцца розныя асобы, 
ужыванне дзеепрыслоўя лічыцца парушэннем літаратурнай нормы: 
Выходзячы з трамвая, у мяне падвярнулася нага; Выканаўшы цяжкае 
заданне, адразу палепшыўся настрой. 

Ужыванне дзеепрыслоўя пры дзеяслове-выказніку ў абагульнена-
асабовых сказах лічыцца нарматыўным; утваральнікам асноўнага і 
дадатковага дзеяння можа быць любая асоба: Не шукаючы – не знойдзеш 
(Прык.); Зняўшы галаву, па валасах не плачуць (Прык.);  Апарыўшыся 
малаком, і на ваду падзьмухаеш (Прык.). 

У безасабовых сказах дзеепрыслоўе можа ўжывацца пры састаўным 
дзеяслоўным выказніку; такое ўжыванне дзеепрыслоўя адпавядае 
літаратурнай норме: Нельга аспрэчваць гэту думку, не маючы важкіх 
аргументаў; Можна наведаць сяброў, скарыстаўшы святочныя дні; Добра ў 
садзе хадзіць, сустракаючы сонечны ранак (Панч.). 

 
ПРЫСЛОЎЕ 

 
Прыслоўе як часціна мовы 
Прыслоўе – самастойная часціна мовы, якая абазначае прымету дзеяння 

ці стану, прымету якасці або прадмета. Прымету дзеяння ці стану прыслоўе 
абазначае тады, калі адносіцца да дзеяслова ці дзеепрыслоўя: зрабілі добра, 
слухаючы ўважліва; прымету якасці – калі адносіцца да прыметніка, 
дзеепрыметніка ці прыслоўя: надзвычай прыгожы, правільна зроблены, вельмі 
ціха; прымету прадмета – калі адносіцца да назоўніка: размова па-беларуску, 
дарога дадому. 

Галоўная прымета прыслоўяў – іх нязменнасць. Яны не скланяюцца і не 
спрагаюцца, не маюць канчаткаў, не ўтвараюць форм роду і ліку. Толькі 
якасныя прыслоўі маюць ступені параўнання і форму суб’ектыўнай ацэнкі: 
высока – вышэй, найвышэй, высакавата. У складзе прыслоўяў выдзяляюцца 
суфіксы -а, -аму, (-яму), -е, -у, -ы і інш.: ціха, па-летняму, уверсе, знізу, 
угары. 

У сказе прыслоўі найчасцей выступаюць у ролі акалічнасці, калі 
адносяцца да дзеяслова: Восені чырвоныя званы зазванілі сумна і ўрачыста 
(А.Р.); Выйду зноў, як у мінулы май, басанож прыйдуся па траве (Каратк.). 
Іншы раз прыслоўі могуць быць недапасаванымі азначэннямі, калі паясняюць 
назоўнік: Дарога домоў заўсёды карацейшая, чым з дому (Я.С.). Прыслоўе 
можа быць выказнікам: Калона ўжо блізка (К-с). 
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Разрады прыслоўяў  
Паводле значэння прыслоўі падзяляюцца на два семантычныя разрады: 

азначальныя і акалічнасныя.  Да а з н а ч а л ь н ы х  адносяцца якасныя, 
колькасныя, спосабу дзеяння, параўнання, сумеснасці. 

Якасныя прыслоўі абазначаюць якасць дзеяння і ўтвараюцца ад 
якасных прыметнікаў, адказваюць на пытанне як?: асцярожна, весела, 
жорстка, смела, хораша і інш. 

Колькасныя прыслоўі абазначаюць колькасць дзеяння, ступень яго 
інтэнсіўнасці, а таксама меру якасці. Адказваюць на пытанні колькі? як 
многа? да якой ступені?: амаль, вельмі, дужа, занадта, крыху, ледзь, трохі, 
чуць, шмат  інш. 

Прыслоўі способу дзеяння паказваюць, як адбывалася дзеянне, і 
адказваюць на пытанні як? якім чынам? якім спосабам?: бягом, вярхом, 
дыбам, моўчкі, насцеж, па-брацку, пехатою, цішком і інш. 

У прыслоўях параўнання якасная характарыстыка даецца шляхам 
параўнання ці прыпадабнення: па-людску, па-суседску, стралой, цурком і інш. 

Прыслоўі са значэннем сумеснасці якасную характарыстыку 
спалучаюць з указаннем на сумеснасць: удваіх, утрох, гуртам, оптам, 
талакою. Адказваюць на пытанні як? якім чынам? 

Да  а к а л і ч н а с н ы х адносяцца прыслоўіі са значэннем месца, часу, 
прычыны і мэты. 

Прыслоўі месца паказваюць на месца, дзе адбываецца дзеянне, куды ці 
адкуль яно накіравана, да якой мяжы адбываецца, і адказваюць на пытанні 
дзе? куды? адкуль?: блізка, высока, далёка, наперад, зверху, данізу. 

Прыслоўі часу ўказваюць на час, калі адбываецца дзеянне і адказваюць 
на пытанні калі? як доўга? з якога часу? да якога часу?: аднойчы, апоўдні, 
вясной, даўно, позна, учора, давеку, спрадвеку. 

Прыслоўі прычыны абазначаюць, чаму, па якой прычыне адбываецца 
дзеянне і адказваюць на пытанні чаму? па якой прычыне?: завошта, згарача, 
нашто, паняволі, спрасоння, таму, чаму. 

Прыслоўі мэты паказваюць для чаго, з якой мэтай  адбываецца дзеянне, 
адказваюць на пытанні для чаго? з якой мэтай?: знарок, назло, наперакор, 
сумыслу. 
 

Знамянальныя і займеннікавыя прыслоўі 
Паводле характару выражэння лексічнага значэння прыслоўі 

падзяляюцца на знамянальныя і займеннікавыя. У знамянальных прыслоўях 
лексічнае значэнне характарызуецца канкрэтнасцю: звонка, моцна, прыгожа. 
Значэнне займеннікавых прыслоўяў неканкрэтнае, іх дакладны сэнс 
выяўляецца толькі ў кантэксце: там, заўсёды, чаму, як. 
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Формы ступеняў параўнання і формы суб’ектыўнай ацэнкі якасных 
прыслоўяў 

Якасныя прыслоўі, утвораныя ад якасных прыметнікаў назоўнага 
склону, маюць дзве ступені параўнання: вышэйшую і найвышэйшую. 
Ступені параўнання прыслоўяў – гэта граматычныя формы, якія 
абазначаюць розную ступень якасці дзеянняў, прадметаў ці прымет. Яны 
могуць мець простую ці складаную форму. 

Простая форма  в ы ш э й ш а й  ступені параўнання ўтвараецца ад 
прыслояў пры дапамозе суфікса -ей (-эй, -ай): весела – весялей, высока – 
вышэй (вышай). Некаторыя прыслоўі вышэйшай ступені ўтвараюцца ад 
іншых асноў пры дапамозе суфікса -ш: добра – лепш, дрэнна – горш, многа – 
больш, мала – менш. Складаная форма в ы ш э й ш а й ступені ўтвараецца 
шляхам спалучэння прыслоўяў са словамі больш (болей), менш (меней): 
больш старанна, менш упэўнена. 

Простая форма н а й в ы ш э й ш а й ступені ўтвараецца ад простай 
формы вышэйшай ступені пры дапамозе прыстаўкі най-: часцей – найчасцей, 
больш – найбольш. Складаная форма н а й в ы ш э й ш а й  ступені 
ўтвараецца далучэннем да прыслоўяў слоў найбольш, найменш, а таксама 
спалучэнняў форм вышэйшай ступені са словамі за ўсё, за ўсіх: найбольш 
рашуча, найменш выразна, мацней за ўсё, лепш за ўсіх. 

Якасныя прыслоўіі на -а (-о), а таксама некаторыя іншыя (памалу, 
паціху) маюць формы ацэнкі, якія ўтвараюцца ў асноўным пры дапамозе тых 
самых суфіксаў, што і формы ацэнкі якасных прыметнікаў. Для ўтварэння іх 
выкарыстоўваюцца суфіксы -еньк- (-аньк-), -енечк- (-анечк-), -утк- (-ютк-), -
усеньк- (-юсеньк-) са  значэннем  ласкальнасці ці памяншальнасці: блізенька, 
хорашанька, памаленечку, ціхутка, танюсенька; -енн- (-энн), -эзн-, -эразн- з 
узмацняльна-павелічальным значэннем: здаравенна, страшэнна, высачэзна;  -
ават- (-яват-) са значэннем непаўнаты якасці: далекавата, пазнавата, 
цеснавата. 

 
Правапіс прыслоўяў 
Пішуцца р а з а м: 
1. Прыслоўі, утвораныя ад прыслоўяў прыставачным спросабам, а 

таксама пры дапамозе постфікса –сьці: задарам, задоўга, залішне, здаўна, 
назаўсёды, назаўтра, напотым, незадоўга, нездарма,  ніадкуль, паасобна, 
пазалетась, патроху, упоплеч;  дзесьці, калісьці, кудысьці, наштосьці і інш. Ад 
такіх прыслоўяў трэба адрозніваць спалучэнні прыназоўнікаў з назоўнікамі, 
якія пішуцца асобна і ўжываюцца ў значэнні дапаўнення: здаць экзамен на 
добра, працаваць за дзякуй, расклад заняткаў на заўтра 

2. Прыслоўі, утвораныя ў выніку спалучэння: 
а) прыназоўнікаў і склонавай формы назоўнікаў, якая самастойна не 

ўжываецца:  даспадобы, досыць, звонку, знячэўку, навідавоку, навобмацак, 
навылёт, надоечы, напрыканцы, нараспашку, наўмысна,  нацянькі, поруч, 
спакваля, спадцішка, увачавідкі, усмятку, ушчэнт; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



149 

б) прыназоўнікаў з формамі назоўнікаў і іншых часцін мовы, калі да 
падобнай формы назоўніка не можа быць далучана азначэнне або пастаўлена 
склонавае пытанне з адпаведным прыназоўнікам: апоўдні, вобземлю, даволі, 
дадому, зроду, мімаволі,  наадварот,  назло, назубок, напалавіну, насмерць 
(але: не на жыццё, а на смерць), паволі, падчас, пакрыху, спадыспаду, уголас, 
уміг, услед; 

в) прыназоўнікаў з формамі назоўнікаў верх, ніз, перад, зад, гара, 
высь, бок, даль, век, пачатак, раз, ноч, вечар, ранак, дзень, вясна і іншых 
пры адсутнасці пры іх азначэння або дапаўнення: даверху, зверху (але: з 
верху да нізу, з нізу да верху), наверсе, знізу, спаднізу,  унізе, наперад, 
уперадзе, ззаду, назад, збоку, набок, убок, дагары, угары, увысь, удалечыні,  
навек, спрадвеку, напачатку, ураз, якраз, уночы, звечара (але: пад вечар), 
зранку (але: з ранку да вечара), удзень, увесну. Спалучэнні прыназоўнікаў з 
назоўнікамі пры наяўнасці паясняльнага слова пішуцца асобна. Параўн.: 
выстаўляць напаказ – выстаўляць мадэлі на паказ гледачам; звярнулі 
ўбок – звярнулі ў бок лесу; ісці дахаты – ісці да хаты суседа; пачаць 
спачатку – пачаць з пачатку лекцыі; углядацца ўдаль – углядацца ў даль 
загадкавую. 

3. Прыслоўі, утвораныя ад прыметнікаў прыставачна-суфіксальным 
спосабам: дабяла, дагала, дачыста, завідна, зажыва, збольшага, змалку, 
навечна, налева, нанава, напагатове (але: на бакавую, на міравую), насуха, 
начыста, памалу, сослепу, укрутую, урукапашную, уручную. 

4. Прыслоўі, утвораныя шляхам спалучэння прыназоўнікаў у і на з 
рознымі склонавымі формамі колькасных і зборных лічэбнікаў: удвая, 
утрая, удваіх, утраіх, утрох, упяцёх, усемярых, удвух, удзвюх, упяцёх, 
надвое, натрое (але: у адно, па двое, па двух, па трое, па трох). Такія 
прыслоўі трэба адрозніваць ад аманімічных спалучэнняў лічэбнікаў з 
прыназоўнікамі. Лічэбнік дапасуецца да назоўніка і ў сказе выконвае 
сінтаксічную ролю азначэння. Параўн.: Працаваць удвух – жыць у двух 
пакоях; займацца ўчатырох –спытаць у чатырох студэнтаў. 

5. Прыслоўі, утвораныя ад  займеннікаў з прыназоўнікамі : нашто 
(навошта), нізашто (нізавошта), затым, зусім, прытым. Такія прыслоўі 
трэба адрозніваць ад спалучэнняў займеннікаў з прыназоўнікамі, якія 
пішуцца асобна. Параўн.: Нашто нам гэта рабіць (з якой мэтай?) і На 
што ты глядзіш?; Нізашто не пайду (ніколі, ні ў якім разе) і Пакрыўдзіў 
ні за што; Прачытайце, а затым адкажыце (потым, пасля гэтага) і Дзіця 
схавалася за тым дрэвам; Дождж зусім перастаў (поўнасцю) і Паехалі 
на экскурсію з усім класам; Мы стаміліся, і прытым моцна (разам з тым) 
і Пры тым дубе расла сасна. 

6. Складаныя прыслоўі, першай часткай якіх з’яўляецца займеннік 
што: штовечар, штогод, штодзень, штомесяц, штораз, штотыдзень, а 
таксама прыслоўі з другой часткай –сама: гэтаксама, таксама, тамсама. 
 

Пішуцца  п р а з   з л у ч о к: 
1.  Прыслоўі з прыстаўкай па-: 
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а) з суфіксамі –аму, -ому, -яму, -му, утвораныя ад поўных прыметнікаў у 
форме давальнага склону і прыналежных займеннікаў: па-добраму, па-
святочнаму, па-веснавому,  па-старому, па-даўняму, па-летняму, па-вашаму, 
па-мойму, па-свойму; 

б) з суфіксам –у, утвораныя ад адносных прыметнікаў: па-бацькоўску, 
па-беларуску, па-свойску; 

в) з суфіксам –ы, утвораныя ад прыналежных прыметнікаў: па-
воўчы, па-дзіцячы, па-чалавечы; 

г) утвораныя ад парадкавых лічэбнікаў (у сказе яны выступаюць у ролі 
пабочных слоў): па-другое, па-першае. 

2. Складаныя прыслоўі, утвораныя шляхам паўтарэння аднолькавых або 
блізкіх слоў з мэтай узмацнення ці прыблізнага абазначэння прыметы:высока-
высока, даўно-даўно, ледзь-ледзь; воляй-няволяй,  дзе-нідзе, калі-нікалі, крыж-
накрыж, мала-памалу, перш-наперш, раз-пораз, сам-насам, там-сям, 
шыварат-навыварат. Такія прыслоўі трэба адрозніваць ад устойлівых 
спалучэнняў, што пішуцца асобна, у якіх паўтараецца адно і тое ж слова ў 
розных склонах: адзін на адзін, дзень пры дні, душа ў душу, з веку ў век, з вока 
на вока, крок у крок,  слова ў слова, след у след, у рэшце рэшт, час ад часу.  

 

Правапіс спалучэнняў, блізкіх да прыслоўяў 
А с о б н а пішуцца спалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікамі, блізкія па 

значэнні да прыслояў. Да іх адносяцца: 
1. Спалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікамі: 
без:  без аглядкі, без канца, без промаху, без разбору, без стомы, без 

толку, без упынку (параўн. з прыслоўямі: безаглядна, бясконца, бесталкова, 
безупынна і інш.); 

да: да адвалу, да зарэзу, да смерці,  да ўпаду; 
з: з гарачкі, з налёту, з наскоку,  з разбегу, з разгону, з размаху, з ходу; 
на: на баку,  на бягу, на віду, на вока, на грэх, на дзіва, на днях, на жаль, 

на злосць, на ляту, на міравую, на парукі, на руку, на скаку, на славу, на слых, 
на смак, на смех; 

2. Спалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікамі: 
 а)  калі паміж прыназоўнікам і назоўнікам можна паставіць азначэнне: 

да астатку (да самага астатку), у момант (у адзін момант), у тупік ( у такі 
тупік); 

б) калі назоўнік у пэўным (адным) склоне захаваў хаця б некаторыя 
склонавыя формы з прыназоўнікамі ( за выключэннем назоўнікаў верх, ніз, 
перад, зад, бок, гара, высь, далеч, век, пачатак, раз, ноч, вечар, ранак і інш.): 
да душы, па душы;  за мяжой, за мяжу, з-за мяжы; за вочы, на вачах; за 
пазухай, за пазуху; на карачках, на карачкі; на памяць, на памяці, за памяццю; 
на руку, не з рукі; па часе, да часу, з часам, у час; праз меру, у меру, па меры; 
у пару, да пары, не ў пару. 

3. Спалучэнні часціц не і ні з прыназоўнікавымі формамі назоўнікаў: не 
да смаку, не да смеху, не да спеху, не да твару,  не к дабру, не к спеху, не на 
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жарт, не па нутры, не пад сілу, не ў лад, не ў меру, не ў пару, не ў час, ні за 
грош, ні на ёту. 

4. Спалучэнні назоўнікаў у форме меснага склону множнага ліку з 
прыназоўнікамі на, у, якія маюць значэнне месцазнаходжання, часу, стану 
(фізічнага і душэўнага): на вякі, на пабягушках, у вяках, у галавах, у нагах. 

5. Спалучэнні назоўнікаў, якія пачынаюцца з галоснай, з прыназоўнікам 
у: у абдымку, у абмен, у абрэз, у абхват, у абход, у абцяжку, у адзіночку, у 
адкрытую, у імгненне. 

6. Выразы без дай рады, без дай прычыны, наўрад ці, усё адно, усё 
роўна, у рэшце рэшт (але: урэшце, урэшце-такі), як бачыш, як мага, як след. 

 

СЛУЖБОВЫЯ ЧАСЦІНЫ МОВЫ 
 

Прыназоўнік як службовая часціна мовы 
Прыназоўнік – службовая часціна мовы, якая ўдакладняе значэнне 

ўскосных склонаў і выражае адносіны паміж назоўнікам (займеннікам, 
лічэбнікам) і іншымі словамі ў словазлучэнні і сказе. Прыназоўнік ужываецца 
ў спалучэнні з назоўнікам і стаіць перад ім (пры назоўніку), адсюль  і назва 
гэтай часціны мовы. Без самастойных часцін мовы прыназоўнік не ўжываецца 
і асобна не з’яўляецца членам сказа.  

Значэнне і граматычныя функцыі прыназоўнікаў 
Значэнне кожнага прыназоўніка выяўляецца толькі ў спалучэнні з 

самастойным словам. Прыназоўнікі разам з самастойнымі часцінамі мовы 
выражаюць розныя адносіны. Сярод гэтых адносін найбольш пашыраныя: 

• прасторавыя: Цвітуць сады на Случчыне маёй, мядовы пах над 
цэлым краем вее (Астр.); 

• часавыя: Кіпіць работа дружная ад рання і да ночы (Куп.); 
• аб’ектныя: Без дум не абысціся людзям, без працы ўпартай і 

цяжкай! (Бр.); 
• прычынныя: Сонца глянула ўніз – заяснела ад радасці той, што 

сустрэла людзей гэтак рана ў полі (Бач.); 
• мэтавыя: Буду верыць – для шчасця жыве чалавек (Грах.); 
• спосабу дзеяння: Трэба толькі гаварыць ад сэрца (К.Ч.). 

 
Разрады прыназоўнікаў паводле паходжання, структуры 
Паводле паходжання прыназоўнікі падзяляюцца на невытворныя і 

вытворныя. Да невытворных адносяцца прыназоўнікі, якія ўзніклі ў 
старажытную пару, у сучаснай беларускай мове яны не суадносяцца з 
самастойнымі часцінамі мовы і іх паходжанне цяжка або немагчыма 
растлумачыць: а, аб, без, да, за, на, над, па, пад, праз і інш. 

Вытворнымі называюцца прыназоўнікі, якія ўтварыліся ў больш позні 
час і сваім паходжаннем суадносяцца з прыслоўямі, назоўнікамі, дзеясловамі. 
У адпаведнасці з гэтым выдзяляюцца прыслоўныя, адыменныя і 
аддзеяслоўныя прыназоўнікі. 
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Прыслоўныя прыназоўнікі ўключаюць:  
а) словы, якія поўнасцю перайшлі ў прыназоўнікі, страціўшы 

акалічнаснае значэнне, і як прыслоўі не ўжываюцца: акрамя, апрача, замест, 
наконт, паводле і інш.; 

б) словы, якія захавалі свае прыслоўныя рысы і ў сучаснай мове могуць 
ужывацца і як прыслоўі, і як прыназоўнікі: абапал (паабапал), вакол, навокал, 
скрозь, міма, насустрач, наперадзе, пасля, побач, паблізу і інш.: Цішыня 
стаіць скрозь (К.Ч.) і Скрозь лапкі хвоек і галінкі сінела неба глядзь (К-с). 

Адыменныя прыназоўнікі ўтварыліся ад спалучэння склонавай формы 
назоўніка з невытворнымі прыназоўнікамі: за выключэннем, з мэтай, на 
працягу, на чале, па лініі, па меры, у адносінах да, у адпаведнасці з, у імя, у 
выніку і інш. 

Аддзеяслоўныя прыназоўнікі звычайна суадносяцца з 
дзеепрыметнікамі: дзякуючы, выключаючы, уключаючы, канчаючы, не лічачы, 
нягледзячы на. 

Вытворныя прыназоўнікі могуць быць: 
 - простыя, якія складаюцца з аднаго слова: ад, да, на, сярод; 
 - складаныя, утвораныя злучэннем двух невытворных 

прыназоўніткаў: з-за, з-пад, па-за, па-над;  
 - састаўныя, якія складаюцца з двух ці некалькіх слоў: згодна з, 

нягледзячы на, на працягу і інш. 
 
Ужыванне прыназоўнікаў з рознымі склонавымі формамі 
Удакладняючы значэнне ўскосных склонаў, прыназоўнікі могуць 

ужывацца з формамі аднаго або некалькіх склонаў. 
З адным склонам ужываюцца прыназоўнікі ад, да, для, дзеля, без, з-за, з-

пад, каля, сярод, апрача, акрамя, замест і інш. – з родным; 
к, насуперак, адпаведна з, дзякуючы – з давальным; 
пра, праз, скрозь, цераз, паўз – з вінавальным; 
над, перад, па-за, па-над – з творным; 
з, пры – з месным. 
З двума склонамі ўжываюцца прыназоўнікі: 
за, пад – з вінавальным і творным (за хату, за хатай); 
аб, на – з вінавальным і месным (на стале, на стол); 
паміж(між) – з родным і творным (між дрэў, паміж возерам і лесам). 
З трыма склонамі: 
з (са) – з родным, вінавальным і творным (з раніцы, з месяц, з сястрой); 
у (ва) – з родным, вінавальным і месным (па кілаграму, па доктара, па 

дарозе). 
 

Сінаніміка прыназоўнікавых канструкцый 
Для выражэння блізкіх ці аднолькавых значэнняў у беларускай мове 

могуць выкарыстоўвацца розныя прыназоўнікі, якія ў такіх выпадках 
выступаюць як сінонімы. Напрыклад, прыназоўнікі пры і каля ўжываюцца ў 
блізкіх прасторавых значэннях (пры дарозе, каля дорогі). 
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Часавыя адносіны выражаюцца сінанімічнымі прыназоўнікамі пасля – 
па (пасля абеду, па абедзе). 

Прыназоўнікі на – пра могуць выступаць як сінонімы пры выражэнні 
абектных адносін (забыцца пра ўсё, забыцца на ўсё). 

У беларускай мове часам спалучэнні прыназоўнікаў з назоўнікамі 
ўступаюць у сінанімічныя адносіны з назоўнікамі ў форме творнага склону: 
ісці па лесе – ісці лесам, ісці праз поле – ісці полем. 
 

Правапіс прыназоўнікаў 
1. Складаныя прыназоўнікі з-за, з-пад, па-за, па-над пішуцца праз 

злучок: з-за возера, з-пад Мінска, па-за школаю, па-над ракой. 
2. Прыназоўнікі аб, перад, над, пад перад займеннікам мне – мною 

пішуцца  з дадатковым а: аба мне, перада мною. 
3. Перад словамі, якія пачынаюцца спалучэннем зычных, першы з 

якіх з, с, ш, ж, м замест прыназоўніка з вымаўляецца і пішацца прыназоўнік 
са: са школы, са жменю, са мною. 

4. Замест прыназоўніка у выкарыстоўваецца прыназоўнік ва перад 
словамі, якія пачынаюцца з у: ва ўніверсітэце, ва ўсіх. 

5. Састаўныя прыназоўнікі пішуцца ў два-тры словы: на працягу 
дня, у адпаведнасці з законам, з загадчыкам дзіцячага садка.  

 
ЗЛУЧНІК 

 
Злучнік як часціна мовы 
З л у ч н і к – службовая часціна мовы, якая звязвае члены сказа або 

часткі складанага сказа і выражае адносіны паміж імі; На рамонках туманныя 
росы і гараць, і цвітуць, і дрыжаць. (Грах.) Ціха спалі дрэвы ў змроку шэрым, 
і ўздыхала сонная шаша. (Віт.) У першым сказе злучнік і звязвае аднародныя 
члены сказа, у другім – самастойныя часткі складанага сказа, паказваючы на 
іх раўнапраўнасць. 

 
Разрады злучнікаў 
Паводле паходжання злучнікі падзяляюцца на вытворныя і 

невытворныя.  
Н е в ы т в о р н ы я злучнікі ўзніклі ў старажытны перыяд, не 

суадносяцца з іншымі часцінамі мовы і ўспрымаюцца як першапачатковыя : і, 
ды, а, але, бо і інш. В ы т в о р н ы я злучнікі ўтварыліся ад іншых часцін мовы 
і знаходзяцца з імі ў аманімічных адносінах: што, таму, дзе, калі, каб, 
нягледзячы на тое што, пасля таго як і інш.  

Паводле саставу злучнікі падзяляюцца на простыя і састаўныя. П р о с т 
ы я злучнікі складаюцца з аднаго слова: а, але, каб, калі, с а с т а ў н ы я – з 
некалькіх слоў: а то, таму што, як толькі і інш.   

Паводле ўжывання злучнікі бываюць адзіночныя, паўторныя і парныя. 
А дз і н о ч н ы я злучнікі ў сказе ўжываюцца адзін раз і не паўтараюцца: 
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Першыя грымоты асвяцілі і абудзілі вёску. (Пташ.) П а ў т о р н ы я злучнікі 
паўтараюцца ў сказе некалькі разоў: Сасновы бор чаргуецца з дубровай, з 
бярозавым гаем, з ліставымі змешанымі пералескамі, у якіх растуць і ясень, і 
вольха, і арэшнік...(В.В.) П а р н ы я злучнікі (калі... то, калі ...дык, хоць ...але, 
як ... так і і інш.) складаюцца з частак, адна з якіх адносіцца да аднаго 
аднароднага члена сказа (ці часткі складанага сказа), а другая – да іншага: 
Ядловец не толькі, як кіпарыс, стройны, але яшчэ і разбукечаны. (Б.)  

Паводле функцыянальнага значэння злучнікі падзяляюцца на 
злучальныя і падпарадкавальныя.  

З л у ч а л ь н ы я  злучнікі служаць для сувязі сінтаксічна раўнапраўных 
адзінак – аднародных членаў сказа і частак складаназлучанага сказа. Да іх 
адносяцца: а) с п а л у ч а л ь н ы я злучнікі: і, ды, як...так і, ні...ні, якія 
паказваюць на пералічэнне, адначасовае суіснаванне фактаў, з’яў: Цёпла і 
ярка гарыць ліст на прыбярэжных дрэвах. (Парх.); б) с у п а с т а ў л я л ь н ы 
я злучнікі: а, але, ды, аднак, затое, не толькі...але і , якія выражаюць 
супрацьпастаўленне фактаў, з’яў: Ноч была бязмесячная, але ясная, зорная. 
(І.М.); в) р а з м е р к а в а л ь н ы я злучнікі: ці то...ці то або, ці, або...або, 
ці...ці, то...то, не то...не то,, якія паказваюць на чаргаванне з’яў, фактаў ці на 
рэальнасць  аднаго з іх: Загоны перасякаюцца то тонкімі, то шырокімі 
звілінамі дарог. (Скр.) Праўда, ён марыў неўзабаве паехаць вучыцца не то на 
інжынера, не то на артыста. (Лыньк.)  

П а д п а р а д к а в а л ь н ы я злучнікі служаць для сувязі сінтаксічна 
нераўнапраўных адзінак – частак складаназалежнага сказа, паказваюць на 
залежнасць даданай часткі ад галоўнай і выражаюць разнастайныя адносіны 
паміж імі: Ёсць нешта прыемнае, калі пазнаеш забытыя мясціны. (Скр.) 
Падпарадкавальныя злучнікі падзяляюцца на: 1) т л у м а ч а л ь н ы я: што, 
як, чым і інш. 2) п р ы ч ы н н ы я: бо, таму што, з прычыны таго што, па 
прычыне таго што і інш.; 3) ч а с а в ы я: як, калі, пакуль, з таго часу як і 
інш.; 4) у м о ў н ы я: каб, калі, калі б, як, раз і інш.; 5) м э т а в ы я: каб, для 
(дзеля) таго каб, з тым каб, абы і інш.; 6) у с т у п а л ь н ы я: хоць, хоць бы, 
нягледзячы на тое што, няхай, хай і інш.; 7) п а р а ў н а л ь н ы я: як, чым, 
што, нібы, бы, нібыта і інш.; 8) в ы н і к о в ы я: так што, то, дык і інш. 

 
Злучальныя словы, іх адрозненне ад злучнікаў  
  З л у ч а л ь н ы я с л о в ы – гэта знамянальныя словы, якія ў 

структуры складаназалежнага сказа сумяшчаюць службовую функцыю з 
функцыяй самастойнай часціны мовы, -- звычайна замяняюць адно са слоў 
галоўнай часткі і выступаюць пэўнымі членамі сказа ў даданай частцы. У ролі 
злучальных слоў выступаюць адносныя займеннікі хто, што, які, чый, 
каторы, колькі, колькі і займеннікавыя прыслоўі дзе, куды, калі, адкуль, як і 
інш.  

 Словы хто, які, чый, каторы, дзе, куды, адкуль, дакуль, чаму, колькі, 
наколькі выступаюць у сказе толькі як злучальныя словы. Не з’яўляюцца 
злучальнымі словамі, а толькі выконваюць ролю злучнікаў словы чым...тым, 
няхай (хай), раз, таму што і інш. Словы ьшто, чым, як, калі, пакуль могуць 
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быць і злучальнымі словамі, і злучнікамі. Для іх размежавання неабходна 
кіравацца наступным: 

1. Злучальныя словы – гэта займеннікі ці прыслоўі, яны выконваюць 
пэўную сінтаксічную функцыю члена сказа, а злучнікі – ніколі: Дакладчыкі 
расказвалі аб сваіх справах, гаварылі, як будуць працаваць далей. (Вас.) 
прыслоўе  як– злучальнае слова, якое не толькі звязвае даданую частку з 
галоўнай, але і з’яўляецца акалічнасцю ў ёй, адказвае на пытанне якім 
чынам?, а ў сказе Лепш са славаю памерці, як жыць у ганьбе пад ярмом (Гл.) 
слова як злучнік, толькі звязвае даданую частку з галоўнай.  

2. На злучальныя словы можа падаць лагічны націск, а на злучнікі—не: 
Вясна даўно прыйшла ў горад, але ў горадзе найлепшая вясна, калі яна яшчэ 
нясмелая і маладая (Стр.) Не страшны тады дні суровыя, калі рады сталёвыя 
(Прык.) У першым сказе калі – злучальнае слова, бо на яго падае лагічны 
націск, у другім сказе слова калі лагічным націскам не выдзяляецца – гэта 
злучнік.  

3. Злучальныя словы-займеннікі могуць ужывацца з прыназоўнікамі, а 
злучнікі не спалучаюцца з прыназоўнікамі: Кроў аддавалі за ўсё, у што 
верылі, што зналі мілым. (Кір.)  

4. Злучальнае слова нельга апусціць без змены сэнсу сказа, а злучнікі 
часта можна апусціць, што істотна не зменіць зместу выказвання, Пра 
майстэрства сведчыць тая вялікая духоўная спадчына, што пакінулі яны, 
нашы продкі, сваім наступнікам (Сач.) – слова што – злучальнае; Усе 
зразумелі, што таварыш не вернецца (Жук) – слова што – злучнік.  

5. Злучальнае слова што, як можна замяніць іншымі сінанімічнымі 
словамі або блізкімі спалучэннямі (што – на які, якая, якое, якія, каторы; як – 
на якім спосабам, якім чынам, у якой меры, у якой ступені): Тут і рэчка 
відаць, лес, і белыя хмаркі-гускі, што плаваюць па бязмежным прасторы сініх 
нябёс (К-с); Мы з цікавасцю наглядалі, як бацька спускаецца з гары. (Н.)  
Неабходна мець на ўвазе, што злучнік як у пэўных выпадках можна замяніць 
злучнікамі чым ці што: Няма для мяне нічога лепшага на свеце, як хадзіць па 
грыбных мясцінах і збіраць баравікі.(К-с)  

 
ЧАСЦІЦЫ  

 
Часціцы як часціна мовы 
Ч а с ц і ц ы – гэта службовая часціна мовы, якая надае дадатковыя 

сэнсавыя, мадальныя і эмацыянальныя адценні словам, словазлучэнням і 
сказам.  

Часціцы не могуць ужывацца асобна ад самастойных часцін мовы, яны 
не з’яўляюцца членамі сказа. Толькі некаторыя з іх (ага, але, не, няўжо, так) 
у дыялогу ці пры разважанні могуць выступаць у ролі слоў-сказаў: “Што ж, 
можа людзі горш пачалі пісаць?” – “Не, -- упершыню сур’ёзна сказаў я. – 
Лепш”. (Каратк.)  
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Пры дапамозе часціц выдзяляецца, узмацняецца сэнс некаторых слоў у 
сказе: Зараснікі поўніліся птушынымі галасамі, ажно гулі ад іх. (Хадк.); 
выражаецца пабуджэнне  да дзеяння, пажаданне: Хай паверкай перад новым 
днём будзе гэты час мой вечаровы. (Віт.); надаецца выказванню 
эмацыянальная афарбоўка: А што за ягады лясныя ў нас адразу зацвілі, як 
толькі промні веснавыя цяпло разнеслі па зямлі! (Гл.); выражаецца пытанне: 
Ці бачылі вы, як хаваецца сонца ў агністыя падушкі? (Гр.); сцвярджаюцца ці 
адмаўляюцца факты і з’явы рэчаіснасці: “Ты гэта добра ведаеш?” – “Так”. 
(А.С.) “Ніхто з вас не бачыў выдры?” – “Не, не!” – загаманілі наперабой 
хлопцы. (Пасл.) 

 
Разрады часціц 
Класіфікацыя часціц праводзіцца ў залежнасці ад іх саставу, 

паходжання і значэння.  
Паводле саставу часціцы падзяляюцца на п р о с т ы я (але, аж, амаль, 

вось, вунь, не, ні, нават, няхай, хай, ні, як) і с а с т а ў н ы я, якія складаюцца з 
двух слоў (вось дык, нуі, ледзь не, хіба толькі, хоць бы, што за, як бы, як 
быццам). 

 Паводле паходжання часціцы бываюць н е в ы т в о р н ы я, якія не 
суадносяцца з іншымі часцінамі мовы (а, і, не, ні, хіба), і в ы т в о р н ы я, якія 
ўтварыліся ад самастойных часцін мовы: ад займеннікаў (гэта, усё, сабе), ад 
прыслоўяў (амаль, іменна, проста, прыблізна, часта, якраз), ад дзеясловаў 
(бач, дай, давай).  

У залежнасці ад значэння часціцы падзяляюцца на чатыры асноўныя 
разрады: сэнсавыя, мадальныя, эмацыянальныя і формаўтваральныя.   

Да с э н с а в ы х часціц, якія надаюць словам, словазлучэнням і сказам 
дадатковыя сэнсавыя адценні, адносяцца ўказальныя: вось (от, во) , вунь, 
гэта; удакладняльныя: амаль, іменна, проста, менавіта, якраз; выдзяляльна – 
абмежавальныя: толькі, абы толькі, хоць, хіба толькі, хоць бы, ледзь.  

М а д а л ь н ы я часціцы, якія надаюць выказванню розныя мадальныя 
значэнні, уключаюць сцвярджальныя часціцы: так, але, ага; адмоўныя: не, ні; 
пытальныя: ці, хіба, няўжо, а, так; параўнальныя: бо, нібы, як бы, быццам; 
пабуджальныя: бы (б), няхай (хай), давай, давайце, ну, бадай, дай, дайце.   

Э м а ц ы я н а л ь н ы я  часціцы выражаюць розныя эмацыянальныя 
значэнні (радасць, захапленне, іронію, здзіўленне) або ўзмацняюць, лагічна 
выдзяляюць, падкрэсліваюць сэнс пэўнага слова, словазлучэння ці сказа. Да 
эмацыянальных часціц адносяцца клічныя: што за, ну і , як, вось дык  і 
ўзмацняльныя: нават, бы, дык, жа, ажно, такі.  

Ф о р м а ў т в а р а л ь н ы я  часціцы служаць для ўтварэння форм 
дзеяслова: бы (б) – умоўнага ладу; няхай, хай, давай, давайце – загаднага: 
зрабіў бы, няхай прынясе, давайце раскажам.  

 
Пераход часціц у марфемы слова  
Некаторыя часціцы, якія ўжываюцца з пэўнымі словамі, зчасам 

губляюць сваю самастойнасць і становяцца марфемамі гэтых слоў – 
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прыстаўкамі ці постфіксамі і выконваюць словаўтваральную або 
формаўтваральную функцыю.  

Да с л о в а ў т в а р а л ь н ы х часціц адносяцца часціцы –небудзь, - сьці, 
якія выступаюць як постфіксы, і абы-, не-, ні-, якія з’яўляюцца прыстаўкамі: 
хто-небудзь, куды-небудзь, штосьці, дзесьці, абы-хто, абы-як, нешта, некуды, 
ніхто, нідзе. З дапамогай часціц –небудзь, -сьці, абы-, не- ўтвараюцца 
няпэўныя займеннікі і прыслоўі: хто-небудзь, хтосьці, абы-хто, нехта; дзе-
небудзь, дзесьці, абы-дзе, недзе. Часціца не- (ня-) выкарыстоўваецца таксама 
пры ўтварэнні назоўнікаў, прыметнікаў, прыслоўяў з супрацьлеглым 
значэннем: праўда – няпраўда, вялікі – невялікі, мала – нямала. Часціца ні- 
ўжываецца пры ўтварэнні адмоўных займеннікаў і прыслоўяў: які – ніякі, куды 
– нікуды.  

Да ф о р м а ў т в а р а л ь н ы х адносяцца часціцы, якія ўжываюцца для 
ўтварэння розных форм дзеяслова: б (бы) –умоўнага ладу: Сёння б мне 
нарадзіцца нанова, але ўжо не сляпым і глухім, каб сумленне – адзінае слова 
засталося нашчадкам маім. (Грах.);  няхай (хай), давай (давайце) –загаднага: 
Няхай табе ж у цішы сняцца Радзімы вечнай верасы!... (А.Л.); -ся (-ца, -цца) – 
для ўтварэння зваротнай формы дзеяслова: Дзе ж ты, дарагая, адзавіся з 
прывіднай далёкай даўніны. (Грах.)  

 
Правапіс часціц  
Часціцы бы (б), ж (жа) пішуцца асобна: зрабіў бы, прачытала б, 

гаварыў жа, узяла ж. Часціца што пішацца ад слоў асобна ў словазлучэннях 
амаль што, бадай што, ледзь што, бадай што, пакуль што, толькі што, хіба 
што.  

Часціца такі пішацца ад слоў асобна: усё ж такі зрабілі, ён такі змог 
прыйсці, птушкі такі вывелі птушанят. З дзеясловамі часціца такі пішацца 
праз злучок, калі стаіць пасля іх: знайшлі-такі, сказаў-такі, а таксама ў 
складзе слоў усё-такі, так-такі, даволі-такі, нарэшце-такі, проста-такі.  

Пішуцца праз злучок часціцы, якія сталі марфемамі слоў у няпэўных 
займенніках і прыслоўях: прыстаўка абы- (абы-што, абы-як) і постфікс –
небудзь (хто-небудзь, калі-небудзь). Калі гэтыя часціцы аддзяляюцца ад 
займеннікаў і прыслоўяў прыназоўнікамі або часціцай ж, яны пішуцца асобна, 
у тры словы: абы з кім, абы ў што, куды ж небудзь, хто ж небудзь.   

Часціца –сьці (-сь) як постфікс пішацца са словамі заўсёды разам: 
хтосьці (хтось), кудысьці (кудысь).  

 
Значэнне і ўжыванне часціц не (ня), ні  
Часціца не выражае адмоўнае значэнне, калі ўжываецца: 1) у адмоўных 

сказах: Не маўчыць, не сціхае, супакою не мае, ходзіць рэха, блукае, выйсця з 
лесу  шукае. (Кір.); 2) пры супрацьпастаўленнях: Часамі днём позняга лета 
пачынае хмурнець дзень, і гэта не збіраецца на дождж, а незаўважна 
падплылі павевы восені. (К.Ч.); 3) пры адмоўным параўнанні: Не сакоча за 
хвойнікам ластаўка, не пяе салавейка над возерам, -- так смяецца Алёнка, 
гаворачы, на траве з князем седзячы побач. (Н.А.)  
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Часціца не можа мець сцвярджальнае значэнне: 1) калі ўжываецца з 
пытальнымі займеннікамі, прыслоўямі, часціцамі: Як я мог не чуць? (Каратк.) 
Ці не вецер над грэбляю вые, ці мо плачуць вярбіны старыя? (Н.А.); 2) калі 
паўтараецца два разы ў састаўным дзеяслоўным выказніку: Не згадаць не магу 
рэчкі люстраной між лозаў і вязаў, што на лугах быстра воды нясе. (Кір.); 3) 
калі спалучаецца з часціцамі ледзь, амаль, чуць і падпарадкавальнымі 
злучнікамі каб, пакуль: Ледзь не на кожнай палескай хаце ляскае дзюбай 
жывы, вольны бусел, абліты барвай захаду. (Каратк.); 4) калі спалучаецца са 
словамі нельга, немагчыма: Нельга не напісаць аб людзях, справы і лёс якіх 
хвалююць. (Хадк.)  

Часціца ні мае ўзмацняльнае значэнне. Для ўзмацнення адмаўлення яна 
ўжываецца: 1) у адмоўных сказах з часціцай не ці са словамі няма, нельга, 
немагчыма: Птушкі недзе пахаваліся. Няма над возерам ні ластавак, ні чаек. 
(В.В.); 2) у якасці злучніка і пры пералічэнні аднародных членаў сказа: У 
начной цішы не чуваць было ні смеху, ні песняў, ні гаворкі. (Каратк.); 3) у 
пабуджальных сказах з загаднай інтанацыяй: Ні кроку назад!  

Для ўзмацнення сцвярджэння часціца ні ўжываецца ў спалучэнні з 
займеннікамі і займеннікавымі прыслоўямі: хто ні, што ні, дзе ні, дзе б ні, 
куды ні, куды б ні, як ні і інш.: Людзі варты шчасця, дзе б яны ні жылі: на Ацэ, 
у Прыдняпроўі, ці на берагах сініх латышскіх азёраў, або ў наваколлі 
Відраджы. (Каратк.) Летам, куды ні кінеш вокам, зачароўвае зялёны прастор 
і прыгажосць. (Р.І.)  

Са значэннем няпэўнасці, узмацнення часціца ні ўжываецца ва 
ўстойлівых зваротах: ні рыба ні мяса, ні жывы ні мёртвы, ні свет ні зара.  

 
Правапіс часціц не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы 
Часціца не (ня) пішацца р а з а м, калі з’яўляецца прыстаўкай, у 

наступных выпадках:  
1. Калі слова без не  не ўжываецца: нягоднік, нянавісць, незабудка, 

недарэчны, непахісны, неўміручы, непакоіць, нясцерпна.  
2. З назоўнікамі, прыметнікамі і прыслоўямі, калі прыстаўка не (ня) 

надае слову новае, супрацьлеглае значэнне; такое слова можна замяніць 
сінонімам іншага кораня без не (ня): няпраўда – хлусня, няшчасце – гора, бяда, 
невысокі – нізкі, нямала – многа.  

3. З поўнымі дзеепрыметнікамі, калі яны не маюць пры сабе 
паясняльных слоў ці супрацьпастаўлення: ненадрукаваная кніга, непрыбраны 
пакой, нявырашанае пытанне.  

4. З прыметнікамі, дзеепрыметнікамі і прыслоўямі, пры якіх ужываюцца 
паясняльныя словы са значэннем вышэйшай ступені якасці (вельмі, зусім, 
амаль, выключна, надта, цалкам, поўнасцю): вельмі незразумелае становішча, 
зусім непадрыхтаваны адказ, амальнеўласцівы.  

5. З няпэўнымі займеннікамі і прыслоўямі: нехта, нешта, некуды, 
некалі.  

6. У дзеясловах з прыстаўкай неда-, якая абазначае непаўнату дзеяння, 
неадпаведнасць патрэбнай норме: недадаць, недалічыць, недасаліць, 
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недабраць. Ад дзеясловаў з прыстаўкай неда- неабходна адрозніваць 
дзеясловы з прыстаўкай да-, перад якімі стаіць адмоўная часціца не- і якія 
абазначаюць не даведзенае да канца дзеянне: не даеў, не дапісаў, не дачытаў.  

Часціца не пішацца а с о б н а:   
1. З дзеясловамі, дзеепрыслоўямі, кароткімі дзеепрыметнікамі: не 

слухаць, не быў, не чытаючы, не ведаючы, поле не зжата, кніга не прачытана.  
2. З поўнымі дзеепрыметнікамі, пры якіх ёсць паясняльныя словы ці 

супрацьпастаўленні: не вывучаны яшчэ верш, нікому не вядомы мастак, не 
падмецены, а ўвесь у лісці двор.  

3. З назоўнікамі, прыметнікамі і прыслоўямі, калі пры іх ёсць ці 
падразумяваецца супрацьпастаўленне: не далёка, а блізка; не праўда, а хлусня; 
не зараз, а пасля.  

4. З лічэбнікамі, узмацняльнымі прыслоўямі, злучнікамі, 
прыназоўнікамі, часціцамі: не тры, не вельмі, не надта, не з вамі, не толькі, не 
то...не то....  

5. Са словамі, напісанымі праз злучок: не па-людску, не па-нашаму, не 
ружова-белыя.  

6. З безасабова-прэдыкатыўнымі словамі: не варта, не трэба, не шкода, 
але: нельга, няможна.  

7. З формамі вышэйшай ступені параўнання прыметнікаў і прыслоўяў: 
не разумнейшы за іншых; не лепш, чым раней.  

8. У складзе ўзмацняльных адмоўяў  далёка не, зусім не, ніколькі не, 
нічуць не: далёка не лепшы варыянт, нічуць не знаёмы твар.  

Часціца ні пішацца р а з а м:  
1. З адмоўнымі займеннікамі і прыслоўямі, а таксама з вытворнымі ад іх 

словамі: ніхто, нічый, ніякі, нікуды, ніколі, нідзе, ніякаваты, ніякаватасць. 
Калі паміж займеннікам і часціцай ёсць прыназоўнік, часціца ні пішацца 
асобна: ні для каго, ні з кім , ні з чым.  

2. У злучніках і часціцах нібы, нібыта.  
3. Са словамі, якія без ні не ўжываюцца: ніводны, нішчымны, нікчэмны, 

ніякавата, нічагутка.  
Часціца ні ад слоў пішацца асобна: ні на момант, на небе ні хмаркі, куды 

б ні пайшоў.  
Часціца ані пішацца са словамі так, як і часціца ні: аніхто, анішто, 

анідзе, ані для каго, ані не хацеў рабіць, ані не слухаў.  
 

МАДАЛЬНЫЯ СЛОВЫ 
 

Граматычныя функцыі і значэнне мадальных слоў  
М а д а л ь н ы я  с л о в ы  -- гэта лексіка-граматычны  разрад слоў, якія 

выражаюць адносіны асобы да з’яў рэчаіснасці або да ўласнага выказвання. Да 
мадальных адносяцца словы безумоўна, бясспрэчна, відавочна, напэўна, 
мабыць, відаць, канечне і інш.   
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Мадальныя словы – нязменныя. Яны не называюць пэўных прадметаў, 
прымет, дзеянняў, а толькі паказваюць адносіны таго, хто гаворыць, да 
рэчаіснасці: Работа ў школе, бясспрэчна, вельмі цікавіла маладога настаўніка. 
(К-с) У Куранях, мабыць, не было такой хаты, якая не мела б рыбалоўнай 
прылады. (І.М.) У першым сказе мадальнае слова бясспрэчна выражае 
ўпэўненасць, перакананне ў тым, пра што гаворыць аўтар, у другім – 
мадальнае слова мабыць выражае няўпэўненасць, меркаванне.  

Мадальныя словы не выконваюць намінатыўнай функцыі, не з’яўляюцца 
членамі сказа і не служаць для сувязі слоў у сказе. Яны не прымыкаюць да 
іншых слоў, ужываюцца звычайна як пабочныя і выдзяляюцца інтанацыйна: У 
полі паветра, здаецца, аж звініць ад чысціні. (Хадк.)  

У дыялогу мадальныя словы могуць ужывацца ў ролі непадзельных 
сказаў: “Разам, значыць, пойдзем?” – “Безумоўна” (В.Б.) “Хіба тут прымем 
бой?” – “Магчыма”. (Хадк.)  

Паводле значэння мадальныя словы падзяляюцца на дзве групы.  
Да п е р ш а й групы адносяцца мадальныя словы, якія выражаюць 

упэўненасць, перакананне, сцвярджэнне таго, пра што гаворыцца ў сказе: 
безумоўна, бясспрэчна, відавочна, вядома, зразумела, канечне, сапраўды і інш. 
Дождж, безумоўна, прынясе больш карысці, чым шкоды. (Шам.) Бясспрэчна, 
гарады цяпер не такія, як да рэвалюцыі. (Бач.)   

Да д р у г о й  групы належаць мадальныя словы, якія выражаюць 
няўпэўненасць, меркаванне,сумненне: відаць, здавалася, здаецца, мабыць, 
можа, мусіць, напэўна і інш. Апейка ўсё слухаў моўчкі і , здавалася, нібы 
падтрымліваў такія думкі. (І.М.) Пачынаўся дробны дождж, мусіць, на ўсю 
ноч. (К.Ч.) 
 

Суадноснасць мадальных слоў з іншымі часцінамі мовы  
Мадальныя словы як асобны лексіка-граматычны разрад слоў паходзяць 

ад розных часцін мовы. Многія мадальныя словы не страцілі суадноснасці з 
тымі часцінамі, ад якіх яны ўтварыліся. У сучаснай беларускай мове 
мадальныя словы суадносныя:  

а) з назоўнікамі: праўда, сапраўды, факт; параўн.: На дварэ, праўда, 
было ўжо холадна. (Бяд.) і Праўда даражэй за грошы. (Прык.);  

б) з прыметнікамі кароткай формы, дзеепрыметнікамі, прыслоўямі: 
безумоўна, бясспрэчна, відавочна, вядома, канечне, магчыма, напэўна, пэўна; 
параўн.: Там, вядома, лепш  за мяне здолеюць ацаніць вашу працу. (Кр.) і Усім 
вядома, што адклад не ідзе ў лад. (Бяд.);  

в) з дзеясловамі: відаць, здавалася, здаецца, зразумела, можа, мусіць; 
параўн.: Горад, здавалася, пасвятлеў і павесялеў. (Грах.) і Дарога праз горад 
здавалася бясконцай. (Асіп.)  

Суадноснасць мадальных слоў з іншымі часцінамі мовы толькі знешняя. 
Словы самастойных часцін мовы, пераходзячы ў разрад мадальных слоў, 
страчваюць свае граматычныя катэгорыі, перастаюць змяняцца. Гэты пераход 
суправаджаецца і стратай лексічнага значэння слова. Мадальныя словы ў 
адносінах да слоў, з якімі супадаюць гучаннем, з’яўляюцца вытворнымі 
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амонімамі. Як мадальныя могуць ужывацца спалучэнні  слоў трэба думаць, 
можа быць, можна меркаваць, на самай справе, па ўсёй верагоднасці, па 
праўдзе сказаць, можна сказаць, можна думаць, уласна кажучы і інш.  Па 
праўдзе сказаць, настаўніку хацелася пабачыць Ядвісю. (К-с) Можна сказаць, 
Ганна адна тут была без справы. (І.М.) Некаторыя лінгвісты да мадальных 
слоў адносяць усе пабочныя словы і словазлучэнні незалежна ад таго, якія 
адносіны яны выражаюць. Аднак існуе думка, што да мадальных слоў нельга 
адносіць:  

а) словы тыпу на жаль, на шчасце, якія выражаюць эмацыянальныя 
адносіны таго, хто гаворыць, да з’яў рэчаіснасці; гэтыя словы яшчэ не страцілі 
поўнасцю лексічнага значэння: На шчасце, увечары дождж перастаў. (Ц.Г.);  

б) словы і ўстойлівыя словазлучэнні, якія выражаюць паслядоўнасць, 
парадак паведамлення думак, злучаюць, далучаюць ці супрацьпастаўляюць 
часткі сказа або сказы і займаюць прамежкавае становішча паміж злучнікамі і 
мадальнымі словамі: па-першае, па-другое, па-трэцяе, наогул, напрыклад, 
наадварот, нарэшце, такім  чынам, гэта значыць, апрача таго, між іншым, 
разам з тым і інш. Вось робяць, нарэшце, прывал партызаны світальнай 
парой у знаёмым ляску. (Зар.) Гэтыя словы і словазлучэнні адначасова служаць 
для сувязі  або далучэння частак сказа ці сказаў і надаюць сказам дадатковае 
сэнсавае адценне мадальнасці. 

 
ВЫКЛІЧНІК 

 
Выклічнік як часціна мовы 
В ы к л і ч н і к і  — нязменныя словы, якія выражаюць розныя пачуцці, 

пабуджэнні, эмацыянальна-валявыя рэакцыі асобы на навакольную 
рэчаіснасць: О, добры час дзянькоў прыгожых! (К-с) Ой, бярозы ды сосны —
партызанскія сёстры, вас ніколі ў жыцці не забыць! (Р.) А, сябар! ... Добры 
дзень! — сказаў лісліва Авадзень. (Кр.) Ах, якая ты жорсткая ўсё-такі, 
мудрасць людская! Я даўно ўжо спазнаўся з прарочым прысудам тваім. (Гіл.) 
Гайда, хлопцы, у дарогу. (К-с) 

Выклічнікі не адносяцца да самастойных часцін мовы, бо не маюць 
намінатыўнага (прадметнага) значэння. Яны з'яўляюцца толькі своеасаблівым 
маўленчым знакам выражэння эмоцый і волевыяўленняў, але не называюць іх. 
Так, выклічнік ой! выражае пачуццё страху, але не называе гэта пачуццё, як, 
напрыклад, словы страх, жах, страшна. 

Хоць выклічнікі і пазбаўлены назыўной функцыі, аднак за кожным з іх у 
мове звычайна замацаваны пэўны сэнс. Кожны выклічнік выражае пэўныя 
эмоцыі або валявыя пабуджэнні: ого! — здзіўленне; тпру! — патрабаванне 
спыніцца; ш-ш! — заклік да цішыні, спакою; цыц! — загад змоўкнуць. Нярэдка 
адзін і той жа выклічнік у залежнасці ад кантэксту і інтанацыі можа выражаць 
розныя пачуцці. Як адзначаецца ў ТСБМ, выклічнік ух! можа перадаваць 
пачуццё захаплення: Ух ты, прыгожа як! (Шам.); пачуццё злосці або палёгкі: 
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Ух, я б цябе тады разарвала! Дай хоць цяпер злосць спагнаць (М.Л.); пачуццё 
стомленасці: Ух, як стаміўся за дарогу. 

Выклічнікі не маюць граматычных катэгорый, не падзяляюцца на 
марфемы, не з'яўляюцца членамі сказа і граматычна не звязваюцца з членамі 
сказа. Толькі набываючы ў сказе намінатыўнае значэнне, выклічнікі могуць 
выконваць ролю галоўных ці даданых членаў сказа: Гучнае "ўра" пранеслася 
па вуліцах і плошчах горада. (Нях.) Што мне ад твайго "дзякуй?" (Шам.) На 
сэрцы ай-яй як добра. (Бр.) У тэксце выклічнікі могуць выступаць як 
непадзельныя словы-сказы: Не плач, Вераніка! Бывай! (Гіл.) Дзень добры вам! 
Ад ліўня не схаваеце? — Дзень добры! — ціха адказала. — Просім. (Гіл.) 

Выклічнікі не з'яўляюцца і службовымі часцінамі мовы, паколькі не 
выконваюць службовай функцыі: не выражаюць адносін паміж словамі ў 
словазлучэнні, як прыназоўнікі; не служаць для сувязі слоў, частак складаных 
сказаў, як злучнікі; не ўносяць у сказ дадатковых сэнсавых адценняў, як 
часціцы. 

Выклічнікі звычайна стаяць у пачатку сказа і на пісьме выдзяляюцца 
коскай: Шляхі, шляхі зямлі радзімай! О, колькі песень з сэрца рвецца! (Куп.) Ну, 
чаго чакаеш? Станавіся на калені і прысягай! (Куп.) Калі пры выклічніку стаіць 
асабовы займеннік ты або вы, то коска пасля выклічніка не ставіцца: Ой ты, 
дзяўчыначка мілая, як жа ты свет упрыгожыла! (М. Ш.) Фу ты, чорт! — усё 
больш хвалюючыся выдыхнуў Драпеза. (Пасл.) Ох ты, гора маё! (Кр.) 

Калі выклічнік вымаўляецца з клічнай інтанацыяй і выразнай паўзай, 
то пасля яго ставіцца клічнік: Ну і ну! Нават дотыку промня хапіла, каб, 
парушыўшы чары, красу разбурыць! (Гіл.) Э! Ліха перамелецца і мука 
будзе. (Куп.) 

Выклічнікі шырока выкарыстоўваюцца ў мове мастацкай літаратуры, 
часцей за ўсё ўжываюцца ў дыялогах, драматычных творах — там, дзе 
перадаюцца розныя пачуцці, эмоцыі. 

Да выклічнікаў блізкія гукапераймальныя словы. Г у к а п е р а й м а л ь н ы я  
словы перадаюць гукі жывой і нежывой прыроды: чалавека (хі-хі-хі, ха-ха-ха), 
жывёл (курлы-курлы, мяў-мяў, му-у), прадметаў (ш-ш-ш, дзінь-дзінь, бух-бух). 
Як і выклічнікі, гукапераймальныя словы нязменныя, аднак адрозніваюцца ад 
выклічнікаў тым, што не выражаюць ніякіх пачуццяў або пабуджэнняў да 
дзеянняў. 

Гукапераймальныя словы могуць ужывацца як самастойна, так і ў 
складзе сказа ў ролі розных яго членаў: У цемры раз-пораз было чуваць 
трывожнае "ў-ую-ую-ую ..." — качкі зляталіся на начлег. (Каратк.) Ён 
націснуў курок — і ў цішыні прагучала аглушальнае "бу! бу!" (В.Б.) 

 
Разрады выклічнікаў 
Паводле значэння выклічнікі падзяляюцца на тры разрады: 

эмацыянальныя, волевыяўленчыя і моўнага этыкету. 
Э м а ц ы я н а л ь н ы я  выклічнікі перадаюць душэўны стан чалавека, 

даюць эмацыянальную ацэнку таму, што выклікае рэакцыю. Да іх адносяцца: э! 
а! о! эх! ох! ах! ух! ат! хм! фэ! ая-яй! ура! о божа! божухна! квіта! вось табе і 
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на! дудкі! от чорт, к чорту! і інш. Яны выражаюць разнастайныя станоўчыя і 
адмоўныя эмоцыі чалавека: радасць, захапленне, палёгку, здзіўленне, пагарду, 
знявагу, злосць, спачуванне, спалох, роздум, сумненне, недавер: О, дружа-
браце, не рабі дэвізам, але запомні — гэта варта знаць: у пушчы птах лясны 
лятае нізам, каб крылле аб сукі не паламаць. (Гіл.) Ах, што ты робіш, горкая 
чаромха? Навошта гэтак рана расцвіла? (Бур.) Ай-яй!  
Ое-ей! Куды ж я падзенуся? Во папаўся, як мурза ў студню. (Куп.) О божа! 
Сама Вераніка! Яго Вераніка стаіць! (Гіл.) Дудкі, грамядзянін Зёлкін! Нідзе 
ты ад нас не схаваешся! (Кр.) Вось табе і на! Як жа гэта так выходзіць: 
калгаснікі багатыя, а калгас бедны! (Кр.) 

В о л е в ы я ў л е н ч ы я  (пабуджальныя) выклічнікі выражаюць валявыя 
імкненні і пабуджэнні да дзеяння: а) заклік адгукнуцца, звярнуць увагу: э! гэй! 
эй! алё! ау! агу! каравул! і інш.: Сонца лілося з двара. Прамень шукаў мой 
ложак: ″Гэй, уставаць пара!″ Ах, як было прыгожа! (Гіл.); б) загад, просьбу 
пачаць ці спыніць якое-небудзь дзеянне: ну! марш! плі! стоп! гайда!: Ну, што 
ж ты стаіш, Вераніка? Не бойся! Бліжэй падыдзі. Я столькі гадоў цябе 
клікаў — і ўсё заставаўся адзін. (Гіл.) Загадваю спыніць недарэчную 
балбатню! Слухай маю каманду! У руж’ё! За мною — марш! (Кр.); 
патрабаванне захоўваць цішыню, спыніць размову ці шум: ша! цс-с! цыц! чш! 
ш-ш!: Цыц, сарокі! Дайце хоць паспаць. (Ткач.) Чш-ш! Цішэй там! (Кр.);  
г) падзыванне ці адгон птушак, жывёл: пылі-пылі! цю-цю! апсік! вуць-вуць! кыш! 
агыля! і інш.: Я аглядаўся, бачыў Бурыка, наш двор і матку, якая стаяла на 
ганку і сыпала з рэшата зерне і клікала: ″Пылі-пылі-пылі-пылі!″. (Каратк.) 
Развярнуўся чорт і піхнуў кошку нагой. ″Апсік! Апсік, гадасць такая″. (Каратк.) 

Выклічнікі м о ў н а г а  э т ы к е т у  выражаюць прывітанне, развітанне, 
просьбу, падзяку, ветлівы зварот: здароў! добрай раніцы! добры дзень! 
дабранач! бывайце здаровы! выбачайце! прабачце! калі ласка! дзякуй! і інш.: 
Здароў табе, лясная азярына! У сітнягова-сонечнай кайме ты ўсміхнулася 
так светла мне, што ўсю душу раптоўна азарыла. (Гіл.) Выбачайце, цётачка! 
Пара нам і дамоў. Бывайце здаровы і шчаслівы. (Куп.) Калі ласка! Калі 
ласка! — спаткаў стараста настаўніка на ганачку і павёў яго ў будку. (К-с) 

Паводле паходжання выклічнікі бываюць невытворныя і вытворныя. 
Н е в ы т в о р н ы я  выклічнікі не суадносяцца з іншымі часцінамі мовы. 

Яны складаюцца з аднаго ці некалькіх гукаў або іх паўтарэння: а! о! э! у! ох! 
ух! ого! ая-яй! эге-ге! тра-та-та! ха-ха-ха!  

В ы т в о р н ы я  выклічнікі суадносяцца са словамі розных часцін мовы, 
якія страцілі сваё лексічнае значэнне і набылі здольнасць выражаць эмоцыі і 
волевыяўленні. Так, выклічнікі божа! бацюхны! крышка! жах! паходзяць ад 
назоўнікаў; плі! памілуй! прабачце! бывай! дзякуй! — ад розных дзеяслоўных 
формаў; ша! чш! цс-с! — ад прыслоўяў; здароў! — ад прыметнікаў; то-та! — ад 
займеннікаў; вось табе і на! вось табе і раз! чорта з два! — ад устойлівых 
спалучэнняў слоў. 

Сярод вытворных выклічнікаў сустракаюцца словы, запазычаныя з іншых 
моў: капут! (з ням.), каюк! айда! (з цюрк.), баста! брава! (з італ.), біс! (з лац.). 
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СІНТАКСІС  
СЛОВАЗЛУЧЭННЕ  

 
Паняцце пра словазлучэнне. Тыпы словазлучэнняў 
С л о в а з л у ч э н н е – гэта сэнсава-граматычнае адзінства, утворанае 

на аснове падпарадкавальнай сувязі з двух ці некалькіх самастойных слоў, 
якія абазначаюць адзінае паняцце. 

У гэтай тэме неабходна засяродзіць асноўную ўвагу на тым, што не 
кожнае спалучэнне слоў адносіцца да словазлучэння як сінтаксічнай адзінкі; 
важна правільна вызначыць тыпы словазлучэнняў паводле структуры; 
размежаваць свабодныя і несвабодныя словазлучэнні; выявіць сэнсавыя 
адносіны паміж словамі ў словазлучэнні; высветліць асноўныя тыпы 
словазлучэнняў паводле граматычнага выражэння галоўнага слова; 
пазнаёміцца з рознымі відамі сінтаксічнай сувязі ў словазлучэннях і 
асаблівасцямі дапасавання і кіравання ў беларускай мове. 

Цяжкасці могуць узнікнуць пры вызначэнні тыпаў словазлучэнняў 
паводле с т р у к т у р ы . Традыцыйна яны дзеляцца на простыя і складаныя. 
П р о с т ы я  словазлучэнні ўключаюць у свой састаў два самастойныя словы, 
паміж якімі ўстанаўліваецца пэўны тып сінтаксічных адносін: лятаць у небе, 
гаварыць хутка, прыемная вестка. 

У якасці кампанента простага словазлучэння могуць быць складаныя 
(аналітычныя) формы слоў: дзеясловаў будучага часу (буду трымаць, буду 
гаварыць), дзеясловаў загаднага ладу (няхай чытае, давай прынясём), 
вышэйшай і найвышэйшай ступеняў параўнання якасных прыметнікаў і 
прыслоўяў (больш дакладны, самы цікавы, больш старанна, найбольш 
зразумела). Да простых адносяцца словазлучэнні, у якіх адзін з кампанентаў 
выражаны фразеалагічным словазлучэннем (працаваць да сёмага поту, жыць 
душа ў душу, рука ў руку з братам, рукой падаць да вёскі). 

Да простых словазлучэнняў адносяцца і тыя, у якіх адзін з кампанентаў 
выражаны сінтаксічна непадзельным словазлучэннем (спаць трывожным 
сном, чалавек вялікіх здольнасцей, гатоў пакланіцца зямлі). 

С к л а д а н ы я  словазлучэнні ўключаюць у свой састаў тры і больш 
самастойныя словы. Яны ўзнікаюць звычайна на базе простых 
словазлучэнняў: гатовы да подзвігу — заўсёды гатовы да подзвігу, туга па 
Радзіме — нясцерпная туга па Радзіме, успамінаць сустрэчу — успамінаць 
прыемную сустрэчу, часта ўспамінаць прыемную сустрэчу. 

У лінгвістычнай літаратуры існуе і іншая класіфікацыя словазлучэнняў. 
П р о с т ы я  словазлучэнні пабудаваны на аснове аднаго віду граматычнай 
сувязі, якая ідзе ад галоўнага слова. У такія словазлучэнні можа ўваходзіць 
два і тры самастойныя словы: школьны будынак, новы школьны будынак 
(дапасаванне), адчыніць дзверы госцю (кіраванне). 

С к л а д а н ы я  словазлучэнні ўключаюць тры і больш відаў 
граматычнай сувязі, якія зыходзяць ад аднаго і таго ж слова: цікава расказаць 
пра здарэнне: расказваць пра здарэнне — кіраванне, расказваць цікава — 
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прымыканне; хуткае вызваленне ад захопнікаў: вызваленне ад захопнікаў — 
кіраванне, вызваленне імклівае — дапасаванне. 

Размежаванне свабодных і несвабодных словазлучэнняў асноўваецца на 
ступені спаянасці кампанентаў, якая абумоўлена паўнатой выражэння 
лексічнага значэння. У  с в а б о д н ы х , або сінтаксічных, словазлучэннях 
кожнае слова захоўвае сваё лексічнае значэнне і з’яўляецца асобным членам 
сказа. Сінтаксічныя сувязі паміж кампанентамі з’яўляюцца жывымі і 
прадуктыўнымі, кожнае слова можа ўступаць у спалучэнні з іншымі словамі: 
белы снег, мяккі снег, белы твар, мяккі позірк, хутка бегчы, хутка чытаць, 
бегчы на працу. 

Сярод свабодных словазлучэнняў выдзяляюцца с і н т а к с і ч н а  
н е п а д з е л ь н ы я , у якіх адзін з кампанентаў лексічна аслаблены або 
з’яўляецца інфарматыўна недастатковым і для раскрыцця свайго зместу 
патрабуе іншага слова. Сінтаксічна непадзельныя словазлучэнні таксама 
пабудаваны на аснове жывых сінтаксічных сувязей. Аднак кампаненты такіх 
словазлучэнняў уяўляюць сэнсавае адзінства і выступаюць як адзін член 
сказа. Да сінтаксічна непадзельных адносяцца спалучэнні: лічэбніка з 
назоўнікам (дванаццаць хлопчыкаў, трое паляўнічых, шмат людзей); 
лічэбніка (займенніка) з назоўнікам (займеннікам) у родным склоне з 
прыназоўнікам з (адзін з нас, кожны з іх, хтосьці са студэнтаў, пяцёра з 
нас); няпэўнага займенніка з прыметнікам (азначальным займеннікам) (нехта 
чужы, штосьці нязначнае, хтосьці іншы); азначальнага займенніка сам з 
назоўнікам (сам гаспадар, само жыццё, самі дзеці); інфінітыва з дзеясловамі, 
якія абазначаюць пачатак ці канец дзеяння (пачаў працаваць, стаў пісаць, 
кінуў гуляць), выражаюць мадальна-валявыя адценні (імкнуўся дасягнуць, 
хацеў дапамагчы, спрабаваў паступіць); інфінітыва з прыметнікамі, 
безасабова-прэдыкатыўнымі словамі (гатоў пакланіцца, рад паслухаць, трэба 
нахіліцца); дзеяслоўнай звязкі з назоўнікамі, прыметнікамі, займеннікамі, 
лічэбнікамі, дзеепрыметнікамі, безасабова-прэдыкатыўнымі словамі (быў 
брыгадзірам, здавалася белай, быў нішто, засталося пяцёра, станавіўся 
ўстрывожаным, стала цяжка). Сінтаксічна непадзельнымі з’яўляюцца і 
словазлучэнні тыпу (чалавек) высокага росту, моцнага характару, гадоў пад 
сорак, з блакітнымі вачыма і інш. 

Н е с в а б о д н ы я , або фразеалагічныя, словазлучэнні характарызуюцца 
ўстойлівасцю, узнаўляльнасцю. Яны не ствараюцца ў час гутаркі, а 
ўжываюцца як гатовыя адзінкі мовы: на дыбкі стаць, кату па пяту, макам 
сесці. Кампаненты ў большай частцы фразеалагічных словазлучэнняў страцілі 
свае лексічныя значэнні. Несвабодныя словазлучэнні не з’яўляюцца 
прадметам сінтаксісу і вывучаюцца ў фразеалогіі.  

 
Сэнсавыя адносіны  паміж словамі ў словазлучэннях 
Пры вызначэнні сэнсавых адносін паміж словамі ў словазлучэннях 

трэба памятаць, што характар іх абумоўлены пераважна лексічным значэннем 
залежнага слова. Так, напрыклад: ісці раніцай (часавыя), ісці полем 
(прасторавыя), ісці пехатой (спосабу дзеяння), ісці па бацьку (мэта дзеяння), 
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ісці з дзецьмі (сумеснасць дзеяння). Да найбольш агульных адносяць тры віды 
с э н с а в ы х  а д н о с і н : азначальныя (атрыбутыўныя), аб’ектныя, 
акалічнасныя. Кожны з гэтых відаў мае шэраг прыватных значэнняў. 
Словазлучэнні, якія выражаюць а з н а ч а л ь н ы я  (атрыбутыўныя) адносіны, 
могуць абазначаць: уласна якасныя адносіны: цяжкая праца, добрая справа, 
цікавая кніга; колькасныя: першы ўрок, дзве дзяўчынкі, дваццаць пятае месца; 
суб’ектныя: спеў жаўранка, звон касы, брэх сабакі; адносіны часткі да цэлага: 
ліст дрэва, бераг ракі, ножка стала; прыналежнасць: мае ўражанні, 
характар бацькі, хата лесніка; матэрыял, з якога зроблены прадмет: скураное 
паліто, стол з дубу, капялюш з воўны; прымету і яго носьбіта: сінь неба, шыр 
палёў, духмянасць хлеба; паходжанне: госці з Балгарыі, беларускі 
салдат,вясковы хлопец; прызначэнне: сродак ад кашлю, стол для чарчэння, 
тэкст для дыктоўкі; адносіны да асобы, калектыву, арганізацыі: дэпутат 
думы, студэнт тэхнікума, універсітэцкая аграбіястанцыя. 

А б ’ е к т н ы я  адносіны ўзнікаюць часцей за ўсё тады, калі галоўным 
словам словазлучэння з’яўляецца дзеяслоў. Словазлучэнні, якія выражаюць 
аб’ектныя адносіны, могуць абазначаць: аб’ект непасрэднага дзеяння: пісаць 
пісьмо, будаваць дом, араць зямлю; частку цэлага: выпіць чаю, папрасіць 
вады, наліць малака; аб’ект часовага карыстання: пазычыць сякеры, папрасіць 
лодкі, даць ключа; ускосны аб’ект: падпарадкавацца абставінам, адданасць 
радзіме, патэлефанаваць маці; аб’ект думкі, мовы: думаць пра блізкіх, 
гаварыць сябру, расказваць пра выпадак; прыладу дзеяння: шыць іголкай, 
пісаць пяром, капаць лапатай; сумеснасць дзеяння: адпачываць з сябрамі, ісці 
з каханым, раіцца з дарослымі; матэрыял, з якога зроблены прадмет: пашыць з 
шоўку, саткаць з ільну, зрабіць з дрэва. 

Калі галоўнае слова выражаецца дзеясловам (дзеепрыметнікам) 
залежнага стану, а залежнае слова — назоўнікам творнага склону, то паміж 
кампанентамі словазлучэння ўстанаўліваюцца с у б ’ е к т н ы я  адносіны — 
адносіны паміж дзеяннем і яго ўтваральнікам: ствараецца людзьмі, будуецца 
спецыялістамі, намалявана мастаком, змайстравана школьнікамі. 

У словазлучэннях з а к а л і ч н а с н ы м і  адносінамі галоўнае слова 
называе дзеянне, а залежнае характарызуе яго. Акалічнасныя адносіны 
ахопліваюць такія прыватныя значэнні, як прасторавыя: адпачываць на моры, 
павярнуць направа, бегчы полем; часавыя: працаваць да ночы, вучыцца з 
дзяцінства, устаць на досвітку; прычынныя: сказаць з гарачкі, плакаць ад 
радасці, не паехаць праз хваробу; мэтавыя: зрабіць сумыслу, прыйсці 
пагутарыць, прыехаць для агляду; спосабу дзеяння: гаварыць шэптам, 
дыхаць на ўсе грудзі, ляцець шнурам; меры і ступені: напоўніць да краю, зусім 
чыста, бясконца рад. 

Класіфікацыя словазлучэнняў паводле граматычнага выражэння 
галоўнага слова не выклікае складанасцей. Існуе тры тыпы такіх 
словазлучэнняў: і м е н н ы я  (назоўнікавыя, прыметнікавыя, лічэбнікавыя, 
займеннікавыя), д з е я с л о ў н ы я  і п р ы с л о ў н ы я . Пры аналізе слова-
злучэнняў з галоўным словам займеннікам і лічэбнікам важна мець на ўвазе, 
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што яны з’яўляюцца сінтаксічна непадзельнымі і выконваюць у сказе ролю 
аднаго члена.  

Класіфікацыя розных тыпаў словазлучэнняў абумоўлена 
прыналежнасцю галоўнага слова да той ці іншай часціны мовы. У залежнасці 
ад гэтага словазлучэнні падзяляюцца на іменныя, дзеяслоўныя і прыслоўныя.  

І м е н н ы я  словазлучэнні ўключаюць у сябе назоўнікавыя, 
прыметнікавыя, лічэбнікавыя, займеннікавыя словазлучэнні. У назоўнікавых 
словазлучэннях галоўнае слова выражаецца назоўнікам: чаканне восені, загад 
камандавання, высокае жыта, язда вярхом. У якасці залежнага кампанента 
тут можа выступаць фразеалагізм: размова адзін на адзін, праца з душою.  

У прыметнікавых словазлучэннях галоўнае слова – прыметнік: гатовы 
да бою, лепшы за ўсіх, рады служыць.  

У лічэбнікавых словазлучэннях галоўнае слова выражаецца лічэбнікам: 
пяць чалавек, пяцёра параненых, шосты ад дарогі.   

У займеннікавых словазлучэннях галоўнае слова – займеннік: ніхто з 
нас, кожны з іх, штосьці цікавае.  

У д з е я с л о ў н ы х  словазлучэннях галоўнае слова выражаецца 
дзеясловам: звінець у паветры, любіў чытаць, спаў не накрываючыся. Да 
дзеяслоўных адносяцца дзеепрыметнікавыя і дзеепрыслоўныя словазлучэнні: 
абагрэтая сонцам, расказаўшы шчыра, адведаўшы стравы.  

У п р ы с л о ў н ы х  словазлучэннях галоўнае слова – прыслоўе: вельмі 
прыкметна, даволі знаёма, дзесьці поба 
 

Віды сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэннях  
Словы ў словазлучэннях звязваюцца трыма відамі сінтаксічнай сувязі – 

дапасаваннем, кіраваннем, прымыканнем. Д а п а с а в а н н е – гэта такі від 
сувязі, пры якой залежнае слова стаіць у той самай граматычнай форме, што і 
галоўнае. Дапасуюцца да галоўнага слова ў родзе, ліку, склоне, а ў множным 
ліку – толькі ў склоне прыметнікі: мяккі снег, высокая гара, блакітнае возера;  
абагульнена-якасныя займеннікі: мой поспех, твой адрас, кожнае свята; 
парадкавыя лічэбнікі: восьмы паверх, дзясятая зіма, першы ўрок; 
дзеепрыметнікі: звялая трава, скошаны луг, пасівелы дзед. Дапасуюцца 
выказнікі да дзейнікаў: мы чытаем, прыйшла вясна; а таксама назоўнікі, якія 
з’яўляюцца прыдаткамі: песня-дума, мароз-мастак, рака Бяроза.  

Адрозніваюць поўнае і няпоўнае дапасаванне. Пры п о ў н ы м  
дапасаванні залежнае слова прыпадабняецца да галоўнага ва ўсіх 
граматычных формах: маладая рабіна, маладой рабіны, маладой рабіне; гэты 
выпадак, гэтага выпадку, гэтаму выпадку. Пры н я п о ў н ы м  жа – залежнае 
слова прыпадабняецца да галоўнага або толькі ў формах ліку і склону: 
даведка-пасведчанне, жанчына-касманаўт, жанчына-інструктар, або толькі 
ў формах склону: каля дзвюх бяроз, пад трыма ліпамі (няма дапасавання ў 
родзе і ліку). К і р а в а н н е  - гэта такі від сінтаксічнай сувязі, пры якой 
залежнае слова ставіцца ў пэўным ускосным  склоне, якога патрабуе галоўнае 
слова. Пры кіраванні залежнае слова можа не мець пры сабе прыназоўніка. 
Гэта б е с п р ы н а з о ў н і к а в а е  кіраванне: лічыць дні,  напісаць сястры, 
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скласці памятку. Калі залежнае слова ўжываецца ў форме ўскоснага склону з 
прыназоўнікам, гэта п р ы н а з о ў н і к а в а е  кіраванне: успамінаць пра 
лета, халодная ад расы, цвісці пры дарозе.  

Выдзяляюць яшчэ моцнае і слабае кіраванне. Пры м о ц н ы м  кіраванні 
галоўнае слова патрабуе ад залежнага форму пэўнага ўскоснага склону: мыць 
шыбу, прасці кудзелю, маляваць карціну. Моцнае кіраванне бывае звычайна ў 
словазлучэннях, дзе галоўнае слова – пераходны дзеяслоў: рашаць задачу, 
касіць сена, паважаць старэйшых. Сінтаксічная сувязь моцнага кіравання 
ўстанаўліваецца паміж кампанентамі словазлучэнняў, у якіх галоўнае і 
залежнае словы – назоўнікі: частка лесу, кубак чаю, дазвол на паляванне, 
права на працу, а таксама ў словазлучэннях з колькаснымі сэнсавымі 
адносінамі паміж кампанентамі: дзесяць рабочых, сем сталоў, дванаццаць 
кніг.  

С л а б а е  кіраванне назіраецца ў словазлучэннях з акалічнаснымі 
адносінамі паміж кампанентамі. Пры гэтым выбар склонавай формы 
залежнага слова не дыктуецца лексіка-граматычным значэннем галоўнага 
слова, а залежыць ад сэнсавых адносін. У такіх словазлучэннях пры галоўным 
слове могуць быць формы розных ускосных склонаў залежнага слова: гуляць 
каля ракі (пры рацэ, па-над ракой), ісці полем (каля поля, пры полі, паўз поля). 

Цяжкасці пры аналізе словазлучэнняў могуць быць звязаны з 
размежаваннем моцнага і слабага кіравання, паколькі падзел гэты залежыць 
ад лексіка-граматычных асаблівасцей галоўнага слова. Пры м о ц н ы м  
кіраванні галоўнае слова патрабуе ад залежнага адной, абавязковай склонавай 
формы. Моцнае кіраванне ўласціва ў першую чаргу пераходным дзеясловам, 
пры якіх ужываецца прамы аб’ект у форме вінавальнага (або роднага) склону 
без прыназоўніка: месці падлогу, плесці кошык, адсыпаць мукі, а таксама 
непераходным дзеясловам са значэннем жадання, дасягнення, асцярогі: 
жадаць здароўя, марыць пра шчасце, асцерагацца хваробы. Моцнае 
прыназоўнікавае кіраванне асабліва ярка праяўляецца ў выпадках, калі 
прыназоўнік пры залежным слове адпавядае прыстаўцы дзеяслова: уехаць у 
горад, з’ехаць з гары, дабегчы да прыпынку, пераехаць праз раку. Прыстаўка ў 
дадзеным выпадку канкрэтызуе, звужае лексічнае значэнне дзеяслова і тым 
самым абмяжоўвае яго спалучальныя магчымасці. 

Моцнае кіраванне ўстанаўліваецца паміж кампанентамі словазлучэнняў, 
у якіх галоўнае і залежнае слова выражаны назоўнікамі: з’езд з гары, клопат 
пра звяроў, выратаванне жыцця. 

Пры с л а б ы м  кіраванні сувязь паміж кампанентамі аслабляецца, 
залежнае слова можа ўжывацца ў форме розных склонаў пры выражэнні 
аднолькавых сэнсавых адносін: ехаць вуліцай, ехаць па вуліцы, ехаць паўз 
вуліцу. Для выражэння прасторавых адносін залежнае слова пры дзеяслове 
ехаць можа ўжывацца ў розных склонавых формах. П р ы м ы к а н н е  - такі 
від сінтаксічнай сувязі, калі залежнае слова звязваецца з галоўным паводле 
сэнсу. Прымыкаюць нязменныя словы – прыслоўі, дзеепрыслоўі, інфінітывы: 
вельмі пахарашэў, адказваў смеючыся, жаданне перамагчы. Калі залежнае 
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слова – нескланяльны назоўнік, яно звязваецца з галоўным словам не 
прымыканнем 

Пры характарыстыцы словазлучэнняў у структуры двухсастаўнага сказа 
неабходна спачатку выдзеліць прэдыкатыўнае словазлучэнне (спалучэнне 
дзейніка і выказніка), потым словазлучэнні, якія ўтвараюць састаў дзейніка, а 
пасля словазлучэнні, якія ўтвараюць састаў выказніка. Асобна выдзеліць са 
сказа спалучэнні слоў, якія не з'яўляюцца словазлучэннямі. 

Аналіз словазлучэнняў праводзіцца ў наступнай паслядоўнасці: 
І. Пачатковая форма словазлучэння (па пачатковай форме галоўнага 

слова). 
ІІ. Простае ці складанае. 
ІІІ. Тып па спаянасці кампанентаў: свабоднае, сінтаксічна непадзельнае; 

несвабоднае. 
ІV. Сінтаксічныя адносіны паміж словамі ў словазлучэнні: 

атрыбутыўныя, аб'ектныя, акалічнасныя (з указаннем значэнняў). 
V. Тып словазлучэння паводле граматычнага выражэння галоўнага 

слова: іменнае (назоўнікавае, прыметнікавае, лічэбнікавае, займеннікавае), 
дзеяслоўнае, прыслоўнае. Структурная схема. 

VІ. Від сінтаксічнай сувязі паміж словамі: дапасаванне (поўнае ці 
няпоўнае), кіраванне (прыназоўнікавае ці беспрыназоўнікавае, моцнае ці 
слабае). Даць каментарыі. 
 

Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове 
Сінтаксічныя нормы вызначаюцца сукупнасцю граматычнай 

правільнасці, сэнсавай дакладнасці і стылістычнай мэтазгоднасці. Маўленчыя 
сінтаксічныя памылкі звязаны з парушэннем граматычнай сувязі кіравання 
паміж галоўным і залежным кампанентамі словазлучэння, няправільным 
ужываннем аднародных і адасобленых членаў сказа, парушэннем сувязі паміж 
дзейнікам і выказнікам і інш. У маўленчай практыцы найчасцей дапускаюцца 
памылкі ў будове словазлучэнняў, якія ў беларускай і рускай мовах выражаюць 
аднолькавыя сэнсавыя адносіны, але маюць граматычныя адрозненні. У 
беларускай мове ёсць моцнакіравальныя дзеясловы, значэнне якіх рэалізуецца ў 
строга вызначанай канструкцыі. Такія дзеясловы патрабуюць ад залежных слоў 
(назоўнікаў, займеннікаў) толькі пэўнага склону. Спынімся на іх. 
 

У беларускай мове У рускай мове 

1. Дзеясловы ветлівасці дзякаваць, аддзячыць, 
падзякаваць, выбачаць, прабачаць, дараваць 
кіруюць залежнымі назоўнікамі (займеннікамі) 
і патрабуюць ад іх формы давальнага склону: 
дзякаваць настаўніцы, дараваць яму. 

1. Залежныя словы 
ўжываюцца ў вінавальным 
склоне: благодарить 
учительницу, простить его. 

2 Пры дзеясловах са значэннем руху, 
перамяшчэння (ісці, бегчы, ехаць, ляцець, 
плыць) і волевыяўлення (паслаць,накіраваць, 

2. Ужываецца назоўнік 
(займеннік) творнага склону 
з прыназоўнікам за: послать 
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выправіць, адправіць), калі яны маюць мэтавае 
значэнне, ужываюцца назоўнікі ці займеннікі ў 
вінавальным склоне з прыназоўнікам па: 
паслаць па сшыткі, ехаць па дзяцей, ісці па 
бацьку. Калі з названымі дзеясловамі 
спалучаюцца назвы ягад, грыбоў ці словы 
ягады і грыбы, то назоўнікі таксама маюць 
форму вінавальнага склону, але ўжываюцца з 
прыназоўнікам у: пайсці ў грыбы, паехаць у 
апенькі, паслаць у ягады. У складзе такіх 
словазлучэнняў можа ўжывацца і прыназоўнік 
па: пайшлі па маліны, па брусніцы. 

за тетрадями, ехать за 
детьми, пойти за грибами, 
отправить за ягодами. 

3. Дзеясловы смяяцца, здзекавацца, кпіць, 
іранізаваць, глуміцца, дзівіцца, жартаваць,  
цешыцца кіруюць родным склонам з 
прыназоўнікам з: цешыцца з дачкі, насміхацца 
з няўмекі, кпіць з яго.  

3. Кіруюць творным 
склонам з прыназоўнікам 
над: шутить над ней, 
подтрунивать над соседом, 
издеваться над братом. 

4. Пасля дзеясловаў ажаніць, ажаніцца, 
жаніцца ўжываецца назоўнік (займеннік) у 
форме творнага склону з прыназоўнікам з: 
ажаніць з удавой, ажаніцца з Таццянай, 
жаніцца з ёй. 

4. Пры такіх дзеясловах 
назоўнік (займеннік) ставіцца 
ў месным склоне з 
прыназоўнікам на: 
жениться на Татьяне, 
женили на ней. 

5. Пры словах хварэць, хворы назоўнік 
(займеннік) ужываецца часцей за ўсё ў форме 
вінавальнага склону з прыназоўнікам на: 
хварэць на коклюш, хворы на грып, хварэць на 
раматус. 

5. Залежнае слова ўжываецца 
ў форме творнага склону: 
болеть коклюшем, больной 
гриппом, болеть 
ревматизмом. 

6. Пры дзеясловах і назоўніках дзеяння 
залежнае слова мае форму меснага склону і 
ўжываецца з прыназоўнікам па. Паміж 
кампанентамі ў такіх словазлучэннях 
выражаюцца розныя адносіны – прасторавыя, 
часавыя, аб’ектныя і інш.: хадзіць па 
аўдыторыях,  займацца па вечарах, сумаваць 
па блізкіх.  

6. Назоўнік (займеннік) мае 
форму давальнага склону з 
прыназоўнікам по: ходить 
по аудиториям, заниматься 
по вечерам, грустить по 
близким. 

7. У дзеяслоўных словазлучэннях з 
прыназоўнікам праз могуць выражацца 
прычынныя адносіны (спазніцца праз цябе, не 
прыехаць праз хваробу), лакальныя  (уляцець 
праз акно, увайсці праз дзверы), часавыя 
(прыехаць праз месяц, зайсці праз дзень ). 
Прыназоўнік праз уваходзіць у склад такіх 
словазлучэнняў, як гаварыць праз слёзы, 
усміхацца праз сон, шаптаць праз зубы.  

7. Ужываюцца розныя 
прыназоўнікавыя 
канструкцыі: опоздать из-за 
тебя, влететь через окно, 
приехать через неделю, 
говорить сквозь слёзы, 
шептать сквозь зубы.  
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8. Дзеясловы маўлення, думкі, пачуцця 
(гаварыць, распытваць, разважаць, думаць, 
непакоіцца, хвалявацца, маўчаць, клапаціцца) 
звычайна кіруюць залежным словам 
вінавальнага склону з прыназоўнікам пра: 
гаварыць пра ўрокі, клапаціцца пра сястру. 
Канструкцыі з прыназоўнікам аб, як правіла, 
характарызуюць мову афіцыйнага і навуковага 
стыляў. 

8. Залежнае слова ўжываецца 
ў форме меснага склону з 
прыназоўнікам о (об): 
говорить об уроках, 
беспокоиться о сестре. 

 
Спецыфікай вызначаюцца і іншыя словазлучэнні беларускай мовы: 
вызначыць на смак – определить по вкусу, 
сказаць (зрабіць) пад сакрэтам – сказать (сделать) по секрету, 
спяваць на поўны голас – петь во весь голос, 
бачыў на свае вочы – видел своими глазами, 
чуў на свае вушы – слышал своими ушами, 
знаходзіцца ў суседстве – находиться по соседству, 
пісаць на адрас – писать по адресу, 
чытаць самому сабе – читать про себя, 
чытаць пра сябе – читать о себе, 
глядзець сябе – смотреть за собой, 
спазнацца з бядою – испытать беду, 
забыцца на сон – забыть о сне, 
жыць пры дзецях – жить с детьми, 
тлумачэнне памылак – работа над ошибками, 
пах ідзе з ветрам – запах идет по ветру, 
разжыцца на грошы – разжиться деньгами, 
дзівіцца з чаго – удивляться чему, 
зрачыся сваіх слоў – отречься от своих слов 

 
СКАЗ. ТЫПЫ СКАЗАЎ 

 
Сказ як асноўная сінтаксічная адзінка 
Сказ з’яўляецца асноўнай адзінкай сінтаксісу. У адрозненне ад 

словазлучэння, ён выконвае камунікатыўную функцыю. У сказе заключаецца 
паведамленне пра факты і з’явы рэчаіснасці, сказ служыць асноўнай адзінкай 
абмену думкамі паміж людзьмі. Камунікатыўная функцыя сказа рэалізуецца 
дзякуючы яго граматычным прыметам, асноўная з якіх прэдыкатыўнасць. 
Суаднесенасць зместу выказвання з рэчаіснасцю – гэта граматычнае значэнне 
сказа, якое называецца  п р э д ы к а т ы ў н а с ц ю. Прэдыкатыўнасць 
фарміруе сказ, робіць яго адзінкай паведамлення. Для выражэння 
граматычнага значэння прэдыкатыўнасці выкарыстоўваюцца наступныя 
сінтаксічныя катэгорыі: аб’ектыўная мадальнасць (сінтаксічны лад) і 
сінтаксічны час.  А б’ е к т ы ў н а я  м а д а л ь н а с ц ь  суадносіць змест 
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выказвання з рэчаіснасцю, паказваючы на рэальнасць або нерэальнасць 
дзеяння. Выражаецца яна проціпастаўленнем форм абвеснага ладу дзеяслова 
формам умоўнага і загаднага ладу. Абвесны лад паказвае, што дзеянне 
рэальнае (адбывалася, адбываецца або будзе адбывацца): Свяціла сонца. 
Свеціць сонца. Будзе свяціць сонца. Загадны і ўмоўны лад дзеяслова 
выражаюць нерэальнае (магчымае пры пэўных умовах або пажаданае) 
дзеянне: Свяціла б сонца. Свяці, сонца! 

С і н т а к с і ч н ы  час паказвае, у якіх адносінах да моманту гутаркі 
знаходзіцца факт рэчаіснасці. Значэнне сінтаксічнага часу выражаецца 
формамі часу дзеяслова: прошлы час паказвае, што дзеянне адбылося да 
моманту гутаркі, цяперашні – на дзеянне, што адбываецца ў момант гутаркі, 
будучы час – на дзеянне, што адбудзецца пасля моманту гутаркі. 

Для сказа характэрна  г р а м а т ы ч н а я   а ф о р м л е н а с ц ь. Сказ – 
гэта не проста набор слоў, а словы звязаны паміж сабой рознымі відамі 
граматычнай сувязі: падпарадкавальнай (дапасаваннем, кіраваннем, 
прымыканнем) і злучальнай. 

Сказ характарызуецца с э н с а в а й   і   і н т а н а ц ы й н а й   з а в е р ш 
а н а с ц ю. Інтанацыя надае выказванню сэнсавую закончанасць. Ад 
інтанацыі залежыць камунікатыўны тып выказвання: апавяданне (Дзеці 
адпачываюць), пытанне (Дзеці адпачываюць?), пабуджэнне (Дзеці, 
адпачывайце!). 

Такім чынам, с к а з – гэта сінтаксічная прэдыкатыўная адзінка 
камунікатыўнага прызначэння, аформленая інтанацыйна: Чалавек заўжды 
мае патрэбу ў суцяшэнні (В.Б.); Ад шчасця лекаў я не знаю… (Я.Я.); Вецер не 
скалыхне ні адзін лісцік, ні адну травінку. Ласкавае неба пазірае на зямлю, 
нідзе ні хмурынкі    (К-с). 

У сучаснай беларускай мове існуюць розныя тыпы сказаў. Класіфікацыя 
іх праводзіцца паводле мэты выказвання, адносін выказвання да рэчаіснасці, 
паводле граматычнай структуры. 

 
Тыпы сказаў паводле мэты выказвання 
Паводле мэты выказвання і інтанацыйнага афармлення сказы 

падзяляюцца на апавядальныя, пытальныя і пабуджальныя. 
А п а в я д а л ь н ы я – гэта сказы, у якіх паведамляецца пра факт 

рэчаіснасці, з’явы, паняцці, падзеі, наяўнасць або адсутнасць чаго-небудзь: 
Ішоў жнівень. Сонца нясцерпна зіхацела іскрыстым кругам (І.М.); Самае 
вялікае з беларускіх азёраў – Нарач (В.В.). Для апавядальных сказаў 
характэрна апавядальная інтанацыя з нязначным павышэннем голасу на слове 
(групе слоў), якое паведамляе новую, найбольш важную інфармацыю, і 
спакойным паніжэннем тону ў канцы сказа. У вуснай мове яны аддзяляюцца 
адзін ад аднаго паўзай, а на пісьме – кропкай. Ужываюцца апавядальныя 
сказы ў замалёўках, апавяданнях, пры апісаннях: Завіруха бушавала ўсю ноч і 
ўвесь дзень. Здавалася, не будзе канца яе лютай сіле, яе злоснаму завыванню. 
На вуліцы, як і раней, мітусіўся снег. Яго белая заслона закрывала будынкі і 
дрэвы. Навокал усё гуло, трэслася, выла, скуголіла (К-с). 
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П ы т а л ь н ы я – гэта сказы, якія заключаюць у сабе пытанне, што 
звернута да субяседніка, каб атрымаць ад яго адказ, пэўную інфармацыю. 
Таму пытальныя сказы ўласцівы дыялагічнай мове. Граматычнымі сродкамі 
афармлення такіх сказаў з’яўляецца пытальная інтанацыя, парадак слоў, 
пытальныя часціцы, займеннікі, прыслоўі (ці, хіба, няўжо, што, хто, чаму, 
дзе, куды і інш.), якія звычайна размяшчаюцца ў пачатку пытальнага сказа: З 
самалётаў не зводжу вачэй і не веру – няўжо самалёты? – проста з неба 
ляцяць на дзяцей, сеюць смерць кулямёты. Хіба можна паверыць, калі сэрца 
рвецца на часці? Хіба дзеці, што полем ішлі, рэгулярныя часці? (А.К.); “Дзе 
Халадок?” – запытаўся ў Мірона Вячка. Мірон усхапіўся з зямлі, паказаў 
рукою ўніз, у  полымя і дым (Дайн.); Куды  зараз ідзеш? (Я.С.). 

Інтанацыя ў пытальных сказах павышаецца на тым слове, у якім 
заключаецца пытанне: Вы ідзяце ў кіно? Вы ідзяце ў кіно? Вы ідзяце ў кіно? 
На пісьме ў канцы пытальнага сказа ставіцца пытальнік. 

У залежнасці ад характару пытання пытальныя сказы падзяляюцца на 
ўласна пытальныя, пытальна-рытарычныя і пытальна-пабуджальныя. Ва  ў л а 
с н а   п ы т а л ь н ы х  сказах заключаецца пытанне, якое патрабуе 
абавязковага адказу: “Яшчэ хачу спытаць. Хто вы? Паляк або ліцвін? Ці 
беларус, якога не ведае ніхто, апроч лясоў, ды лесуноў, ды курнага парога? 
Хто будзеце?” – “Мне дваццаць шэсць гадоў. Край беларускі з матчынай 
калыскі да гэтых дзён, мне дарагі і блізкі. Я сын яго і ганаруся тым…” (А.К.); 
Дзеці вырастуць і запытаюць: што зрабіў, што здзейсніў ты ў жыцці? Ці 
памог свайму народу, краю цалю ўперад хоць адну прайсці? (Гіл.). 

П ы т а л ь н а – р ы т а р ы ч н ы я  сказы не патрабуюць абавязковага 
адказу, паколькі ён вынікае з самога зместу сказа: Быў Пятрок тады не так і 
малады, але і не стары – што сорак год для мужчыны? (В.Б.); Каго не 
краталі, каго не хвалявалі стракатасць і гамонка перапраў? (Панч.); А ці быў 
ты ў лесе рана? Чуў ты лесу галасы? Ветрам ён расхваляваны, звоніць 
кроплямі расы (Пран.). На пісьме пасля пытальна-рытарычнага сказа ставіцца 
пытальнік або клічнік, а пры моцнай экспрэсіі і эмацыянальнасці – пытальнік 
і клічнік адначасова: Божа літасцівы, няўжо гэта ўсё – мая зямля?! Ды ці 
праўда ж гэта, ці не сон гэта? Да чаго ж ты прыгожая, мая зямля, мой сад! 
Вечны сад (В.К.). 

П ы т а л ь н а – п а б у д ж а л ь н ы я  сказы ў форме пытання 
выражаюць загад, просьбу, пажаданне выканаць тое ці іншае дзеянне: “Можа 
б вы на той бок перавезлі?” – “Няма калі…” (І.М.); Куды вам ехаць? 
Начуйце. Коні адпачнуць пасля такой дарогі (Пальч.). 

П а б у д ж а л ь н ы я – гэта сказы, у якіх выражаецца загад, парада, 
пажаданне, запрашэнне, заклік, просьба.  Іх мэтавае прызначэнне – прабудзіць 
субяседніка да якога-небудзь дзеяння, таму для пабуджальных сказаў 
характэрна пабуджальная інтанацыя. Калі ў пабуджальных сказах выражаецца 
запрашэнне, просьба, парада, то інтанацыя ў ім спакойная, блізкая да 
апавядальнай: Не спяшайцеся падначаліць дзіця законам, па якіх вы, 
дарослыя, вызначаеце свае ўчынкі. Спачувайце дзецям, якія імкнуцца хутчэй 
стаць дарослымі, хутчэй пераадолець выпрабаванне маленствам як адзнакі 
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сваёй непаўнацэннасці (Віт.). Калі ж пабуджальны сказ выражае заклік, загад, 
патрабаванне, то ён вымаўляецца з большай сілай напружання, г.зн. з клічнай 
інтанацыяй: Радзіма мая дарагая, ты ў шчасці жаданым жыві! (Бач.); О 
слова палымянае, зырчэй перада мною ззяй! Заўжды наперад кліч і сагравай 
душу! (Зар.). Акрамя інтанацыі, пабуджэнне да дзеяння ў такіх сказах 
выражаецца, як правіла, дзеясловамі загаднага ладу: Ты хадзі на раку, пагукай 
лета ў госці з зарой-зараніцай (М. .); “Заходзь, Ваня, заходзь! Чаго стаіш на 
парозе? Ды зачыняй дзверы, а то холаду   напусціш!” – зашаптаў камбрыг 
(Карп.).  

Пабуджальныя сказы могуць афармляцца і з дапамогай іншых сродкаў: 
дзеясловаў умоўнага ладу, будучага часу, інфінітыва, прыслоўя, безасабова-
прэдыкатыўных слоў, выклічнікаў: Праўда, тата, ішоў бы сабе дадому 
(Мак.); Заўтра прыйдзеш на працу! (Каратк.); Уперад! Толькі ўперад! (Нях.); 
Ціха! Нас тут не чакаюць! (Каратк.); “Тпру! Тпру!” – нацягнуў лейцы Драбок 
(Краўч.). Асноўным граматычным сродкам выражэння пабуджэння да дзеяння 
ў такіх канструкцыях з’яўляецца пабуджальная інтанацыя.  

Паводле эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкі сказы бываюць клічныя 
і няклічныя.    К л і ч н ы м  можа быць любы па мэце выказвання сказ, калі 
яго вымавіць з клічнай інтанацыяй: Жыццём шчаслівым і багатым квітнець 
табе, край малады! (Астр.); Цудоўная Белавежа вясной! (Парх.). Акрамя 
клічнай інтанацыі, у афармленні клічных сказаў важную ролю адыгрываюць 
эмацыянальныя выклічнікі і эмацыянальна-экспрэсіўныя часціцы: О, якая 
была восень! (К.Ч.); Эх, слаўна ў лесе, слаўна, братцы! (К-с); Як цікава ў нас 
на Дзвіне, калі яна прачынаецца ад зімовага сну! (Хадк.); Якое неба бывае над 
нашай зямлёй увосень! (К.Ч.). На пісьме пасля клічнага сказа ставіцца клічнік. 

 
Тыпы сказаў паводле адносін выказвання да рэчаіснасці 
Паводле адносін выказвання да рэчаіснасці сказы падзяляюцца на 

сцвярджальныя і адмоўныя. 
У с ц в я р д ж а л ь н ы х  сказах сцвярджаецца наяўнасць розных 

падзей, з’яў аб’ектыўнай рэчаіснасці: Уладзімір Караткевіч узнёсся на 
небасхіл айчыннага пісьменства і гарыць там зоркай першай велічыні 
(Мальдз.); Толькі дзе-нідзе над маладымі дрэвамі падымалі свае шырокія 
кашлатыя шапкі старыя волаты-дубы (Шам.); Агонь-кветка разгарэлася 
недзе ў бураломе (Каратк.). 

У  а д м о ў н ы х  сказах адмаўляецца наяўнасць ці магчымасць пэўных 
з’яў або падзей. Адмаўленне ў такіх сказах выражаецца адмоўнымі часціцамі 
не, ні, словам няма: Не хачу паміраць на чужой я зямлі (Панч.); Усё заціхла. 
Ні звону, ні песень   (К-с); У маткі няма розніцы для дзіцяткі (Прык.). 
Адмоўе можа ўзмацняцца часціцай ні: У начной цішыні не чуваць было ні 
смеху, ні гаворкі (Каратк.); Няма над возерам ні ластавак, ні чаек (В.В.). 

Сярод адмоўных сказаў выдзяляюцца агульнаадмоўныя і 
прыватнаадмоўныя. А г у л ь н а а д м о ў н ы я  сказы выражаюць поўнае 
адмаўленне з’яў, падзей. У такіх сказах часціца не ўжываецца перад 
выказнікам: Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся. Бывай, смуглявая, 
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каханая, бывай (А.К.); Зяблікі, сініцы, чорныя дразды, шпакі не моўкнуць з 
ранку да вечара (З.П.). П р ы в а т н а а д м о ў н ы я  сказы выражаюць 
адмаўленне толькі асобных уласцівасцей з’явы або падзеі, якая сцвярджаецца 
ў сказе. Часціца не ўжываецца перад дзейнікам або рознымі даданымі членамі 
сказа: Нам дорага не толькі кожнае слова вялікага паэта, але і кожнае 
месца, кожны след, звязаны з несмяротным імем Пушкіна (Панч.); Свой лёс 
мы самі выбіралі не на гады, а на вякі (Панч.); Дуб пражыў не адзін дзесятак 
гадоў (К-с). 

Не ўсе сказы з адмоўем не з’яўляюцца адмоўнымі. Сцвярджальнымі 
паводле значэння лічацца сказы: 1) у якіх перад кожнай часткай састаўнога 
дзеяслоўнага выказніка ўжываецца часціца не: Ад радасці мы не маглі не 
заспяваць пад разгалістай ліпай пра снег, пра зіму… (Гр.); Пасля такой 
прыгажосці не маглі не паўстаць у душы цені дзівосных малюнкаў, дзівосных 
падзей, цені наіўных дзіцячых трызненняў (М.З.); 2) безасабовыя сказы, 
галоўны член якіх выражаны спалучэннем безасабова-прэдыкатыўнага слова 
нельга і інфінітыва з адмоўем не: Нельга не ўсміхнуцца ласкаваму сонцу, 
цёпламу ветру – вясне (К-с); Нельга было не прадбачыць і сур’ёзных памылак 
паўстанцаў (Каратк.); 3) пытальна-рытарычныя сказы з адмоўем не і 
пытальнымі часціцамі ці, хіба, няўжо: Ці ж мы, хлопцы, рук не маем? Ці ж 
нам сілы Бог не даў? (К-с); Вясна! Хіба не час для сустрэч і кахання? 
(Каратк.); 4) пытальна-рытарычныя сказы з адмоўем не і займеннікамі і 
прыслоўямі хто, як і інш.: А каго не краналі чароўныя вершы Пушкіна пра 
дружбу і вернасць, пра каханне! (Панч.). 

 
Тыпы сказаў паводле граматычнай структуры 
Па сваёй граматычнай структуры ўсе сказы падзяляюцца на простыя і 

складаныя. 
П р о с т ы м  называецца сказ, які змяшчае ў сабе адну граматычную 

аснову: Скрозь лапкі хвоек і галінкі сінела неба гладзь (К-с); Вясною падалі 
пялёсткі, нібы сняжынкі, на мурог (Панч.); Ранкамі было светла і росна 
(І.М.). Граматычную аснову простага сказа складаюць дзейнік і выказнік або 
толькі адзін з галоўных членаў сказа, якія паясняюцца даданымі членамі сказа 
або ўжываюцца без іх. 

С к л а д а н ы м  называецца сказ, які складаецца з дзвюх і больш 
граматычных асноў, якія аб’ядноўваюцца паводле сэнсу і граматычна: Каб 
дасягнуць мэты, часам трэба да апошняй магчымасці змагацца з магутнаю 
сілаю абставін, іначай праваліш справу і прападзеш сам (В.Б.); За смугою 
зніклі вал і мястэчка, туманам завалакло і касцельныя званы (Грах.); Шчасце 
– гэта проста радасць, радасць чалавека, якому ўсё ж сяды-тады не 
шкодзіць пабыць толькі сам-насам з сабою і яшчэ – з цішынёю (Я.С.). 

Простыя сказы бываюць двухсастаўныя і аднасастаўныя. Д в у х с а с т а 
ў н ы я  сказы ў сваім складзе маюць два саставы – састаў дзейніка і састаў 
выказніка: Дарогу абступіў чысты бор з меднастволымі гонкімі соснамі 
(Хадк.); З голаю галавою ходзіць восень па ціхіх сваіх сцежках (К.Ч.); Поле 
сумавала пад густымі вятрамі, пад радасным пахам ядлоўцу (К.Ч.). У  а д н а 
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с а с т а ў н ы х  сказах ёсць толькі адзін граматычны састаў галоўнага члена 
сказа: Ад неба цягнула холадам, асабліва па начах (Т.Б.); І следу не засталося 
ад курлыкання жураўлёў, плаўнага руху гусей (К.Ч.); Восень. Раніца. Вакзал 
(Р.Б.). 

Двухсастаўныя і аднасастаўныя сказы бываюць р а з в і т ы я, у складзе 
якіх, акрамя галоўных, ёсць і даданыя члены сказа: Бялявыя зімовыя хмары 
нізка навіслі над змярцвелаю зямлёю (К-с); Адным пальцам і гузік цяжка 
зашпіліць (Прык.); На дварэ густа пачынала цямнець (Жук); і  н е р а з в і т ы 
я, калі складаюцца толькі з галоўных членаў або з аднаго з іх: Прыйшла 
восень (Пташ.); Узняўся вецер. Бліскае маланка (Нях.); Цёмна. Вусцішна 
(Каратк.); Вось і фронт. Лясок. Лагчына (Бр.). 

Простыя сказы падзяляюцца на сінтаксічна падзельныя і сінтаксічна 
непадзельныя.      С і н т а к с і ч н а   п а д з е л ь н ы я – сказы, у якіх можна 
вызначыць члены сказа: Калышуцца на палянах ліловыя махнатыя “сны” 
(Каратк.); Вось польскі ручнік, вось украінскі, а вось і беларускі. На Беларусі 
вядома больш за сто спосабаў вышыўкі (Каратк.); Пачало змяркацца. Трэба 
было паклапаціцца пра начлег (Кір.). У  с і н т а к с і ч н а   н е п а д з е л ь н ы 
х  сказах нельга выдзеліць ні галоўных, ні даданых членаў сказа: 
“Здарожыўся? Змарыўся?” – “Не” (А.К.); “Гм! Так! Так! Помню, - 
рэзюмаваў успаміны пра былое Цімох. – А цяпер, значыцца, ваяваць з панам?” 
(К-с); “Вось як! Пан жанаты?” – “Быў жанаты, ды аўдавеў…” (А.К.). 
Сказы Не. Гм! Так, так!  Вось як! – сінтаксічна непадзельныя. 

Простыя сказы бываюць ускладненыя і няўскладненыя. У с к л а д н е н 
ы я – гэта сказы, якія маюць у сваім складзе аднародныя члены сказа, 
адасобленыя члены сказа, пабочныя і ўстаўныя канструкцыі, зваротак: Нізкія 
воблакі, шчодра пасыпаўшы снегам зямлю, падняліся вышэй (К-с); Ядвіся, 
моцная дзяўчына з хвалістымі каштанавымі валасамі, поркалася ля печы: то 
падлівала гаршчок, то падкладвала трэскі ў агонь (Пестр.); Бураў, відаць 
было, неяк утаймаваў свой боль, расплюшчыў вочы, паўзіраўся між цёмных 
хваін у трохі святлявае начное неба (В.Б.);  А дзядзечка! Мой залаценькі! 
Пастаў нам соку, даражэнькі! (К-с); Бацька і маці сядзяць шчаслівыя, 
пазіраючы, як на кветачкі, на ўсіх сваіх семярых дзяцей (А.Л.). 

Н я ў с к л а д н е н ы я  сказы ў сваім складзе не маюць ні аднародных 
членаў сказа, ні адасобленых членаў сказа, ні пабочных і ўстаўных 
канструкцый, ні звароткаў: Маленькім сінявокім чалавекам каменьчыкі збіраў 
я ля вады (Панч.); Колькі жыцця пад вусатым калоссем! (Б.); Мікіта 
заставаўся жыць у старой хаце (Пестр.). 

Простыя сказы могуць быць поўныя і няпоўныя. П о ў н ы м і  лічацца 
сказы, у якіх ёсць усе структурна неабходныя члены сказа. Поўнымі бываюць 
двухсастаўныя і аднасастаўныя сказы,  развітыя і неразвітыя: Лес, ахінуўшы 
свае плечы белаю накідкаю, урачыста захоўвае цішыню і спакой (К-с); Тут, 
пад стагадовымі соснамі, пад волатамі-дубамі, было зусім зацішна (Шам.). Н 
я п о ў н ы я – такія сказы, у якіх апушчаны галоўны або даданы член сказа: 
Непраглядная бездань за акном (Б.); Зноўку пара хараства (Луж.).  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



177 

ПРОСТЫ СКАЗ  
 

Галоўныя члены сказа. Дзейнік  
Д з е й н і к  - граматычна незалежны галоўны член сказа, які 

выражаецца пачатковай формай слова, абазначае прадмет думкі і развіваецца 
выказнікам. Дзейнік абазначае прадмет, з’яву прыроды, пра якія 
паведамляецца ў выказніку: Праца – найлепшы спосаб выхавання. (Віт.) 
Дзейнікі могуць выражацца рознымі часцінамі мовы, а таксама 
словазлучэннямі. У залежнасці ад структуры і спосабаў граматычнага 
выражэння дзейнікі падзяляюцца на простыя і складаныя.  

П р о с т ы я  дзейнікі шырока выражаюцца іменнымі часцінамі мовы ў 
форме назоўнага склону, з іх – найчасцей назоўнікамі: Цяплом агорнутае поле 
цвіце, красуецца, шуміць. (А.Г.)  Простыя дзейнікі часта выражаюцца 
займеннікамі з абагульнена-прадметным значэннем: Мы нашых дзён радкі 
жывыя кладзём на музыку вясны. (У.Х.)  Яны могуць выражацца 
прыметнікамі, дзеепрыметнікамі, лічэбнікамі, калі гэтыя словы набываюць 
прадметнае значэнне, субстантывуюцца: Жывыя нават з краю свету 
наведаюць бацькоў. (Астр.) На парозе адчыненых дзвярэй паявіўся незнаёмы. 
(Лыньк.) У сярэдзіне дня да нас зайшло трое. (П.К.)  Пры субстантывацыі ў 
ролі дзейніка могуць выступаць формы ўскосных склонаў іменных часцін 
мовы, асабовыя формы дзеясловаў: Гэтае “мне” кальнула Андрэя. (Пестр.) 
Аднак жа гэтае “ідзі” было сказана Ганнай лёгка і моцна. (П.К.) Просты 
дзейнік можа выражацца інфінітывам, прыслоўем, выклічнікам, 
гукапераймальнымі словамі, злучнікамі, прыназоўнікамі і нават адным гукам: 
Але тое “тады” адразу адышло на другі план.(Вад.) Магутнае “ўра” 
страсянула пушчу.(Пасл.) “Калі ласка!” – наш зварот бясконцы. (Бр.)  “Шах-
шах, шах-шах”, - чуецца наўкола. (М.П.) Вось гэта вечнае “але” ўсіх людзей 
заўсёды аднолькава стрымлівае і насцярожвае. (П.К.) “О” і без націску 
вымаўляецца ў пінчукоў яснаі выразна. (В.В.)   

Просты дзейнік можа быць ускладненым, калі выражаецца спалучэннем 
аднолькавых ці сінанімічных назоўнікаў: Ручаі, ручаі загулі, зашумелі між гор 
і ўзвышшаў. (Астр.)  Імкнуць шляхі-дарогі з краю ў край. (Пестр.)  

С к л а д а н ы я  дзейнікі выражаюцца рознымі спалучэннямі слоў: 
 назоўнікаў з дапасаванымі да іх прыметнікамі і лічэбнікамі: 

Млечны Шлях спалохана пыліць. (Ск.) Высока ў небе зноў загараюцца дзве 
ракеты. (В.Б.); 

 лічэбнікаў з субстантываванымі прыметнікамі ў форме роднага 
склону без прыназоўнікаў: Абодва рабочыя зноў сталі на рыштаванні. (Нях.) 
Некалькі паляўнічых сядзелі каля вогнішча. (М.Ч.);  

 назоўнікаў з назоўнікамі роднага склону без прыназоўнікаў: Група 
рабочых увайшла ў лясок і села ў цяньку. (І.Г.) На сцюдзёнай азёрнай вадзе, 
пад завеяй сярдзітай пургі, засталася сям’я лебядзей. (Хвед.);  

 прыназоўнікавымі словазлучэннямі лічэбнікаў або назоўнікаў у 
форме роднага ці вінавальнага склонаў з назоўнікамі  роднага ці вінавальнага 
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склону: Каля сотні дзяцей стаяла каля раскладзенага агню. (К.Ч.) Перад 
хатай на дарозе стаяла з дзясятак  саней. (Асіп.) Цяпер тут было людзей пад 
дзве тысячы. (К.Ч.);  

 займеннікаў з назоўнікамі, займеннікамі, лічэбнікамі, 
субстантываванымі прыметнікамі ў форме роднага склону з прыназоўнікам з: 
Нехта з калгаснікаў ужо завіхаўся па палетку. (Бяд.) Кожны з нас прыпасае 
Радзімы куток, каб да старасці чэрпаць адтуль успаміны. (Панч.) Ніхто з 
траіх не памкнуўся абняцца, пацалавацца – хлопцы лічылі гэта непатрэбнымі 
сантыментамі.... (І.Н.) Многія з хворых спалі ўжо. (Пальч);  

 лічэбніка адзін (адна) з назоўнікамі, займеннікамі, 
субстантываванымі прыметнікамі і дзеепрыметнікамі ў форме роднага склону 
з прыназоўнікам: Адна з дзяўчат затрымалася ў бібліятэцы. (Краўч.) Адзін з 
тых, што чакалі ў цагельні, працягнуў партызану вінтоўку. (І.Н.) Адзін з 
раненых зусім не мог ісці. (Кул.);  назоўнікаў з назоўнікамі ці асабовымі 
займеннікамі ў форме творнага склону з прыназоўнікам з: Бацька з сынам 
зайшлі ў двор. (І.Н.) Міхал з Антосем, як старыя, займалі месцы канцавыя. 
(К-с);  

 азначальных ці няпэўных займеннікаў з субстантываванымі 
прыметнікамі ці лічэбнікамі: Ва ўсёй постаці старога зубра было сапраўды 
нешта дзікае, лясное, першабытнае. (В.В.) У кожнай справе нехта першы 
праходзіць цяжкасці шукання. (У.Д.);  

 няпэўна-колькасных слоў з пытальным займеннікам хто і 
назоўнікам, займеннікам, займеннікам ці субстантываваным прыметнікам 
роднага склону з прыназоўнікам з: Шмат хто з калгаснікаў, у якіх хаты 
старыя, сталі пагаворваць адносна пабудовы камяніц. (І.Г.) Раней рэдка хто 
з іх вёскі канчаў пачатковую школу. (Як.) З нас многа хто зброю змяніў на 
лапату, будуем мы, ладзім разбураны край. (Астр.);  

 асабовых займеннікаў 1, 2, 3-й асобы множнага ліку і зборных 
лічэбнікаў: Яны абодва па прыступках у траншэі выбраліся на бруствер. 
(Дам.) Яны абое тым летам трапілі сюды ўпершыню. (Вас.);  

 азначальных займеннікаў увесь, усе, усё, уся, кожны з назоўнікам, 
субстантываваным прыметнікам, займеннікам, лічэбнікам: Усё жывое 
разамлела, замерла, стаілася. (І.Н.) І ўсе яны спяшаліся туды, дзе грымеў бой. 
(Шам.) Усе трое вучыліся ў дзесяцігодцы. (Вас.);  

 няпэўна-колькасных слоў і назоўнікаў, субстантываваных 
прыметнікаў у форме роднага склону: Шмат людзей працавала тут. (Хадк.) 
Там, на дварэ, гуляла яшчэ шмат малых. (Як.) Ад таго часу, як пачалі жаць, 
шмат калгаснікаў паехала ў поле. (І.М.)  

 Часам складаны дзейнік выражаецца сказам: “Праваліліся хлопцы 
з лістоўкамі”, - мільганула ў галаве Максіма. (Маш.) Жывыя ідуць наперад – 
свяшчэнны закон вайны. (Кір.)  
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Выказнік. Просты выказнік 
В ы к а з н і к – граматычна залежны ад дзейніка галоўны член сказа, які 

абазначае дзеянне, стан або прымету прадмета: Я з маленства люблю цябе, 
край, што абапал вясёлага Нёмана. (Астр.)  

Выказнік можа выражацца  як адным словам, так і некалькімі: Ціха 
шумелі ліпы. (Шах.) На месяцы і на зямлі павінен перамагаць розум. (Е.Л.). У 
залежнасці ад структуры і спосабаў выражэння выказнікі падзяляюцца на 
простыя, састаўныя і складаныя.  

П р о с т ы  выказнік выражаецца дзеясловамі абвеснага, загаднага і 
ўмоўнага ладу, а таксама інфінітывам: Да хмурынак-пяпын, у паўдзённы 
блакіт, свае звонкія песні ўзнялі жаўрукі. (Бур.) Радзіма мая дарагая, 
красуўся і ў шчасці жыві. (Бач.) Аддаў бы я край самы райскі і дзіўны за цень 
ад сасны на далёкай Радзіме. (Панч.) Старадаўняй Літоўскай Пагоні не 
разбіць, не спыніць, не стрымаць. (Багд.)  

У гутарковай мове і мове мастацкай літаратуры сустракаюцца простыя 
выказнікі, выражаныя ўсечанымі (выклічнікавымі) формамі дзеясловаў, якімі 
перадаюцца імгненныя дзеянні: Не паспеў Мікола выехаць на дарогу – зноў 
бух ячмень з воза! (К-с) Дожджык пырсь – і няма. (М.З.)   

У ролі простага выказніка могуць выступаць фразеалагічныя 
словазлучэнні: Малады салдат не зводзіць вока – сцеражэ Айчыны родны 
бераг. (Зв.) У Язэпа крыху адлягло ад сэрца. (Як.)  

Простыя выказнікі могуць ускладняцца, калі выражаюцца двума ці 
больш аднолькавымі дзеясловамі, якія звязваюцца паміж сабой злучнікамі, і, 
ды або бяззлучнікавым спосабам: Усё лятуць і лятуць тыя коні, срэбнай 
збруяй далёка грымяць... (Багд.) Ускладнены выказнік можа выражацца 
спалучэннем дзеяслоўных форм або двух дзеясловаў, якія маюць сінанімічнае 
ці блізкае значэнне, а таксама асабовай формай дзеяслова ўзяць у спалучэнні з 
другім дзеясловам, звязваючыся з ім з дапамогай злучнікаў і, ды: А дзед жыве 
мінулым, таемным і глухім, гаворыць-бае казкі аб даўнім і сівым..(У.Ж.) 
Чалавек узяў ды пайшоў куды вочы глядзяць. (К.Ч.)  

 
Састаўны выказнік  
С а с т а ў н ы  выказнік складаецца са звязкі і выказальнага слова. З 

улікам выражэння выказальных слоў састаўныя выказнікі падзяляюцца на 
дзеяслоўныя і іменныя.  

С а с т а ў н ы  дзеяслоўны выказнік уключае ў свой склад выказальнае 
слова – інфінітыў і дапаможны дзеяслоў. Дапаможны дзеяслоў можа 
абазначаць пачатак, працяг ці канец дзеяння (пачаць, стаць, працягваць, 
скончыць, перастаць, кінуць), а таксама выражаць мадальна-валявыя адценні 
(магчы, хацець, імкнуцца, дазволіць, марыць, старацца, спрабаваць і інш.): 
Ткачук таксама паспрабаваў бегчы, ды хутка адстаў. (В.Б.) Стройная 
чарнявая дзяўчына ў квяцістай сукенцы перастала мыць збанок, адказала на 
наша прывітанне.(Пальч.)Мне хочацца з сябрамі тут сустрэцца, ключы 
аддаць ад задушэўнай песні, якую нам бацькі ў жыццё прынеслі. (Я.П.) Зрэдку 
ў ролі дапаможнага дзеяслова выступаюць прыметнікі, дзеепрыметнікі і 
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безасабова-прэдыкатыўныя словы: Я гатоў слухаць там ад зары да зары 
перашэпты вяршалін густых угары... (Бур.) Лье вялікі дождж, і грузчыкі 
вымушаны спыніць работу. (Мік.) Край згубіў сваю мову і матчынай песні 
напеў... Нельга верыць у Бога, калі ён такое дазволіў. (Каратк.)  

Выказальнае слова састаўнога дзеяслоўнага выказніка можа быць 
выражана фразеалагічнымі або сінтаксічна непадзельнымі словазлучэннямі, 
якія сваім значэннем суадносяцца з інфінітывамі: На мне пачалі ўсе людзі 
паказваць пальцам. (Сам.)  

С а с т а ў н ы  і м е н н ы  выказнік складаецца з выказальнага слова, 
выражанага іменнымі часцінамі мовы, і дзеяслоўнай звязкі. Выказальнае 
слова ў такім выказніку часцей выражаецца:  

• назоўнікамі назоўнага або ўскосных склонаў без прыназоўнікаў  
ці з імі: Што ні кажы, а жыццё, ужо само па сабе, ёсць радасць, вялікае 
шчасце, бясцэнны дар. (К-с) Зіма была ўжо на зыходзе. (П.К.);  

• прыметнікамі ў форме назоўнага ці творнага склону: Дні стаялі 
светлыя, ясныя, бы крышталь. (Сач.) Шум залацістай дубровы стаў родным 
для партызан. (Нях.);  

• займеннікамі і лічэбнікамі ў форме назоўнага або творнага 
склону: Дні сталі іншымі: яны запоўнены новымі рытмамі стваральнай 
працы... (К.Ч.) Коннікаў было двое. (Ад.);    

• дзеепрыметнікамі, прыслоўямі і безасабова-прэдыкатыўнымі 
словамі: Духоўны запавет Францішка Багушэвіча быў пачуты яго 
наступнікамі. (Л.Т.); 

• фразеалагізмамі або сінтаксічна непадзельнымі словазлучэннямі, 
якія значэннем суадносяцца са словамі іменных часцін мовы: Да лесу было 
рукой падаць. (Асіп.) У тую ноч разведка была пад самым бокам фашыстаў. 
(Б.)  

У  складзе састаўнога іменнага выказніка могуць ужывацца розныя 
часціцы, якія ўдакладняюць змест выказальнага слова: Вёска была як быццам 
недалёка. (Р.М.)   

 
Складаны выказнік 
У залежнасці ад граматычнага выражэння складаныя выказнікі 

падзяляюцца на дзеяслоўныя і змешаныя (дзеяслоўна-іменныя).  
С к л а д а н ы я  д з е я с л о ў н ы я  выказнікі ўключаюць асабовыя 

формы дзеясловаў, якія выступаюць звязкай, і некалькі інфінітываў: А вось 
якія мае мыслі: я хачу навучыцца рабіць фатаграфічныя здымкі, хачу купіць 
апарат. (К-с). 

С к л а д а н ы я  змешаныя выказнікі выражаюцца спалучэннем трох ці 
больш дзеяслоўных і іменных форм, размешчаных у розным парадку: Дзень 
абяцаў быць сонечным. (Хомч.) Пытанне можна лічыць высветленым. 
(Пестр.)  
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



181 

Каардынацыя выказніка з дзейнікам   
У двухсастаўным сказе выказнік звычайна каардынуе свае формы з 

дзейнікам. Асаблівасці каардынацыі залежаць ад структуры галоўных членаў 
сказа, іх граматычнага выражэння.  

Найбольш тыповымі асаблівасцямі каардынацыі  д з е я с л о ў н а г а  в 
ы к а з н і к а  з  д з е й н і к а м  з’яўляюцца наступныя:  

 дзеяслоўны выказнік каардынуецца з дзейнікам, што выражаны 
назоўнікамі, у ліку і мае форму 3-яй асобы: Патухаюць, цямнеюць высі. Зоркі 
ўспыхваюць над сінявой. (Бур.);  

 пры дзейніку, выражаным колькасным лічэбнікам, дзеяслоўны 
выказнік звычайна ставіцца ў форме 3-й асобы адзіночнага ліку: Дваццаць 
чатыры дзеліцца на шэсць. Калі дзейнік выражаны зборным лічэбнікам, 
выказнік можа мець форму адзіночнага і множнага ліку: Ля кожнага камля 
стаяла трое, а ля верхавіны – двое. (Пестр.) Калі пры дзейніку ў форме 
колькаснага або зборнага лічэбніка ёсць дапасаванае азначэнне (яно, як 
правіла, мае форму множнага ліку), выказнік заўсёды ставіцца ў форме 
множнага ліку: Гэтыя трое гаварылі не па-тутэйшаму...(Ад.);  

 калі дзейнік выражаны спалучэннем колькасных лічэбнікаў з 
назоўнікамі, дзеяслоўны выказнік можа ўжывацца ў форме адзіночнага і 
множнага ліку: Шумна прайшлі каля ўзлесся два караблі. (Астр.) Мінула 
тыдні два, і я атрымаў газету, дзе была надрукавана цэлая паласа маіх 
вершаў. (Сач.);  

 пры дзейніку, што выражаны спалучэннем назоўнікаў з няпэўна-
колькаснымі словамі, выказнік ужываецца ў адзіночным і множным ліку: У 
школы тады прыйшло шмат юнакоў і дзяўчат. (Грах.) Некалькі чалавек у 
парусінавых спяцоўках і форменных фуражках стаялі ля ўвахода. (Хадк.);  

 з дзейнікам, выражаным спалучэннем назоўнікаў або адпаведных 
ім займеннікаў у назоўным і творным склоне, выказнік выкарыстоўваецца ў 
форме множнага ліку: Бабулька з жанчынай ужо ведалі, што чалавек гэты 
прыязджаў аднекуль з Полаччыны на сынава вяселле. (Ракіт.);  

 пры дзейніку, што выражаны спалучэннем адмоўных і няпэўных 
займеннікаў з назоўнікамі або іншымі субстантываванымі часцінамі мовы ў 
форме ўскосных склонаў, выказнік мае форму адзіночнага ліку: Нехта з 
вяскоўцаў выйшаў нам насустрач. (Ад.)   

Найбольш тыповымі асаблівасцямі каардынацыі  і м е н н а г а  в ы к а з 
н і к а  з  д з е й н і к а м  з’яўляюцца наступныя:  

 іменны выказнік, калі выказальнае слова выражана назоўнікам у 
форме назоўнага склону, каардынуецца з дзейнікам у ліку і склоне 
(каардынацыі ў родзе можа і не быць): Тадэвуш Касцюшка – выхадзец са 
старажытнага беларускага шляхецкага роду. (Э.Л.) Дзеці – геніяльныя 
творцы мовы. (Віт.);  

 калі выказальнае слова – прыметнік, дзеепрыметнік, парадкавы 
лічэбнік і займеннік з абагульнена-якасным значэннем, то выказнік 
каардынуецца з дзейнікам у родзе, ліку: Нёман быў спакойны, велічны і 
магутны. (І.Г.) Хата была свая, дзедава. (Ад.)  
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Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам   
Працяжнік с т а в і ц ц а:  
 калі дзейнік і выказнік выражаны назоўнікамі ў назоўным склоне: 

Нацыянальная прыказка – скарбонка духоўнай сілы народа. (Калес.);  
 калі абодва галоўныя члены сказа выражаны колькаснымі 

лічэбнікамі ў назоўным склоне або адзін з іх выражаны назоўнікам, а другі – 
лічэбнікам ці колькасна-іменным спалучэннем: Чатыры і пяць – дзевяць. 
Плошча Нарачы – восемдзесят квадратных кіламетраў (В.В.);  

 калі дзейнік і выказнік ці адзін з іх выражаны неазначальнай 
формай дзеяслова: Пачытаць Янку Сіпакова – узбагаціцца словам. (М.Л.) 
Вучыцца ў народа – задача кожнага пісьменніка. (К.Ч.);  

 калі перад выказнікам ёсць словы гэта, вось, значыць, гэта 
значыць, гэта ёсць: Жыццё – гэта мудрасць. (Прык.) Жывая, непасрэдная 
сувязь з дзецьмі – вось крыніца думак, назіранняў, адкрыццяў. (Віт.);  

 калі дзейнік выражаны назоўнікам, а выказнік – фразеалагізмам з 
ацэначным значэннем: Карак – хоць дугі гні (Б.);  

 калі дзейнік выражаны назоўнікам ці займеннікам, а выказнік – 
выклічнікам або гукапераймальным словам: Такія ножыкі ў полі – о-го-го! 
(Бяд.) Шчупак – у-у-у! (Сам.);  

 калі выказнікам выступае ўсечаная форма дзеяслова імгненнага 
дзеяння (тыпу скок, шмыг, гоп, зірк): Я – хоп за павады! Конь спужаўся, а я – 
скок на яго (К-с)  

Працяжнік н е  с т а в і ц ц а:  
 калі дзейнік выражаны асабовым займеннікам, а выказнік – 

назоўнікам у назоўным склоне: Мы дастойная змена твая, Беларусь! (Гіл.);  
 калі дзейнік выражаны назоўнікам, а выказнік прыметнікам: Дні 

светлыя, ясныя (Сач.) Неба чыстае, васільковае. (Як.);  
 калі пры выказніку ўжываюцца параўнальныя злучнікі як, 

быццам, нібы, бы, што, усё роўна як, як быццам: Сінія вочкі што васілёчкі. 
(Бр.) Госць як госць, а валакіты дасць. (Прык.);  

 калі перад выказнікам ёсць адмоўе не: Сам сабе чалавек не вораг 
(Прык.); 

 калі паміж галоўнымі членамі сказа стаіць прыслоўе, злучнік, 
часціца, пабочнае слова, адасоблены член сказа (акрамя прыдатка): Цяпер 
былыя воіны-салдаты жыцця і міру кавалі. (Астр.) А мой бацька таксама 
партызан. (Шам.) Хлопец, апрануты ў салдацкі шынель, наш зямляк. (К.Ч.);  

 калі дзейнік стаіць пасля выказніка: Адвечнае дрэва дуб. (Шам.) 
Важны работнік дзядзька Язэп. (Як.)  

 
Даданыя члены сказа. Дапаўненні   
Д а п а ў н е н н е – даданы член сказа, які абазначае аб’ект дзеяння, 

стану або прыметы і адеазвае на пытанні ўскосных склонаў: Белым снегам 
замятае вецер чорныя палі. (К.с) Вачам страшна, а рукі возьмуцца і зробяць. 
(Прык.) 
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Дапаўненне часцей за ўсё выражаецца назоўнікамі і займеннікамі-
назоўнікамі ва ўскосных склонах без прыназоўнікаў або з прыназоўнікамі: 
Мяне сустракала гасцінна, як сына, Палессе ягаднымі лясамі, чырвонымі 
паясамі, дзявочымі галасамі. (Панч.) Праца нікога не ганьбіць. (Прык.)  

Дапаўненне можа выражацца іншымі часцінамі мовы, калі яны 
ўжываюцца ў значэнні назоўніка: а) займеннікамі-прыметнікамі: Не ўсякаму 
зямелька родзіць (Прык.); б) прыметнікамі: Маладосць скрашвае сабой нават 
благое, не надта вясёлае і радаснае (І.Н.); в) прыслоўямі: “Учора” не 
дагоніш, а ад “заўтра “ не ўцячэш (Прык.) г) лічэбнікамі: Што аднаму з 
цяжкасцю даецца, тое калектывам лёгка бярэцца. (Прык.)  

Дапаўненне можа выражацца таксама і выклічнікамі, 
гукапераймальнымі словамі, гукамі пры іх субстантывацыі: Як заўжды 
Джулія рабіла націск на “і” (Іван), гэта было непрывычна і знячэўку ўжо 
палохала.(В.Б.) Не кажы дзякуй, калі цябе не частуюць. (Прык.) Скукуе 
зязюля адвечнае “ку-ку”, паліча бабуля, ці шмат яшчэ мукаў.(Куп.)   

Дапаўненні могуць выражацца рознымі спалучэннямі самастойных 
слоў:  назоўніка ў форме вінавальнага склону з назоўнікам творнага склону з 
прыназоўнікам з: Той часінаю з пушчы сіняй сцежкі родныя прывялі маладую 
жанчыну з сынам на гарачы кавалак зямлі. (Панч.) Шануй матку з бацькам – 
другіх не знойдзеш (Прык.); назоўніка з лічэбнікам: На дзвюх калясках адзін 
не паедзеш (Прык.); няпэўна-колькаснага слова з назоўнікам ці займеннікам у 
родным склоне: Маленькае, затканае павуціннем акенца кідала трохі святла 
на закурэлую печ. (В.Б.); лічэбніка з займеннікам у форме роднага склону з 
прыназонікам з: Набліжаецца змярканне. Парашылі паслаць двух з нас, але па 
адным, агледзець сцежку цераз сад ці паўз яго. (Янк.); займенніка з 
займеннікам ці назоўнікам у форме роднага склону з прыназоўнікам з: У 
кожным з нас жыве хлапчук, вясёлы, шчыры і ласкавы, хоць пасівеў і вырас 
чуб ад спраў і нечаканай славы. (Грах.)  

Іншы раз дапаўненні выражаюцца фразеалагічнымі словазлучэннямі: 
Яна (яблыня) тады на белы свет інакш зірнула і, зноў прыбраўшыся ў цвет, 
усё інакш адчула. (Луж.); сказамі: У гэтым “Нам жа жыць там” кранула 
змірэнне з асуджанасцю. (Шам.)  

Дапаўненні могуць адносіцца да розных членаў сказа, выражаных 
дзеясловам, назоўнікам, прыметнікам, прыслоўем, безасабова-
прэдыкатыўным словам. У залежнасці ад гэтага яны падзяляюцца на тры 
асноўныя групы: прыдзеяслоўныя, прыйменныя, прыадвербіяльныя.  

Дапаўненні, якія адносяцца да дзеяслова, называюцца п р ы д з е я с л о 
ў н ы м і. Прыдзеяслоўныя дапаўненні ў залежнасці ад іх склонавай формы і 
характару адносін паміж кіруючым дзеясловам і дапаўненнем могуць быць 
прамыя і ўскосныя.  

П р а м ы я  дапаўненні абазначаюць аб’ект, на які непасрэдна 
накіравана дзеянне, і залежаць ад пераходнага дзеяслова. Прамыя дапаўненні 
могуць выражацца назоўнікамі, займеннікамі, а таксама рознымі 
субстантываванымі часцінамі мовы ў форме вінавальнага склону без 
прыназоўніка: Веліч подзвігу вымяраецца тою небяспекаю, якую пераадольвае 
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чалавек. (У.К.); Восень бярэ сваё. (І.Н.) Сяліўся Якуб Колас улетку ў такіх 
мясцінах, якія нагадвалі яму дарагое і блізкае. (Бр.)  

Прамое дапаўненне можа мець і форму роднага склону без 
прыназоўніка:  

а) пры пераходных дзеясловах з адмоўнай часціцай не: Слёз нашых 
захопнік не бачыў, хоць вочы смылелі не раз.(Панч.), а таксама пры некаторых 
безасабова-прэдыкатыўных словах: Нічога мне ніколі не шкада, на шчырасць і 
на ласку не скуплюся. (Грах.); 

б) пры пераходных дзеясловах, калі іх дзеянне ахоплівае не ўвесь 
аб’ект, а яго частку: Нехта хлеба пакінуў і трэсак насек, запаліў каганец, каб 
у змроку не збіўся незнаёмы, ды блізкі яму чалавек, што за ноч перамёрз і ў 
дарозе змарыўся. (Грах.) Кіўнуў Зевес – і мігам Геба крупені ў міску наліла. 
(Вер.); 

в) пры дзеясловах даць, браць, прасіць, пазычыць і інш., калі мае 
значэнне аб’екта часовага карыстання: Маці кінулася да суседзяў, каб 
пазычыць у каго сена (Як.);  

г) пры дзеясловах з прыстаўкай папа-, пера-, якія маюць значэнне 
вялікай меры чаго-небудзь: Крынічку Петрык ведаў здаўна. Колькі ён папапіў 
вады з яе, бегаючы ўлетку з хлапчукамі па ўзбярэжжы! (Хадк.) Колькі над 
дзяўчынкаю, над лісцінкай макавай, ночак пераседжана, вочак пераплакана 
(Луж.)  

У с к о с н а е  дапаўненне выражаецца ўскоснымі склонамі назоўнікаў, 
займеннікаў-назоўнікаў або розных субстантываваных часцін мовы з 
прыназоўнікамі ці без іх (вінавальным склонам толькі з прыназоўнікам): Ты з 
людзьмі, Беларусь, так ласкава гаворыш, звоніш звонам бароў, пералівамі рэк. 
(Бач.) Птушка рада вясне, а дзіця маці. (Прык.) Толькі б дайсці да сваіх. (В.Б.) 
Дзед раптам спахапіўся і змоўк, нібы баючыся, што нагаварыў лішняга. 
(І.Ш.) 

Функцыю ўскоснага дапаўнення можа выконваць аб’ектны інфінітыў. 
Аб’ектны інфінітыў абазначае дзеянне не суб’екта-дзейніка, а асобы, якая 
павінна стаць выканаўцам гэтага дзеяння. Так, напрыклад, у сказе У апошні 
вечар Ігнат папрасіў бацьку сыграць на скрыпцы (У.А.) інфінітыў-дапаўненне 
сыграць выражае дзеянне асобы, якая ў сказе выконвае функцыю дапаўнення 
– бацьку. Суб’ектам жа дзеяння асноўнага дзеяслова-выказніка папрасіў 
з’яўляецца іншая асоба – Ігнат.  

Прамое і ўскоснае дапаўненні могуць паясняць адзін і той жа член сказа 
і стаяць побач: Ходзіць восень з жоўтым клункам, носіць дрэвам падарункі. 
(Луж.) Па кажуху і рукаў шукай. (Прык.)  

П р ы й м е н н ы я  дапаўненні адносяцца ў сказе да назоўнікаў і 
прыметнікаў. У адпаведнасці з гэтым яны падзяляюцца на прысубстантыўныя 
і прыад’ектыўныя.  

П р ы с у б с т а н т ы ў н ы я  дапаўненні выражаюцца пераважна 
формай ускосных склонаў назоўнікаў і займеннікаў (з прыназоўнікамі ці без 
іх). Яны звязваюцца з аддзеяслоўнымі назоўнікамі, па значэнні і па форме або 
толькі па значэнні суадносяцца з прыдзеяслоўнымі дапаўненнямі: Мне 
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раптам становіцца вельмі крыўдна, што Люся вось-вось пойдзе і застануцца 
толькі мае думкі і маё доўгае чаканне новага няскоранага вечара (В.Б.) 
Партызаны самі павінны былі шукаць сустрэчы з ворагам (Пасл.) Параўн.: 
чаканне вечара – чакаць вечара, сустрэча з ворагам – сустрэцца з ворагам. 
Прысубстантыўныя дапаўненні могуць звязвацца таксама з назоўнікамі, 
утворанымі ад прыметнікаў: Нават у найбольш слабых творах Чорнага няма 
іменна аднаго – абыякавасці да жыцця. (Адам.)  

П р ы а д’ е к т ы ў н ы я  дапаўненні звязваюцца з прыметнікамі і 
выражаюцца назоўнікамі ці займеннікамі ў форме ўскосных склонаў без 
прыназоўнікаў ці з прыназоўнікамі: Вазьмі, Даніла, што нам не міла. (Прык.) 
Люся нібы нічога з таго не бачыць, па-ранейшаму вясёлая, клапатлівая, 
аднолькавая да ўсіх. (В.Б.)  

Дапаўненні, якія звязваюцца з прыметнікамі ў простай форме 
вышэйшай ступені параўнання, выражаюцца формай вінавальнага склону з 
прыназоўнікам за і абазначаюць аб’ект параўнання: Нічога няма лепшага за 
раніцу ў матчынай хаце. (Кудр.) Добрая слава даражэйшая за багацце. 
(Прык.)  

П р ы а д в е р б і я л ь н ы я  дапаўненні адносяцца ў сказе да прыслоўяў 
ці безасабова-прэдыкатыўных слоў. Выражаюцца яны назоўнікамі і 
займеннікамі ў форме ўскосных склонаў з прыназоўнікамі ці без іх: Шкада ёй 
адлятаючых у вырай журавоў. (М.Т.) Без кахання  шчасця, долі няма на зямлі 
(Куп.) Эйдлі было сорамна за дарагога тату. (Лыньк.)  

 
Азначэнні  
А з н а ч э н н е  - даданы член сказа, які абазначае прымету, якасць ці 

ўласцівасць прадмета і адказвае на пытанні  які? чый? каторы?. У сказе 
азначэнне заўсёды адносіцца да слова з прадметным значэннем, да назоўніка, 
асабовага займенніка ці іншай субстантываванай часціны мовы.  

Паводле спосабу выражэння і характару сувязі з паяснёным словам 
азначэнні падзяляюцца на дапасаваныя і недапасаваныя.  

Д а п а с а в а н ы я  азначэнні дапасуюцца да паяснёнага слова ў родзе, 
ліку, склоне. Дапасаванне адбываецца толькі ў ліку і склоне, калі паяснёнае 
слова стаіць у множным ліку: А знізу гэты лес кашлаты меў зелянюсенькія 
шаты лазы, чаромхі ці крушыны, алешын ліпкіх, верабіны. (К-с) Аўдавелыя 
маткі перадавалі дзецям і сваю родную песню. (Янк.) Дапасаваныя азначэнні 
выражаюцца прыметнікамі, займеннікамі-прыметнікамі, парадкавымі 
лічэбнікамі, дзеепрыметнікамі. Канкрэтны змест дапасаванага азначэння 
залежыць ад лексічнага значэння слова, якое выступае ў функцыі азначэння. 
Азначэнні, выражаныя якаснымі прыметнікамі, абазначаюць якасць ці 
ўласцівасць самога прадмета: Па небе плывуць лёгкія белыя аблачынкі, 
грамоздзячыся з незвычайныя збудаванні. (І.Н.) Каханне – лёгкая прынада для 
сэрцаў чулых, маладых. (Куп.) Прымету прадмета праз яго адносіны да іншых 
прадметаў абазначаюць азначэнні, выражаныя адноснымі прыметнікамі: У 
цішы жнівеньскага дня дрэмле палескі лес. (Хадк.) Прыналежнасць прадмета 
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канкрэтнай асобе абазначаюць прыналежныя прыметнікі ў ролі азначэння: 
Люсіна сэрца рвалася ад жалю да сына. (Л.А.)  

Азначэнні, выражаныя займеннікамі-прыметнікамі, абазначаюць 
прыналежнасць, канкрэтнасць, няпэўнасць, агульныя ўласцівасці і якасці: 
Лугавыя вятры мае грудзі напоўнілі сілаю свежай. (Панч.) У мове мастацкай 
літаратуры сустракаюцца дапасаваныя азначэнні, выражаныя займеннікамі 
ягоны, іхні, ейны: Ігумення Ефрасіння ніколі не губляла сувязяў са знешнім 
светам, была ягонай настаўніцай і суддзёй. (У.А.) На выгане басаногія 
пастушкі і дамавіты пах торфу ад іхняга вогнішча. (Б.)  

Азначэнні, выражаныя парадкавымі лічэбнікамі, абазначаюць парадак 
прадметаў пры лічэнні: Першыя праталіны зачарнеліся на палях. (Лыньк.) 

Азначэнні, выражаныя дзеепрыметнікамі, абазначаюць прымету 
прадмета паводле дзеяння: Слоў вуголле злятала з патрэсканых губ, і 
растоптаны кут быў да болю мне люб. (Панч.)  

Дапасаваныя азначэнні могуць выражацца дзеепрыметнікавымі і 
прыметнікавымі словазлучэннямі: Сцяжынка, зарослая густою травою і 
блішчастай асакою, мякка калыхалася пад нагамі. (Крук.) Люся ішла па ціхай 
пустой вуліцы, падобнай на вясковую. (Л.А.)  

Дапасаваныя азначэнні могуць адносіцца не толькі да аднаго паяснёнага 
слова, але і да цэлага словазлучэння: Утульна і суцішна ў лесе ў гарачы летні 
дзень. (Хадк.) Дарога вяла праз чысты малады бярэзнік. (Коўт.)  

Н е д а п а с а в а н ы я  азначэнні звязваюцца з паяснёным словам 
кіраваннем ці прымыканнем. Яны выражаюцца назоўнікамі ў форме роднага і 
творнага склонаў без прыназоўнікаў і ў форме ўсіх ускосных склонаў з 
прыназоўнікамі. Сярод беспрыназоўнікавых форм часцей за ўсё ў функцыі 
недапасаваных азначэнняў выступаюць назоўнікі ў родным склоне. Яны 
могуць абазначаць: а) асобу, якой належыць прадмет, названы паяснёным 
словам: Сосны, якія ўвесь дзень перашэптваліся за вокнамі кабінета Кораба, 
прыціхлі і насцярожыліся. (Пасл.) Так, гэты ўзгорак на ўсё жыццё астаўся ў 
памяці Алёшы (К-с); б) установу, арганізацыю, калектыў, да якіх адносіцца 
прадмет ці асоба: На высокім беразе возера – біялагічная станцыя 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. (В.В.); в) суб’ект дзеяння, 
выражанага аддзеяслоўным назоўнікам: Дыханне ракі збівалася над цёмнай 
гладдзю панцыра ў белыя тумановыя клубкі. (Коўт.); г) носьбіта прыметы: Не 
абняць, не змераць вокам шыр палёў і сінь неба. (Хвед.); д) адносіны цэлага да 
часткі, абазначанай паяснёным словам: Дождж б’ецца аб хвалі ракі. (Багд.)  

Азначэнні, выражаныя назоўнікам у форме творнага склону без 
прыназоўніка, сустракаюцца значна радзей. Яны абазначаюць прымету 
прадмета, заснаваную на параўнанні (губы шнурочкам, нос гузічкам, шыя 
дугой): У Алёнкі вялізныя, як сподкі, сінія вочы, ніжняя губка чапялою... 
(Каратк.)  

Прадуктыўнымі ў мове з’яўляюцца недапасаваныя азначэнні, 
выражаныя формамі ўскосных склонаў назоўнікаў з прыназоўнікамі. Яны 
могуць абазначаць: а) пастаянную ці часовую знешнюю прымету прадмета: 
Летнія навальніцы з громам, маланкай асабліва зацяжнымі не бываюць. 
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(І.Н.); б) прымету паводле матэрыялу, з якога зроблены прадмет: Каля 
крыніцы на суку алешыны вісеў коўшык з бяросты; в) паводле крыніцы: Ноч 
паступова апускалася на зямлю, меркла і святло ад вогнішча. (Нях.); г) 
паводле адсутнасці якой-небудзь дэталі: Дні без дажджу праходзілі хутка. 
(Я.М.); д) паводле кірунку: Дарога праз масток ішла раз’езджаная, бітая і за 
млынам цяжка рвалася на ўзгорак. (К.Ч.) 

Іншы раз ролю недапасаваных азначэнняў выконваюць прыналежныя 
займеннікі яго, яе, іх: На вуліцы, як і раней, мітусіўся снег. Яго белая заслона 
закрывала будынкі і дрэвы. (К-с) Перш за ўсё памяць маёй зямлі – гэта людзі  
і іх вечная, неўміручая праца. (Каратк.)  

Часам недапасаваныя азначэнні выражаюцца інфінітывам: Даўно ўжо 
бацька жыў думою разжыцца ўласнаю зямлёю.(К-с); дзеепрыслоўямі: Язда 
стоячы прытаміла хлопца; прыслоўямі: Зялёная ваза, у якую кідалі шары 
“супраць”, засталася пустою. (Кл.); выклічнікамі, гукапераймальнымі 
словамі: Працавітая пчолка рассякае паветра борздым палётам і напаўняе 
яго тоненькім прыемным звонам “зум-зум”. (К-с)  

У функцыі недапасаваных азеачэнняў могуць выступаць таксама 
фразеалагічныя і сінтаксічна непадзельныя словазлучэнні, спалучэнні слоў і 
сказы:  І дзядзька майстар быў на штукі, і быў механік на ўсе рукі.(К-с) Па 
той бок ракі, на ўзгорку, бачна досыць вялікая вёсачка на некалькі вуліц. 
(Хадк.) Уменне П.Броўкі быць нароўні з самымі простымі людзьмі часта 
ўражвала мяне. (Сач.) Калгаснікі трымаліся мудрай народнай прыказкі 
“Рыхтуй сані летам, а калёсы – зімой”. (Краўч.)   

 
Прыдатак  
П р ы д а т а к  -  азначэнне, выражанае назоўнікам, які звычайна 

дапасуецца да паяснёнага слова ў склоне і ліку: Адразу за нашай хатай ужо з 
год ляжала яліна-выварацень. (Каратк.) Многія прыдаткі дапасуюцца да 
паяснёнага слова і ў родзе: Порт расправіў на мора каменныя грудзі, затрубіў 
карабель цераз вецер-свяжак. (Луж.)  

Спецыфічнай уласцівасцю прыдатка з’яўляецца тое, што, 
характарызуючы прадмет, ён дае яму другую назву. Прыдатак можа адносіцца 
да любога члена сказа, выражанага назоўнікам, і абазначаюць: а) якасць, 
уласцівасць прадмета: Хто сустрэўся быў са мною, дакрануўся раз ці два, дык 
той ведае ўжо, хто я: я – пякучка-крапіва. (Кр.) Часта сюды прыляталі з 
лістовых лясоў шэрыя зязюлі-непаседы.(Як.); б) сацыяльнае паходжанне, 
нацыянальнасць, саслоўную прыналежнасць, месца жыхарства, прафесію, 
сваяцтва і г.д.: Жанкі-калгасніцы, шамочучы свежай, сухой саломай пад 
нагамі, рупіліся каля кароў. (І.М.) Воін-беларус ішоў побач з іншымі воінамі-
славянамі, несучы вызваленне. (Нях.) Прыдаткі гэтай групы могуць адносіцца і 
да ўласных назоўнікаў: Партызанскі доктар Палейка падыходзіў да лячэння 
раненых па-свойму. (Хадк.); в) уласныя геаграфічныя назвы – назвы гарадоў, 
вёсак, рэк, азёр і г. д.: Шмат у горадзе Віцебску гістарычных мясцін, якія 
ахоўваюцца клапатлівымі рукамі. (С.П.) На ўсходзе возера Нарач злучаецца 
вузкім пралівам з возерам Мястра. (В.В.);  г) умоўныя назвы выданняў, газет, 
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часопісаў, твораў літаратуры і мастацтва, арганізацый, прадпрыемстваў і г. д. 
Такія прыдаткі маюць форму назоўнага склону і бяруцца ў двухкоссе: 
Славутая паэма “Сцяг брыгады” з’явілася на фронце. (Панч.) Васько ведаў, 
што зімнік гэты праклалі калгаснікі суседняга калгаса “Ранак”. (Асіп.); д) 
эмацыянальную ацэнку: Сабраліся разам, нібы на карагод, беластволыя 
бярозы-прыгажуні.(В.В.) Яшчэ дзе-нідзе падае голас нястомны валацуга-
дзяркач. (Кір.)  

Не заўсёды лёгка адрозніць прыдатак ад паяснёнага слова. Для іх 
размежавання трэба кіравацца наступным: 1) пры спалучэнні двух агульных 
назоўнікаў прыдатак часта вызначаецца шляхам замены яго дапасаваным 
азначэннем-прыметнікам: Аджыўшы свой век, ляжаць аброслыя мохам 
дрэвы-гіганты. (В.В.) Хто хаваецца за заслонаю сінечы-смугі? (К-с) Параўн.: 
дрэвы-гіганты – гіганцкія дрэвы, сінеча-смуга – сіняя смуга;  2) пры 
спалучэнні агульнага назоўніка з уласным назоўнікам, які абазначае 
неадушаўлёны прадмет, прыдаткам з’яўляецца ўласны назоўнік: Павівастая 
рачулка Уюнаўка, што па-лісінаму хітра крадзецца па альховых зараслях, 
абыходзіць вёску бокам. (Сач.); 3) пры спалучэнні агульнага назоўніка з 
уласным іменем (прозвішчам) чалавека прыдаткам з’яўляецца агульны 
назоўнік: Ігумення Ефрасіння ніколі не губляла сувязяў са знешнім светам, 
была ягонай настаўніцай і суддзёй. (У.А.) Прыдаткам можа быць і ўласны 
назоўнік, калі ён мае ўдакладняльны характар: Малодшы брат Алаізы 
Пашкевіч – Юзік - яшчэ ў імперыялістычную вайну загінуў тут, пад 
Нёманам, у бітве з кайзераўцамі. (Парх .); 4) пры спалучэнні родавай і 
відавай назвы прыдаткам будзе з’яўляцца відавая: Пушча-лес не шуміць, 
белка, лось не бяжыць, салавей-птушка ў той час сціхае; паміж вольхаў рака, 
як штодзень, не бурліць, паплаўкі рыба-плотка хавае. (Куп.); 5) пры 
спалучэнні двух агульных назоўнікаў прыдаткам будзе з’яўляцца назоўнік, які 
ўказвае на прызначэнне прадмета: Побач адзінока мясцілася тынкаваная 
будка-старожка. (В.Б.) 

Спалучэнне прыдатка з паяснёным словам трэба адрозніваць ад знешне 
падобных сінанімічных і антанімічных назваў (хвіліны-часіны, хохат-рогат, 
шум-гоман, купля-продаж, пытанні-адказы), складаных тэрмінаў (дом-музей, 
плашч-палатка, хата-чытальня). Такія спалучэнні назоўнікаў абазначаюць 
адно паняцце і з’яўляюцца адным членам сказа.  

 
Акалічнасці  
А к а л і ч н а с ц і  - даданыя члены сказа, якія абазначаюць абставіны і 

характар дзеяння, стану або праяўлення прыметы. Яны часцей за ўсё 
адносяцца да дзеяслова, радзей – да назоўнікаў, прыметнікаў, прыслоўяў, 
безасабова-прэдыкатыўных слоў: Асілкі-дубы горда ўздымалі на сваіх 
гранітных ствалах непакорныя бронзавыя шаты. (Пасл.) Ад рання да позняга 
вечара буслы будавалі сваё жытло. (Пальч.) Усе рэкі Беларусі дужа 
прыгожыя. (Каратк.) Весела на полі, слаўна пад бярозкай. (К-с). 
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Акалічнасці могуць выражацца прыслоўямі, дзеепрыслоўямі, 
назоўнікамі з прыназоўнікамі і без прыназоўнікаў, інфінітывамі, а таксама 
фразеалагічнымі і сінтаксічна непадзельнымі словазлучэннямі.  

Паводле значэння акалічнасці падзяляюцца на восем разрадаў: 
акалічнасці месца, часу, прычыны, мэты, умовы, уступкі, спосабу дзеяння, 
меры і ступені.  

А к а л і ч н а с ц і  м е с ц а  абазначаюць месца дзеяння, яго кірунак і 
адказваюць на пытанні дзе? куды? адкуль?. Яны адносяцца да дзеясловаў або 
безасабова-прэдыкатыўных слоў і выражаюцца: а) прыслоўямі месца: 
Непадалёку выводзіў свае чароўныя трэлі сціплы начны спявак – салавей. 
(В.В.); б) назоўнікамі ў форме ўскосных склонаў з прыназоўнікамі: Добра 
быць у дарозе, якую ты сам сабе выбіраеш. (К-с); в) назоўнікамі ў форме 
творнага склону без прыназоўнікаў: Ходзіць дзед белабароды полем, лесам, 
пералескам, засцілае рэчкі лёдам, брыльянцістым снежным блескам. (К-с); г) 
прыслоўнымі ўстойлівымі зваротамі: Дуга была тут недалёка – ляжала тут 
жа пад рукою. (К-с)  

Іншы раз дзве ці больш аднолькавых акалічнасцей могуць 
аб’ядноўвацца і стаяць побач. У такім выпадку адна з іх удакладняе значэнне 
другой: У аршанскіх лясах на адной з дарог я пазнаў сярод верасу след маіх 
ног. (Панч.)  

А к а л і ч н а с ц і  ч а с у  абазначаюць час дзеяння або стану і 
адказваюць на пытанні калі? як доўга? з якога часу? да якога часу?. Яны 
могуць адносіцца да дзеясловаў, прыметнікаў, безасабова-прэдыкатыўных 
слоў і выражацца: а) прыслоўямі часу: Позняя восеньская цемра рана 
апусцілася на зямлю. (Жук); б) назоўнікамі ў форме ўскосных склонаў з 
прыназоўнікамі і без іх, спалучэннем назоўніка з прыметнікам: Да золку 
ўстаю, працаваць пачынаю і кожнаму слову іспыт учыняю. (Луж.) Замаразкі 
ўсё мацнелі і мацнелі, і ўжо раніцамі зямля адзывалася пад нагамі лёгкім 
звонам. (Лыньк.) Пасля доўгага прадвесня стала цёпла. (Нях.) в) колькаснымі 
і парадкавымі лічэбнікамі: У сорак другім былі выпадкі, калі немцы і паліцаі, 
убачыўшы партызанскія кастры, раскладвалі свае непадалёку і ўводзілі ў 
зман лётчыкаў .(Шам.); г) спалучэннем назоўніка з прыслоўем: У нядзелю 
зранку неба зацягнулі чорныя хмары. (К-с); д) сінтаксічна непадзельнымі 
канструкцыямі: колькасна-іменнымі спалучэннямі: Столькі зведаўшы гора, 
нягод, столькі слёз, і крыві, і агню – ты, Радзіма, на тысячы год заслужыла 
сабе цішыню. (Гіл.) У такіх спалучэннях колькасны лічэбнік можа замяняцца 
няпэўна-колькаснымі словамі ці займеннікамі: Вясна, пачаўшыся раптоўна, 
несупынна збірала сілу і за некалькі дзён змяніла краявід. (К-с) Чалавек 
павінен чалавеку радасці прыносіць кожны дзень. (Грах.) ; спалучэннем 
назоўніка з прыметнікам: Пагоднымі днямі жанчыны завіхаліся ў полі.(І.М.); 
е) дзеепрыслоўямі і дзеепрыслоўнымі словазлучэннямі, якія сваім значэннем 
набліжаюцца да даданых частак часу: Жнучы, яна стамлялася з кожным днём 
усё больш. (Б.); ё) прыслоўнымі фразеалагічнымі зваротамі: Час ад часу 
набягае ветрык, прыемна астуджае твар. (І.Н.)  
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А к а л іч н а с ц і  п р ы ч ы н ы  абазначаюць прычыну дзеяння, стану 
або праяўлення прыметы і адказваюць на пытанні чаму?аяй прычыне?. Яны 
адносяцца да дзеясловаў, безасабова-прэдыкатыўных слоў, прыметнікаў і 
выражаюцца: а) прыслоўямі прычыны: Спрасонку хлопчык ускрыкнуў і зноў 
моцна заснуў. (Як.); б) назоўнікамі ўскосных склонаў з прыназоўнікамі, 
субстантываванымі прыметнікамі: Сёння маці не паспела пакарміць ласяня з-
за ваўкоў. (Дал.) Старая не спала ад болю ў нагах, і асцярожны стук у шыбу 
не разбудзіў, а проста спалохаў. (Б.) Іншы раз акалічнасці прычыны 
выражаюцца назоўнікамі давальнага склону з прыназоўнікам дзякуючы: 
Дзякуючы рэльефу, Навагрудак без перабольшання можна назваць беларускай 
Швейцарыяй. (Вар.); в) дзеепрыслоўямі і дзеепрыслоўнымі словазлучэннямі, 
якія сваім значэннем набліжаюцца да даданых частак прычыны: Пазычаць 
грошы, ведаючы, што вярнуць іх ён не зможа, Даўкша не здолеў. (Коўт.) 
Страхуючыся ад раптоўных нападаў, немцы пачалі высякаць лес. (У.К.)  

Ак а л і ч н а с ц і  м э т ы  абазначаюць мэту дзеяння і адказваюць на 
пытанні для чаго? зякой мэтай?. У адрозненне ад іншых акалічнасцей яны 
выражаюцца інфінітывам, які адносіцца пераважна да дзеяслова са значэннем 
руху: Удзень, як лекцыі канчалі, на рэчку хлопцы выбягалі крыху пакоўзацца 
на лёдзе ці так пабегаць на свабодзе, у снег залезці па калена.. (К-с) 
Акалічнасці мэты могуць выражацца таксама: а) прыслоўямі мэты: 
Развітанне я сумыслу адклаў на апошнія дні. (Краўч.); б) назоўнікамі ў форме 
ўскосных склонаў з прыназоўнікамі: Не сыпцеся, снежныя кветкі! Убранства 
не просяць руіны. Ідзі, маё гора, са мною па шчасце, па сонца краіны. (Панч.); 
дзеепрыслоўнымі словазлучэннямі, якія сваім значэннем набліжаюцца да 
даданых частак мэты: Алёша ссунуў бровы, імкнучыся ўспомніць прыемныя 
моманты дзяцінства. (Віт.) Касалапы зручна ўмясціўся ў дупле, мабыць, 
мяркуючы адпачыць тут да ранку. (В.Б.)  

А к а л і ч н а с ц і  ў м о в ы  абазначаюць умову, пры якой адбываецца 
дзеянне, і адказваюць на пытанне пры якой умове?. Яны адносяцца да 
дзеяслова і выражаюцца: а) назоўнікамі ўскосных склонаў з прыназоўнікамі: 
Побач з людзьмі заўсёды адчуваеш сябе ўпэўнена. (Бяд.); б) спалучэннем 
назоўніка з залежным словам: Пры добрай арганізацыі мы дасягнулі б лепшых 
вынікаў. (Нях.); в) дзеепрыслоўямі і дзеепрыслоўнымі словазлучэннямі: 
Адпачыўшы, можна было б пераадолець некалькі дзесяткаў кіламетраў 
гэтага складанага шляху. (Б.) Гуляючы розуму не прыдбаеш. (Прык.) Зямлю 
купіўшы, не валяўся б , ды як бы жыў яшчэ, не знаўся б ні з панскай ласкай, ні 
з панамі, жылі б сабе гаспадарамі. (К-с)  

А к а л і ч н а с ц і  ў с т у п к і  абазначаюць падставу, якая не 
прымаецца пад увагу пры выкананні дзеяння, і адказваюць на пытанні 
нягледзячы на што? насуперак чаму?. Яны адносяцца да дзеяслова і 
выражаюцца назоўнікамі ў форме ўскосных склонаў з прыназоўнікамі 
насуперак, наперакор, а таксама прыназоўнікавымі спалучэннямі нягледзячы 
на, не зважаючы на: Надвор’е выдалася яснае насуперак усім прадказанням. 
(Нях.) Наперакор ліхой стыхіі на гэтай згруджанай жарстве, узняўшы вежы 
залатыя, прыгожы горад расцвіце. (Гл.) Людзей сабралася больш, чым бывае 
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ў любое свята, нягледзячы на сцюдзёны снежаньскі мароз. (Б.) Буслы, не 
зважаючы на тое, што побач трашчыць і шугае полымя, кінуліся на сваё 
гняздо да дзяцей. (Кір.)  

А к а л і ч н а с ц і  с п о с а б у  д з е я н н я  абазначаюць спосаб ці 
якасць дзеяння і адказваюць на пытанні як? якім чынам?. Яны адносяцца да 
дзеясловаў і выражаюцца: а) якаснымі прыслоўямі: А хмары бягуць, сцелюцца 
ніжэй, гладчэй, раўней і аблягаюць усё неба. (К-с); б) прыслоўямі спосабу 
дзеяння: Гаварылі і аддавалі загады шэптам. (Нях.) Як цяля выпіла і вылізала 
сваю долю, ласяня гэтаксама апаражніла вядро. (Дал.); в) назоўнікамі ў 
форме ўскосных склонаў з прыназоўнікамі: І зоркі пагаслі, і ўсё спіць у згодзе, 
адзін чалавек толькі сну не знаходзіць. (Куп.); г) назоўнікамі творнага склону 
без прыназоўнікаў: Трава шыркнула, паслухмяна лягла злева акуратнай 
купкай. (І.М.) Маланка змейкай прабегла над лесам. (С.А.); д) дзеепрыслоўямі 
і дзеепрыслоўнымі словазлучэннямі: За шклом падскоквае залацісты язычок 
агеньчыка, калі ў хаце, прыляпнуўшы, зачыняць дзверы. (Ад.); е) 
фразеалагічнымі і сінтаксічна непадзельнымі спалучэннямі слоў: Зрэдку ў 
небе дзесь далёка над лесам у момант вока мігнецца стужка агнявая. (К-с) 
Пасыпаўся снег мільёнамі камякоў дробнага, мяккага пуху. (К-с)  

А к а л і ч н а с ц і  м е р ы  і  с т у п е н і  абазначаюць меру, колькасць 
чаго-небудзь або ступень праяўлення дзеяння, стану ці прыметы і адказваюць 
на пытанні колькі? як многа? у якой ступені?. Акалічнасці меры і ступені 
выражаюцца колькаснымі прыслоўямі, якія часта адносяцца да якасных 
прыслоўяў, безасабова-прэдыкатыўных слоў, прыметнікаў і абазначаюць меру 
ці ступень якасці або стану: Наша лодка ледзь прыкметна пасоўваецца ўніз па 
плыні ракі. (В.В.) Глечык даволі ніякавата адчуў сябе тут, у гэтай прасторы. 
(В.Б.) Колькасныя прыслоўі могуць адносіцца да дзеясловаў, абазначаючы 
колькасць, інтэнсіўнасць дзеяння: Неба пакрысе гасіць свой залацісты 
раздольны водсвет. (В.Б.) Вельмі любіў Кастусь назіраць за навальніцаю 
ўночы. (С.А.) Акалічнасці меры і ступені выражаюцца таксама назоўнікамі ў 
форме ўскосных склонаў з прыназоўнікамі і без іх , сінтаксічна непадзельнымі 
словазлучэннямі, спалучэннямі слоў: Пакуль чвякаў па мокрым лузе, зарасіўся 
па пояс. (Дайн.) Хлопцы і не заўважылі, як прайшлі вярсту. (Каратк.) Шмат 
дзён і начэй чакала жанчына свайго шчасця. (Хадк.) Пшанічны ледзь не па 
самыя плечы закапаўся ў рудую кучу гліны. (В.Б.) 

 
Аднасастаўныя сказы 
А д н а с а с т а ў н ы я   с к а з ы – гэта асобы структурна-семантычны 

тып простага сказа з адным граматычным саставам дзейніка або выказніка. 
Прэдыкатыўнасць у іх выражаецца адным галоўным членам, які не толькі 
называе прадмет, з’яву, дзеянне, але з дапамогай формаў слоў і інтанацыйных 
сродкаў выражае адносіны выказвання да рэчаіснасці: Не бойся, дружа, бур і 
цішыні (Луж.); Вясновым ветрам дыхаеш і ніяк не можаш надыхацца (Бр.); 
Пашану і славу па кроплях збіраюць (Е.Л.); На душы было неяк святочна 
(Янк.). Наяўнасць у аднасастаўных сказах толькі аднаго галоўнага члена 
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(дзейніка або выказніка) – гэта не паказчык непаўнаты гэтых сказаў, а іх 
спецыфічная асаблівасць. 

Аднасастаўныя сказы бываюць развітыя: Цёпла, нават спякотна, нібы 
ўлетку (В.В.); Бывае іншы раз і з нашым братам, што галаву заменьваюць 
мандатам (Кр.) і неразвітыя: Туман. Вецер. Дождж (В.Б.); Холадна. Сыра. 
Золка (В.Б.); могуць ужывацца як самастойныя простыя сказы і як часткі 
складаных сказаў: Хораша ў полі зімою (Лыньк.); Пачынаў добра брацца 
мароз, і на мяцеліцу не паказвала (Жук); Цішыня. Чуваць, як роўным гулам 
гудзе вечна нястомная чыгуначная магістраль (Жук). 

Паводле формы выражэння галоўнага члена аднасастаўныя сказы 
падзяляюцца на два тыпы: аднасастаўныя выказнікавыя (іх яшчэ называюць 
дзеяслоўныя) і аднасастаўныя дзейнікавыя (іменныя). Да аднасастаўных 
выказнікавых сказаў адносяцца пэўна-асабовыя, няпэўна-асабовыя, 
абагульнена-асабовыя, безасабовыя, інфінітыўныя; да аднасастаўных 
дзейнікавых – намінатыўныя.  

 
Пэўна-асабовыя сказы 
П э ў н а - а с а б о в ы я   – гэта аднасастаўныя выказнікавыя сказы, 

галоўны член якіх у форме асабовага дзеяслова ўказвае на пэўную, 
канкрэтную дзеючую асобу. Галоўны член у пэўна-асабовых сказах можа 
выражацца: 

1. Дзеясловамі абвеснага ладу ў форме 1-й асобы адзіночнага і 
множнага ліку цяперашняга або будучага часу: Праз густы, тугі, гарачы 
вецер не іду – на радасці плыву (Бял.); Буду верыць: для шчасця жыве чалавек 
(Грах.); Ды прызнацца ўжо не сорам, пхнёмся пакрысе, сем тут класаў з 
калідорам … я прайшоў усе (Кр.); Была б толькі ахвота! Асвоім справу 
потым! (Вал.). 

2. Дзеясловамі абвеснага ладу ў форме 2-й асобы адзіночнага і 
множнага ліку цяперашняга і будучага часу. Пэўна-асабовае значэнне гэта 
форма мае ў тых выпадках, калі той, хто гаворыць, звяртаецца да субяседніка: 
Ну як жывеш і што жуеш? (Кр.); Адкуль ідзяце і па якой справе? (Лыньк.); 
Ці помніш жніў, касьбы дзень шчыры? (Куп.); Здаецца, адарвешся і паляціш 
у гэта блакітнае бяздонне (Гр.). 

3. Дзеясловамі загаднага ладу адзіночнага і множнага ліку: Давярайце 
ж сябрам жывым. А тым болей – сябрам памерлым (Буд.). Канкрэтная асоба 
выяўляецца асабліва выразна тады, калі ў пэўна-асабовым сказе ёсць 
зваротак: Адгукніся, вясна, мне зязюляй з-за рэчкі, дай яшчэ раз прыпасці да 
любай зямлі (А.К.); Не плач жа, бярозка, не лі свае слёзы, красуня, над 
люстрам ракі запляці свае косы, красуня (А.К.). 

З а ў в а г а. Галоўным членам пэўна-асабовага сказа не можа быць 
дзеяслоў у форме прошлага часу, паколькі ён не паказвае на канкрэтную, 
пэўную асобу: я, ты, ён, яна, яно, хтосьці пісаў. Не суадносіцца з канкрэтным 
утваральнікам дзеяння і дзеяслоўныя формы 3-й асобы адзіночнага ліку: ён, 
яна, яно, хтосьці піша. 
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Па сваім значэнні пэўна-асабовыя сказы сінанімічныя двухсастаўным 
сказам, у якіх дзейнік выражаны асабовымі займеннікамі я, мы, ты, вы; 
параўн.: Кожны дзень сустракаю ранак на дварэ і Кожны дзень я сустракаю 
ранак на дварэ. Адрозніваюцца яны ад двухсастаўных тым, што ў іх уся ўвага 
скіравана не на дзеючую асобу, а на дзеянні. І гэта надае паведамленню 
дадатковую эмацыянальна-экспрэсіўную афарбоўку, робіць яго выразным, 
дынамічным, лаканічным, дазваляе пазбегнуць паўтораў асабовых 
займеннікаў: Сонца з песняй, зялёнай, старой, узніму на зялёных арэлях. У 
крыніцах крутых завару хмель вясновы  з зялёнаю пенай (Р.Б.). 

Пэўна-асабовыя сказы выкарыстоўваюцца ў творах мастацкай 
літаратуры, найчасцей у дыялагічнай мове, дзе асоба вядомая і няма 
неабходнасці называць яе: Ідзі, хлопча, і назад не варочайся. Ды глядзі, каб не 
злавілі, а калі зловяць, то кажы, што збег. Я потым падыму трывогу, а за  
гэты час пастарайся знікнуць так, каб цябе не знайшлі (К-с). Пэўна-
асабовыя сказы ўласцівыя афіцыйна-справавому стылю, калі неабходна 
падкрэсліць значэнне дзеяння, а не асобы: Прашу адпусціць мяне з 
заняткаў… . Даводжу да Вашага ведама, што … . Звяртаю Вашу ўвагу, што 
…  і інш. 

 
Няпэўна-асабовыя сказы 
Н я п э ў н а - а с а б о в ы я – гэта аднасастаўныя выказнікавыя сказы, 

галоўны член якіх абазначае дзеянне няпэўнай, невядомай асобы. Выказнік у 
няпэўна-асабовых сказах можа выражацца: 

1. Дзеясловамі 3-й асобы множнага ліку цяперашняга і будучага часу: 
Патэльню ўгінаюць скваркі – з цыбуляй смажаць свежыну (Р.Б.); За 
выключэннем некаторых раёнаў Палесся, беларускую хату ніколі не беляць 
знадворку, толькі ўнутры (Каратк.) ; З бульбы ў нас галушкі вараць, нашу 
бульбу ўсюды хваляць (Р.). 

2. Дзеясловамі прошлага часу множнага ліку: Лабановіча прымалі і 
спатыкалі прыветна, з ахвотай падтрымлівалі гутарку аб розных справах 
(К-с); За спевы тыя Какаду давалі смачную яду  (Кр.);  Сабаку далі па хвасце, 
і гонар вылез яму бокам (Кр.). 

Утваральнік дзеяння ў няпэўна-асабовых сказах застаецца няпэўны, не 
абазначаны, дзеянне можа адносіцца да адной, некалькіх асоб або ўсіх 
людзей: Праз тыдзень прынеслі запрашэнне наведаць князя (Каратк.); Позна 
вечарам у дзверы ціха пастукалі (Нях.)  – адзін хтосьці прынёс, пастукаў. У 
нас хату часта будуюць талакою, з тоўстых і смалістых сасновых 
бярвенняў (Каратк.); Да белага ў даўніну ставіліся крыху недаверліва. Але 
пірагі заўсёды любілі (Каратк.) – многія, людзі. Гэта было на згоне вясны, 
калі ў прыбярэжных хмызняках белаю пенаю кіпіць царыца лясоў чаромха, 
якую ў нас вельмі хораша называюць – калакалуша (У.Р.) – усе называюць. 

Ад няпэўна-асабовых сказаў трэба адрозніваць падобныя да іх 
двухсастаўныя няпоўныя сказы, у якіх дзейнік апушчаны: “Госці прыехалі?” 
– “Прыехалі.” – “А машыны яшчэ стаяць?” – “Стаяць, але хутка паедуць.” 
У няпоўных двухсастаўных сказах Прыехалі. Стаяць, але хутка паедуць 
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дзейнікі госці, машыны апушчаны ў стылістычных мэтах, але яны 
падказваюцца папярэднім кантэкстам. У аднасастаўных жа няпэўна-асабовых 
сказах утваральнік дзеяння не называецца і з папярэдняга кантэксту не 
ўзнаўляецца, ён невядомы або вядомы, але няма патрэбы яго называць: 
Вяселле справілі як мае быць (Корб.).  

Няпэўна-асабовыя сказы часта ўжываюцца тады, калі гаворка ідзе пра 
калектыўную працу, дзейнасць многіх асоб: На полі капалі бульбу (Чар.); 
Звезлі з поля жыта маладое (Бр.). 

Няпэўна-асабовыя сказы менш прадуктыўныя ў мове, чым пэўна-
асабовыя. Яны выкарыстоўваюцца ў гутарковай мове, што звязана з 
неабходнасцю ў пэўных выпадках акцэнтаваць увагу на дзеянні, а не на яго 
вытворцы (хоць ён ці яны вядомыя). Малаўжывальныя няпэўна-асабовыя 
сказы ў навуковым стылі, звужана сфера іх выкарыстання ў афіцыйна-
справавым: ужываюцца толькі ў афіцыйных аб’явах: Просяць не шумець! У 
нас не кураць. 

 
Абагульнена-асабовыя сказы 
А б а г у л ь н е н а – а с а б о в ы я  – гэта аднасастаўныя выказнікавыя 

сказы, галоўны член якіх абазначае дзеянне, што ў аднолькавай меры 
адносіцца да любой асобы, да кожнага. Галоўны член у абагульнена-асабовых 
сказах можа выражацца:  

1. Дзеясловамі 2-й асобы адзіночнага і множнага ліку цяперашняга і 
будучага часу абвеснага ладу з абагульненым значэннем, якія паказваюць на 
любую асобу: З заміраннем сэрца слухаеш спеў птушак у лесе, асабліва 
вясною (Каратк.); Лета прагуляўшы, восенню нічога не збярэш (К-с); Згодаю 
дом збудуеш, а нязгодаю – разбурыш (Прык.); Не судзіце – не судзімы будзеце 
(з Бібліі); Сказанага слова ў рот не вернеце (Я.М.).;  Ніякім словам не 
заменіш шчырасць непадкупную вачэй (Неп.). 

2. Дзеясловамі 2-й асобы загаднага ладу: Ідзі ў родны край, там і пад 
елкаю рай (Прык.); Не ганарыся званнем, а ганарыся ведамі (Прык.); Сады 
садзі і ў маладосці і ў старасці (Прык.); Не шукай ветру ў полі (К-с). 

3. Дзеясловамі 1-й і 3-й асобы множнага ліку цяперашнага часу 
абвеснага ладу: На адно сонца глядзім, але не адно ядзім (Прык.); Увосень за 
стол просім (Прык.); Сябрамі не кідаюцца (Прык.); Аб адсутных не гавораць 
кепска (Шам.); Любімых не забываюць у радасці, а ў горы любяць яшчэ 
мацней (Грах).  

Іншы раз выказнік у абагульнена-асабовых сказах можа выражацца 
дзеясловам прошлага часу: Садок пасадзіў – добрую справу зрабіў (Прык.); 
Век пражыў, а розуму не нажыў (Прык.); Не навучыўся, не вучы (Прык.). 

Абагульнена-асабовыя сказы ўжываюцца пры выражэнні толькі 
бясспрэчных назіранняў, якія выцякаюць з аб’ектыўных асаблівасцей пэўных 
з’яў, сітуацый. Таму часта ў форме абагульнена-асабовых сказаў выказваюцца 
парады, пажаданні, адрасаваныя любой асобе, групе людзей або людзям 
наогул: Будзьце ўважлівымі да таго, пра што пытаюцца дзеці (Віт.); 
Спяшайцеся рабіць дабро! (Сух.). 
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Абагульнена-асабовыя сказы – прыдатная форма перадачы ўспамінаў, 
перажыванняў, пачуццяў, пры гэтым аўтар перадае стан не субяседніка, а 
любой асобы ў дадзенай сітуацыі: Так, відаць, бывае з кожным: адлучышся на 
якія тры дні з дому і ўжо думаеш, што там многае змянілася. А вернешся і 
застанеш усё такім, як было (Асіп.); Сядзеш дзе-небудзь на ўлонні прыроды, 
даверыш цішыні свае думкі, свае пачуцці, падзелішся моўчкі набалелым – і, 
здаецца, палягчэе, пасвятлее на сэрцы (З.П.). 

З а ў в а г а.  Да абагульнена-асабовых сказаў блізкія двухсастаўныя 
сказы з дзейнікам, выражаным займеннікамі мы, ты, вы, якія маюць 
абагульнена-асабовае значэнне: Пераходзячы з залы ў залу, разглядаючы 
старадаўнія рыцарскія даспехі, карціны, летапісы, кнігі, вы, нарэшце, 
пачынаеце стамляцца. Займеннік вы ў дадзеным выпадку не ўказвае на 
канкрэтную асобу, а мае агульны сэнс (я, ты, кожны, усякі). Такія сказы 
разглядаюць як сказы пераходнага тыпу: па структуры яны двухсастаўныя, а 
па семантыцы – аднасастаўныя  абагульнена-асабовыя. 

Абагульнена-асабовыя сказы могуць уваходзіць у састаў 
бяззлучнікавых складаных сказаў, у якіх паміж часткамі выражаюцца 
адносіны ўмовы: Кранеш адно – усплыве другое (Каратк.); Пападзіся такому ў 
рукі – у рог сагне (К-с); Дакараеш – злуецца, хваліш – смяецца (К-с); могуць 
ужывацца як часткі складаназалежных сказаў: Куды ні зірні – узгоркі, узгоркі 
(Парх.); Што ні кажы, а жыццё ўжо само па сабе ёсць радасць, вялікае 
шчасце, бясцэнны дар (К-с). 

Ужываюцца абагульнена-асабовыя сказы ў мастацкім і 
публіцыстычным стылях. Прыказкі – найбольш тыповы ўзор афармлення 
такіх сказаў: Дзе любяць – не часці, дзе не любяць – не ідзі. І чужому 
навучайся, ды свайго не цурайся. Не плюй у вадзіцу: згадзіцца напіцца. Шыла 
ў мяшку не схаваеш. 

 
Безасабовыя сказы 
Б е з а с а б о в ы я – гэта аднасастаўныя выказнікавыя сказы, галоўны 

член якіх не мае значэння асобы і абазначае дзеянне або стан незалежна ад 
суб’екта: Тут, у густым паху апалага і ўгрэтага лісця, было крыху 
душнавата (Я.С.); Мне кожны год, нібы жыццём другім, жыць у дваццаты 
век наш давялося (А.К.); Пасля вандравання па лесе хлопцам захацелася 
крыху адпачыць (Я.М.). 

Безасабовыя аднасастаўныя сказы падобныя да іншых аднасастаўных 
выказнікавых сказаў тым, што ў іх адсутнічае дзейнік. Аднак у пэўна-
асабовых, няпэўна-асабовых, абагульнена-асабовых сказах галоўны член 
сказа сваёй формай выражае пэўную, няпэўную або абагульненую асобу, а ў 
безасабовых сказах – не выражае дзеючай асобы, яе няма, яна нават не 
падразумяваецца. 

Галоўны член у безасабовых сказах можа выражацца: 
1. Безасабовымі дзеясловамі (незваротнымі і зваротнымі): світае, днее, 

вечарэе, сцямнела, верылася, спалася, хацелася, прыйшлося, нездаровіцца, 
дыхаецца, жывецца, не сядзіцца і інш. Такія дзеясловы ўжываюцца або ў 
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форме 3-й асобы адзіночнага ліку, або ў форме прошлага часу ніякага роду. 
Значэннем безасабовага дзеяслова вызначаецца і агульнае значэнне 
безасабовага сказа: яны могуць паведамляць пра стан прыроды, стан 
навакольнага асяроддзя; фізічны ці псіхічны стан чалавека, жывых 
арганізмаў; выражаць магчымасць, неабходнасць: Звечарэла. Сям’я вячэраць 
села (Корб.); Пагодзіцца. Са стрэх ледзякі капаюць (Р.Б.); Тым часам амаль 
развіднела (В.Б.); Алень не баяўся ў гэтую хвіліну ні чалавека, ні сабакі: яму 
хацелася адзіноты і цішыні (Карам.); П’янкі водар аеру напаўняў хату, з ім 
лёгка дыхалася і спалася (Кам.); На душы ціха і светла. Хораша думаецца, 
лёгка марыцца (З.П.); Ад пылу, ад гарачыні пяршыла ў горле (Лыньк.); Не 
сядзіцца ў хаце хлопчыку малому (К-с); Працавалася зранку намнога лепш: 
надвор’е спрыяла гэтаму (Каратк.); У Белавежы мне шанцавала на цікавых 
людзей (Парх.). Часта ў функцыі галоўнага члена безасабовага сказа выступае 
безасабовы зваротны дзеяслоў у спалучэнні з інфінітывам: Хацелася 
пачуць:”Сынок”… і крыкнуць радаснае: “Тата!” (Р.Б.); Нам давялося 
прайсці больш за сотню кіламетраў (В.Б.). 

2. Асабовымі дзеясловамі ў безасабовым значэнні. Сказы гэтай групы па 
сваёй семантыцы больш разнастайныя. Яны могуць абазначаць стан 
навакольнага асяроддзя: Удзень прыпарвала, а ўночы ішоў дождж – спорны, 
з перунамі і маланкамі (Парх.); Здаецца, наперадзе трошкі пасвятлела 
(Грах.); псіхічны і фізічны стан чалавека, жывых істот: Калі ж сыну горшала, 
дык часам нібы супраць волі зноў Багдан пачынаў адчуваць горкую крыўду і 
злосць да жывёліны (Кул.); Цямнела ў вачах, станавілася млосна (В.Б.); 
дзеянне невядомай сілы: Лёгкім пер’ем круціла за хатамі, падымала са 
страхі, шарахцела па сцяне (Ад.); Ну цябе і занесла (Скрып.); працэсы, якія 
ўспрымаюцца органамі пачуццяў: Тонкім смалістым пахам, пахам сонца і 
жывіцы, пацягнула ў святліцу (Іпат.); І тады Хведару цюкнула ў галаву: гэта 
ж яны па яго, яго чакаюць (В.Б.); З салам і хлебам чарамша ўпляталася так 
смачна, што аж за вушамі трашчала (Кам.); наяўнасць або адсутнасць, 
недахоп чаго-небудзь: Пасля пераезду ў вялікі горад хлопцу не хапала цішыні, 
спакою, адзіноты (Варан.); Колькі казак не стала! Колькі песень звялося! 
(Гіл.). Асабовыя дзеясловы, ужытыя ў безасабовым значэнні, адрозніваюцца 
ад уласна безасабовых тым, што пры захаванні асноўнай сваёй семантыкі 
могуць мець пры сабе дзейнік, а ўласна безасабовыя не могуць спалучацца з 
дзейнікам. Параўн.: Пахла сухім перацвілым чаборам, блакітным  сухім 
мохам, што акрыяе, зробіцца мякенькім у вільготную пару (Ад.) і  Скарынка 
хлеба пахла домам (Я.С.); Цямнела і блекла на  захадзе зіхатлівая чырвань, 
пацягнула холадам (Грах.) і Як гэта часта бывае, адна прапанова пацягнула 
за сабой новыя (Шыц.). 

3. Безасабова-прэдыкатыўным словам. Для выражэння сінтаксічнага 
часу сказа пры безасабова-прэдыкатыўным слове могуць выкарыстоўвацца 
абстрактныя і паўабстрактныя дзеяслоўныя звязкі (быць, стаць, рабіцца, 
бываць, здавацца і інш). У форме цяперашняга часу нулявая форма звязкі 
быць апускаецца: Хораша на вуліцы. Ціха і нават неяк урачыста (Маеўск.); 
У вагоне было ціха (Дуб.); Пасля доўгага прадвесня стала цёпла (Парх.); 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



197 

Дрэнна бывае матылю, калі трапляе ён на агонь (Лыньк.). Галоўны член 
безасабовага сказа можа выражацца безасабова-прэдыкатыўным словам у 
спалучэнні з постпазіцыйным інфінітывам. Безасабова-прэдыкатыўнае слова ў 
такім выпадку дае ацэнку дзеянню, выражанаму гэтым інфінітывам: Калі 
шчасця трэба дабівацца – гэта ўжо не шчасце (Г.М.); Дождж прайшоў – і з 
сэрцам цяжка зладзіць: птушкай рвецца ў чыстае раздолле! (Гіл.). 
Прэпазіцыйны інфінітыў у безасабовых сказах са значэннем ацэнкі і стану 
выконвае функцыю дзейніка, а эмацыянальна-ацэначнае слова – функцыю 
выказніка двухсастаўнага сказа: Наведаць родныя мясціны радасна і прыемна 
(Каратк.); Назбіраць сухіх галінак было не цяжка, і хвілін праз дваццаць 
зыркае полымя асвяціла цемру (Асіп.); Перайсці бераг было няпроста (А.М.). 

Безасабова-прэдыкатыўнае слова можа быць у форме вышэйшай або 
найвышэйшай ступені параўнання: Найлепш, як дзяцей найболей (Каратк.).  

Безасабовыя сказы з галоўным членам, выражаным безасабова-
прэдыкатыўным словам, могуць абазначаць: стан навакольнага асяроддзя, 
стан чалавека, яго адчуванні: Хораша. Свежа. Вось так бы ісці і ісці 
(Маеўск.); Ліпнёвае сонца ледзь прабівае лясны гушчар. Змрочна, парна, 
вусцішна (Грах.); У пакоі было светла, утульна і ціха; ціхмяна было і на 
душы (Варан.); могуць мець значэнне магчымасці, немагчымасці, 
неабходнасці: Нельга не зачаравацца, гледзячы на гэты велічны помнік 
нашай прыроды (Хадк.); На вуліцы – лета, і трэба дыхаць, жыць, лавіць 
лета, назапасіць яго на ўсю доўгую зіму (Маеўск.); значэнне маральна-
этычнай і псіхалагічнай ацэнкі: Сорамна і ніякавата было нам у тую хвіліну 
(Р.М.); Шуру шкада падсякаць гонкія, прыгожыя бярозкі (І.Н.); Грэх сядзець 
без работы ў такі гарачы час (К.Ч.); Сорам не ведаць сваёй мясцовасці (Як.); 
Прыемна пачуць знаёмую назву, знаёмае імя, знаёмае прозвішча (Кір.). 

4. Дзеепрыметнікамі залежнага стану ў форме прошлага часу са 
значэннем выніку дзеяння невядомай асобы: У гэтым урошышчы забаронена 
рэзаць дрэвы і паляваць (Хадк.); У хаце было прыбрана, пахла аерам 
(Каратк.); Пра ўсё вам тут сказана (Вал.). 

5. Дзеясловам быць у форме прошлага або будучага часу: Было на 
кароўку, будзе і на вяроўку (Прык.); І не было нічога ярчэй за сонца на родным 
небе, і не было нічога смачней матчынага хлеба (Панч.). 

6. Адмоўным словам няма або канструкцыяй, што выражае адмаўленне. 
Пастаянным кампанентам такіх сказаў з’ўляецца родны склон ускоснага 
дапаўнення, якім абазначаны прадмет ці з’ява, што адсутнічаюць: Без хлеба 
няма абеда (Корб.); Няма радасці ў сям’і (Б.); Не чуваць у небе звонкага 
спеву жаваранка (Хадк.). У безасабовых сказах слова няма можа адсутнічаць, 
і ў такіх выпадках перад назоўнікам у родным склоне ўжываецца часціца ні 
або слова ніводны, якія ўзмацняюць адмоўнае значэнне сказа: Ні воўны з 
лайдака, ні малака! (Корб.); Нідзе ніводнага агеньчыка, ніводнага гуку, 
толькі рыпяць , плюскочуць вёслы (Грах.). 

7. Назоўнікам ці займеннікам у родным склоне з прыназоўнікам да і 
прэпазіцыйнай часціцай не: Хлопцам не да свят: дарога стаміла (К-с); Дзеду 
не да адпачынку – вада падступіла да самага падмурка (Каратк.). Для 
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выражэння прошлага і будучага часу ўжываецца адпаведная форма дзеяслова 
быць: Нам ужо было не да качак. На далонях палопаліся намуляныя мазалі, у 
лодцы з нябачных шчылін прыбывала вада (Грах.). 

Безасабовыя сказы часта ўжываюцца ў мастацкай літаратуры пры 
апісанні прыроды, навакольнага асяроддзя, фізічнага і маральнага стану 
чалавека, яго адчуванняў: Лёгка было ісці, як па падлозе, толькі ногі часам 
паслізгваліся. За тым толькі і трэба было сачыць. Тут, у полі, святлей было 
на душы (І.М.). Апісанні прыроды часта рыхтуюць чытача да ўспрымання тых 
падзей, якія будуць разгортвацца на гэтым фоне: На дварэ было свежа і ціха. 
Лёгка мяло. Ганна абышла школу сцежкай, пратаптанай малымі, выбралася 
за сяло (І.М.). 

 
Інфінітыўныя сказы 
І н ф і н і т ы ў н ы я – гэта аднасастаўныя выказнікавыя сказы, галоўны 

член якіх выражаны незалежным інфінітывам: У звечарэлай цішыні паверыць 
снегу хрупаткому, глядзець на сонныя агні – і не зайздросціць анікому (Р.Б.); 
А песня ляцела. Не дагнаць яе, не перагнаць (Лыньк.); І Пярэсты любіць 
славу, толькі як яе здабыць? (Кр.). 

Інфінітыўныя сказы выражаюць розныя мадальныя значэнні: 
непазбежнасць, неабходнасць дзеяння: Вечна сонцу купацца ў лясных 
беларускіх крыніцах, і няўрымслівай песні ў вечным паходзе звінець! (Гіл.); Як 
не думаць пра цябе, зямля бацькоў, як не любіць! (Каратк.); немагчымасць 
дзеяння: Кветцы завялай зноў не цвісці! (Куп.); Пакуль на скверы выплачуцца 
вербы, мне не пазбегнуць адзіноты шэрай (Панч.); пажаданасць дзеяння: На 
міг бы стрэцца мне з гадамі, што адышлі з маёй вясной (Бр.); Ах, каб як-
небудзь барзджэй мінуць гэтае голае поле, увайсці б у лес! (Сач.); Толькі б 
захаваць усё найлепшае, толькі б пахаваць усё найгоршае (Панч.). 
Граматычнай прыметай такіх сказаў амаль заўсёды з’яўляецца часціца бы (б); 
загад, просьбу: Па хлапчуку не страляць! Біць па канюшні! Па садах! (Шам.); 
–  І давядзі! – зайцы крычаць. – Даўно пара! Качаць разбойніка! Качаць! 
Няхай жыве! Ура! (Кр.); Заняць перадавую! (В.Б.); умову і мэту, калі 
інфінітыўныя сказы з’яўляюцца структурнымі часткамі складаназалежных 
сказаў. У такіх выпадках інфінітыў страчвае значэнне неабходнасці, 
непазбежнасці, пажаданасці, а выражае толькі дзеянне: Дастаткова для 
шчасця і гора, дастаткова, каб сілу адчуць (Я.Я.); Баец, каб не траціць часу і 
не напаткаць якой бяды, паскорыў бег (В.Б.); Як ваўка баяцца, то ў лес не 
хадзіць (Прык.). 

Інфінітыўныя сказы адрозніваюцца ад безасабовых, якія ў складзе 
галоўнага члена маюць інфінітыў. У інфінітыўных сказах інфінітыў-выказнік 
незалежны, пры ім не можа быць ні безасабовага дзеяслова, ні безасабова-
прэдыкатыўнага слова: Неруш ранішні – роднае слова, мне шукаць цябе, 
покуль гляджу, пад зялёным крылом верасовак, пад крысом і спякоты й 
дажджу (Р.Б.); Так бы сядзець, маўчаць і глядзець на азёрны прастор 
(Грах.). У састаў прэдыкатыўнай асновы безасабовага сказа, акрамя 
інфінітыва, уваходзіць безасабовы дзеяслоў або безасабова-прэдыкатыўнае 
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слова: Клікнуць хацелася – голас замёр… (Бр.); Як прыемна прайсціся 
аднаму па дарозе і ў добрым настроі (Шам.). Інфінітыўныя сказы 
адрозніваюцца ад безасабовых і спосабам выражэння мадальных значэнняў. У 
безасабовых сказах яны перадаюцца лексічна (словамі можна, трэба, нельга, 
неабходна, магчыма, хацелася і інш.), а ў інфінітыўных – самой формай 
інфінітыва і інтанацыяй. 

Інфінітыўныя сказы характарызуюцца экспрэсіўнасцю, 
эмацыянальнасцю. Выражаючы разнастайныя мадальныя значэнні, яны часта 
ўжываюцца ў размоўным стылі. У творах мастацкай літаратуры інфінітыўныя 
сказы выкарыстоўваюцца пераважна ў мове персанажаў, у публіцыстычным 
стылі – у лозунгах і закліках. Для навуковага і афіцыйна-справавога стылю 
яны не характэрны. 

 
Намінатыўныя сказы 
Н а м і н а т ы ў н ы я  (ад лац. nominativus – назоўны склон) – гэта 

аднасастаўныя дзейнікавыя сказы, галоўны член якіх сцвярджае наяўнасць, 
існаванне прадметаў, паняццяў, з’яў рэчаіснасці ў цяперашнім часе. 
Намінатыўныя сказы не могуць быць адмоўныя, яны толькі сцвярджальныя: 
Снегапад. Белая ігліца (Р.Б.); Жнівень. Дзень выдаўся сонечны, бязветраны 
(Бясп.); Поўнач. Хваёвыя лясы. Пераважна сасна і яліна (Каратк.). 

Галоўны член намінатыўных сказаў часцей за ўсё выражаецца 
назоўнікам у форме назоўнага склону: Ноч. Непраглядная бездань (Б.); 
Нёман. Гаючая родная прыгажосць (Б.); радзей – сінтаксічна непадзельным 
словазлучэннем з колькасным значэннем: Ноч. Дванаццатая гадзіна. 
Паўшар’е парыпвала воссю сухой (Р.Б.); Трыццаць чалавек. Колькі будзе іх 
яшчэ? (Кр.); Трыццаты год. Гудзе-гамоніць вёска (Панч.); асабовым 
займеннікам або лічэбнікам: Вось яна, мая сямейка, родны мне рагаты гурт 
(Кр.); – Вось ён,    Каліноўскі, – ціха сказаў Алесь (Каратк.);  – Пяць! Пяць! – 
закрычала хлапчанё, выцягваючы кніжкі з братавага партфеля (Лыньк.). 

Паводле значэння намінатыўныя сказы падзяляюцца на быційныя і 
ўказальныя. Б ы ц і й н ы я  сказы сцвярджаюць наяўнасць, існаванне, быццё 
прадметаў або з’яў рэчаіснасці: Гулянка. Песні. Гул (Корб.); Поўнач. 
Мядзельшчына з яе азёрамі і перакатамі ўзгоркаў (Каратк.); Замаразкі. 
Пушчанская  позняя  восень.  Апошнія  замерзлыя  маслякі  і  зялёнкі (Каратк.). 
У к а з а л ь н ы я  намінатыўныя сказы не толькі паведамляюць пра існаванне 
прадметаў і з’яў, але і ўказваюць на іх. У структуру такіх сказаў уваходзяць 
указальныя часціцы вось (вось і ), вунь (вунь і ), во, якія размяшчаюцца 
непасрэдна перад галоўным членам сказа: Вось і доўгачаканая вясна (Бр.); Ды 
вось бяда – наперадзе вада і не відаць ніякай пераправы (Кр.); Вунь і лясок, 
што сніцца часта (К-с). 

Сярод намінатыўных сустракаюцца сказы, якія выражаюць наяўнасць, 
існаванне прадметаў, з’яў і разам з тым змяшчаюць іх эмацыянальную ацэнку. 
Такія намінатыўныя сказы называюцца эмацыянальна-ацэначныя: Якое 
хараство! Якая апрацоўка! (Вал.); – Ну й розум! Вось дык галава! – не раз 
гучалі хвалы словы (Скрып.). 
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Намінатыўныя сказы бываюць неразвітыя і развітыя. Неразвітыя 
намінатыўныя сказы складаюцца з аднаго галоўнага члена: Верасень. 
Дажджы. Сонца грэе слаба (Шам.). Развітыя ў сваім складзе маюць 
дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні, прыдаткі: Вось і вятрак, стары, 
прыгнуты гадамі (Р.М.); Дзень сустрэч і падзей (Шам.); Усе рэкі Беларусі 
дужа прыгожыя. Нават невялічкая Шчара са сваімі шлюзамі ў цені 
неабхватных серабрыстых таполяў (Каратк.); Вось яно, наша жыццё! 
(Скрып.). 

Намінатыўныя сказы могуць мець пры сабе даданыя прэдыкатыўныя 
часткі, часцей за ўсё азначальныя: Вось і басейн Сожа, дзе водзяцца бабры 
(Каратк.); Спеў жалейкі, які заўсёды нагадвае далёкі час – час маленства 
(Ал.); Ласкавы Нёман, у воды якога глядзяцца старажытныя вежы і густыя 
лістоўныя пушчы (Каратк.). Намінатыўныя сказы могуць быць раўнапраўнымі 
прэдыкатыўнымі часткамі складанага сказа: Вось азёрны край. Марэнныя 
грады, шматкіламетровыя “агароджы” з валуноў (Каратк.); Халодны 
восеньскі вецер, дождж, і мы ў дарозе (Нях.). 

Лаканічныя і выразныя па сваёй форме, намінатыўныя сказы шырока 
ўжываюцца ў творах мастацкай літаратуры пры апісанні розных абставін, 
падзей, месца: Магілёўская вобласць. Вёска, спаленая карнікамі разам з 
жыхарамі. Агульная магіла, куды склалі абгарэлыя косці. Абеліск… (Каратк.). 
Намінатыўныя сказы ўжываюцца таксама ў рэмарках да п’ес, кінасцэнарыях, 
газетных рэпартажах – там, дзе патрабуецца дакладнасць і сцісласць у 
апісаннях. 

Намінатыўныя сказы трэба адрозніваць ад падобных да іх сказаў з 
“назоўным уяўлення”. “Назоўны ўяўлення” ўжываецца пры ўспамінах, 
называе прадмет, паняцце, каб выклікаць уяўленне пра яго ў субяседніка, 
чытача. Такія сказы не маюць закончанага сэнсу і патрабуюць далейшага 
ўдакладнення: Матчына, роднае, глыбіннае, роснае слова… . Яно не выцвіла 
на вятрах вякоў (Вал.); Прастор! Неба! Іх не заўважаеш, не адчуваеш нават, 
калі яны ёсць, акружаюць цябе (Сач.); Бульба. Яна паўсюль, яна – універсал 
(Каратк.). 

Назвы кніг, часопісаў, розныя надпісы на шыльдах падобныя да 
намінатыўных сказаў, але імі не з’яўляюцца: раман У. Караткевіча “Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні”, часопіс “Роднае слова”,  магазін “Залаты 
пярсцёнак”. Не з’яўляюцца намінатыўнымі сказамі і словы этыкету: “Добры 
дзень”, “Прывітанне”. 

Ад намінітыўных сказаў трэба адрозніваць двухсастаўныя няпоўныя 
сказы з апушчаным выказнікам: – Хто адказваў? – Сусед па парце. Сказ 
Сусед па парце – двухсастаўны няпоўны. Апушчаны выказнік можна ўзнавіць 
з папярэдняга кантэксту: Адказваў сусед па парце. 

Намінатыўныя сказы знешне падобныя да вакатыўных сказаў. В а к а т ы 
ў н ы я   сказы складаюцца з аднаго назоўніка або займенніка ў форме 
зваротка і вымаўляюцца з асаблівай інтанацыяй папроку, спачування, радасці, 
здзіўлення, нязгоды з субяседнікам:  – Сёма, Сёма! – стары паляпаў пальцам 
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па ілбе. – Не ўсе ў цябе, сыночак, дома (Корб.);  – Эх, ты! – з дакорам 
прашаптала бабуля (Р.Б.). 

Своеасаблівую групу складаюць  г е н і т ы ў н ы я  (ад лац. genitivus – 
родны склон) сказы, у якіх галоўны член выражаны незалежным родным 
склонам назоўніка. Ён мае значэнне не толькі існавання прадмета, але і 
характарызуе яго з колькаснага боку: А малін – аж чырвана. Жменямі бяру 
халаднаватыя ягады, каб прагнаць смагу, адысці ад стомы і супакоіцца 
(Грах.); А птушак, птушак! (Скрып.); Народу. А снегу, снегу (Р.Б.).  

 
Сінтаксічна непадзельныя сказы 
С і н т а к с і ч н а   н е п а д з е л ь н ы я  –  гэта сказы, у якіх няма ні 

галоўных, ні даданых членаў сказа. Гэта структурна нечлянімыя адзінкі, якія, 
як правіла, складаюцца з аднаго слова, выражанага часціцай (ці іх 
спалучэннем), выклічнікам, мадальным словам: “Кажуць, зорка падае – душа 
падае.” – “То што? ” – “У-у-у! Які гэтай восенню быў зарапад… Падалі, 
падалі, канца не відно” (Каратк.); “Жыў у Мінску ты, хлопчык?” – “Ага” 
(А.К.); Вы нібы хочаце перавешаць пакаленне, што бачыла ўсю вашу 
непрыглядную галізну… Бачыла пяць пакутнікаў на верках Петрапаўлаўкі і 
вас… вось такога…жывога… Праўда? Праўда (Каратк.); “Хлопцы, 
старшыня едзе!” – “Ну і што? У нас жа абед” (З.П.). Сінтаксічна 
непадзельныя сказы інакш называюць  с л о в а м і – с к а з а м і .  

Сінтаксічна непадзельныя сказы не могуць быць развітымі іншымі 
словамі, аднак пры іх могуць ужывацца звароткі: “Брава, дзед,” – пахвалілі яго 
вайскоўцы   (К-с); Ну як, Янка? Працы шмат? (К-с); або цэлыя сказы: Ну 
вось, галубочкі мае, і вайне пачатак… (Каратк.); Ну што, я следчы твой 
(А.К.). 

Сінтаксічна непадзельныя сказы звычайна ўжываюцца ў дыялогах, 
рэпліках, зрэдку ў маналагічнай мове для надання мадальнай і эмацыянальнай 
афарбоўкі пэўнаму паведамленню і цесна звязаны з кантэкстам. Па-за 
кантэкстам сінтаксічна непадзельныя сказы не ўжываюцца і нічога не 
абазначаюць, паколькі словы, што складаюць іх структурную аснову, не 
маюць намінатыўнага значэння. Асноўным сродкам афармлення такіх сказаў 
з’яўляецца інтанацыя, якая надае ім сэнсавую закончанасць. 

У залежнасці ад зместу выказвання сінтаксічна непадзельныя сказы 
бываюць сцвярджальныя, адмоўныя, эмацыянальна-ацэначныя, 
пабуджальныя, пытальныя. 

С ц в я р д ж а л ь н ы я   сінтаксічна непадзельныя сказы сцвярджаюць 
думку, даюць станоўчы адказ на пастаўленае пытанне або пацвярджаюць 
выказванне таго, хто гаворыць. Выражаюцца яны словамі і спалучэннямі слоў 
так, але, ага, ладна, праўда, вядома, канечне, што ж, але ж, а як жа, яшчэ б, 
эге ж, пэўна што, ну а як жа і інш.: “Даруйце… Ёсць яшчэ адно пытанне: 
Марыся Ямант запрасіла вас у госці?” – “Так” (А.К.); “Вы ведаеце прысуд 
свой, безумоўна?” – “Але” (А.К.); “Але аднае стрэльбы яшчэ мала… мала, 
браце, аднае нават добрае стрэльбы!” – “Праўда,”- кіўнуў галавою Мартын 
(К-с); Ладна… Прабачце, што патрывожыў… (З.П.); “Ці помніш, дзеду, 
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гэтую бярозку?” – “А як жа” (К-с); “Скажы, нябога, ты з гэтай вёскі?” – 
“Эге ж,”- коратка адказвае маладзіца (К-с). Іншы раз сінтаксічна 
непадзельныя сказы могуць даваць няпэўную ацэнку сказанаму, калі яны 
выражаюцца словам нічога: “Я ніяк не магу дацягнуцца, падаць табе руку!” – 
“Нічога… Усё адно дзякуй, бо я блытаю тваё імя і радзімы” (Каратк.). 

А д м о ў н ы я  сінтаксічна непадзельныя сказы змяшчаюць адмоўны 
адказ на пастаўленае пытанне або выражаюць нязгоду гаворачага з чыім-
небудзь выказваннем. Выражаюцца яны адмоўнымі часціцамі і спалучэннямі 
іх: не, о не, ні-ні, ды не, ні за што, ні ў якім разе; словамі няпраўда, 
няправільна і інш.: “Што гэта цябе, Матрунка, не відаць апошнім часам? Ці 
не хварэла ты?” – “Не-е… Дачка паехала ў Мінск, дык хату не было на каго 
пакінуць” (З.П.); “Ды не! Не! Не! Вы – гэта я. Хіба я магу памерці? 
Устаньце з зямлі. Той, хто памёр, як вы, – не памірае” (Каратк.); О не, Арцём! 
Магната ўнук, зямлю прадаўшы, стане як не ранейшым панам, то купцом 
(А.К.); Няхай гэта застанецца нашым сакрэтам. Ні-ні… Нікому (Каратк.). 

П ы т а л ь н ы я  сінтаксічна непадзельныя сказы выражаюць пытанне з 
мэтай упэўніцца ў справядлівасці таго, пра што гаворыцца. Яны выражаюцца 
адмоўнымі, сцвярджальнымі, пытальнымі часціцамі, спалучэннем часціц, 
выклічнікамі: Апранаючы на хаду кажух, Кандрат прабег міма і знік у 
цемнаце. За ім моўчкі прайшлі сваты. “Не згадзілася.” – “Не?” (З.П.); 
Гэтымі мясцінамі прабярэшся да вёскі. Так? (В.Б.); “Скора з’едзем. А пакуль 
– даўжок за табой.” – “Што? Які даўжок?” (Каратк.);  “Давай, Мартын, за 
работу возьмемся.” “Ну што ж? Я згодзен, толькі не ведаю, што дзядзька 
надумаўся” (К-с);  Ну што, арлы? Чаго насы павесілі? (З.П.);  Вы ж толькі 
што сказалі, што нічога не ведаеце? Га? (Каратк.). 

Э м а ц ы я н а л ь н а –а ц э н а ч н ы я   сінтаксічна непадзельныя сказы 
даюць эмацыянальную ацэнку сітуацыі, дзеянню або выказванню субяседніка. 
Выражаюцца яны рознымі выклічнікамі: Го! Я цяпер яшчэ буду выць па-
воўчы! (К-с); “Я і цяпер гатовы надаваць кожнаму, хто паспрабуе на цябе 
паквапіцца!” – “Ой-ой! І не пабаішся?” (З.П.); “Ах, не жартуй, не смейся, 
так было…” (А.К.); Ага-а! А перлаў не відаць! (Гіл.); Ав-вой! А божухна! А 
што ж гэта робіцца! (Каратк.). 

П а б у д ж а л ь н ы я  сінтаксічна непадзельныя сказы выражаюць 
розныя пабуджэнні да ажыццяўлення дзеяння. У ролі такіх сказаў 
выступаюць выклічнікі і часціцы: Змоўкні, Саўка! Ну! (К-с); “Ццсс! – сунімае 
дзед Талаш громкі голас кулямётчыка, – за мною, на Прыпяць: мой флот і 
мае матросы чакаюць вас, таварышы” (К-с); Стоп, машына, прыехалі! 
(Шым.); Баста, адваяваўся, Тарас (Асіп.). 

 
Няпоўныя сказы 
Н я п о ў н ы я – гэта сказы, у якіх апушчаны адзін або некалькі членаў 

сказа, якія ўзнаўляюцца з кантэксту або падказваюцца сітуацыяй ці формамі 
наяўных членаў сказа. У няпоўных сказах могуць адсутнічаць любыя члены 
сказа, як галоўныя, так і даданыя. Пропуск іх з’яўляецца структурнай 
неабходнасцю і не перашкаджае разуменню змешчанага ў ім паведамлення: 
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Водзяцца ў азёрах Беларусі сігі, сялява, сняток, у рэках – мінога ручайная, 
гальян, гарчак, быстранка, галец (Каратк.) – апушчаны выказнік узнаўляецца 
з папярэдняга кантэксту; Заходзіць дзед, прыносіць скрынку, і дастае са 
скрынкі скрыпку, і кажа ціха: “Вось… Бяры… (Пісьм.) – апушчаныя дзейнік і 
дапаўненне падказваюцца сітуацыяй; Ідуць гады, рады сяброў радзеюць, а 
новых мне, напэўна, не знайсці… (Панч.) – на апушчанае дапаўненне сяброў 
паказвае форма дапасаванага да яго азначэння новых. 

Няпоўнай можа быць граматычная структура ў аднасастаўным і 
двухсастаўным, простым і складаным сказах: Хацелася гэтым летам 
пабываць на ўсіх азёрах Беларусі, а наступным – на вялікіх і малых рэках 
(Каратк.); Ганна абышла школу сцежкай, пратаптанай малымі, выбралася за 
сяло… Ішла каляінамі (І.М.); Стронга любіць чыстую ваду, а тым болей – 
празрыстую, без кроплі каламуці (Каратк.); Ад ракі павявала ў твар 
свежасцю і спакоем вады, ад вольхаў патыхала гаркаватым пахам працы, ад 
дубровы – веліччу і вечнасцю, жалудовай сытасцю і, здавалася, нейкай 
загадкавай радасцю, стоенасцю (В.К.); Пазбавіўшы ад грознага відовішча 
свет, не дазваляю я, каб дым і пыл зямлю ператварыў у бамбасховішча, 
мільярд прапісак – у маўклівы прысак, мільярд калысак – у мільярд магіл 
(А.К.). 

Няпоўныя сказы бываюць кантэкстуальныя і сітуацыйныя. К а н т э к с т 
у а л ь н ы я – гэта такія няпоўныя сказы, у якіх апушчаныя члены 
ўзнаўляюцца з кантэксту: У такой гушчэчы апаноўвае страх. Разгаты 
выварацень здаецца ўчэпістым павуком, сухая галінка – яшчарам, струхнелы 
пень – зеленабародым лесавіком (Грах.) – другая і трэцяя часткі 
бяззлучнікавага складанага сказа з’яўляюцца няпоўнымі. Апушчаная звязка 
здаецца састаўнога іменнага выказніка ўзнаўляецца з першай часткі: здаецца 
яшчарам, здаецца зеленабародым лесавіком. 

С і т у а ц ы й н ы м і  лічацца няпоўныя сказы, у якіх непаўната 
абумоўліваецца сітуацыяй моўных зносін, канкрэтнымі абставінамі. Прадмет 
гутаркі лексічна не выражаны, бо ён вядомы субяседнікам: Ходзяць, 
вынюхваючы, падазрона глядзяць. Думаюць, што партызан хаваем (В.Б.) – 
пра немцаў, якія занялі вёску; “У бальніцу,” – дрыжачым голасам 
прагаварыла Надзея, прымасціўшыся на заднім сядзенні матацыкла (К.). 

Разнастайную структуру маюць няпоўныя сказы, якія ўжываюцца ў 
рэпліках дыялога, дзе кожная рэпліка паведамляе пра штосьці новае, а 
апускаецца тое, пра што ўжо вядома з кантэксту, сітуацыі, ці можа 
дапаўняцца мімікай, жэстам. Менавіта таму няпоўныя сказы могуць быць 
зразумелыя толькі ў кантэксце, па-за ім яны не перадаюць закончанай думкі: 
У бары, гушчары, затрымалі людзей патрулі. “Вы адкуль?” – “Мы адтуль.” 
– “Мы з-пад куль.” – “З пагарэлішчаў мы.” – “Да каго?” – “Да яго.” – “Мы 
да дзядзькі свайго.” – “Да Кузьмы” (А.К.). 

Няпоўныя сказы могуць быць утвораны і ў выніку   п а р ц э л я ц ы і  
(ад фр. perceller – дзяліць на дробныя часкі) – члянення поўных сказаў з мэтай 
узмацнення сэнсавых і экспрэсіўных адценняў значэнняў моўных адзінак: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



204 

Была ноч і туман. І коні (Каратк.); Яна ўжо гаворыць без слёз. І не плача (Б.); 
Жыць трэба новым жыццём. Непадобным. Другім (А.К.). 

Асобны тып няпоўных сказаў складаюць  э л і п т ы ч н ы я  (ад грэч. 
elleipsis – пропуск, апушчэнне, недахоп) сказы з апушчаным дзеясловам-
выказнікам, які не ўзнаўляецца з кантэксту і не падказваецца сітуацыяй. 
Эліптычныя сказы маюць значэнне знаходжання, існавання, наяўнасці, руху. 
Яны сінтаксічна і семантычна самастойныя, змест апушчанага выказніка не 
раскрываецца з дапамогай іншых сказаў, а падказваецца семантыкай 
залежных кампанентаў няпоўнага сказа: За пляцам – аселіца з рэдкімі 
пяшчотнымі шышачкамі вужоўніку над ёй, жоўтыя кветачкі люціка, 
чырванаватая смолка (Жук); У небе світальным плач развітальны (Пісьм.); 
Канец зіме, на парозе вясна (С.К.); На вуліцы – не па-летняму глухая цішыня і 
цёплы, не вельмі моцны вецер (Стр.).    

Эліптычныя сказы суадносяцца з поўнымі сказамі, у якіх дзеяслоў-
выказнік ужываецца са значэннем быцця, існавання, знаходжання, руху, 
стану; увага ў іх сканцэнтравана на дзеянні. У эліптычных сказах з такім 
значэннем падкрэсліваецца месца, час, прычына дзеяння, рух, напрамак яго. 
Параўн.: За ракою знаходзіцца суседняя вёска і За ракою – суседняя вёска. 

На месцы пропуску выказніка ў эліптычных сказах у вуснай мове 
звычайна робіцца паўза, а на пісьме ставіцца працяжнік. Пры адсутнасці 
паўзы працяжнік не ставіцца: За жытам на ўзгорку – гасцінец (Б.); На 
гарызонце зубчасты сілуэт лесу (Каратк.). 

Няпоўныя двухсастаўныя сказы трэба адрозніваць ад развітых 
намінатыўных сказаў. У няпоўных сказах выказнік адсутнічае, але ёсць 
даданыя члены, якія непасрэдна яго паясняюць – дапаўненне або акалічнасць: 
Усе дораць нявесту, а маці яе – сваякоў жаніха (Каратк.); За вёскамі палі 
(Каратк.). 

Няпоўныя сказы ўжываюцца ў размоўным стылі і мастацкай літаратуры. 
Яны надаюць паведамленню лаканічнасць, выразнасць, яркасць. 
 

АДНАРОДНЫЯ ЧЛЕНЫ СКАЗА. 
 

Агульная характарыстыка  
А д н  а р о д н ы я  ч л е н ы – гэта такія члены сказа, якія выконваюць 

аднолькавую сінтаксічную функцыю, адносяцца да аднаго агульнага для іх 
члена і характарызуюцца інтанацыяй пералічэння: Полем, лесам, пералескам 
па зямлі, вясной абуджана, красавік ідзе з пралескамі па праталінах і 
лужынах. (С.Ш.) У гэтым сказе полем, лесам, пералескам – аднародныя 
дапаўненні; адносяцца да выказніка ідзе, адказваюць на пытанне чым? , 
вымаўляюцца з інтанацыяй пералічэння; дапаўненні па праталінах і лужынах 
таксама аднародныя.  

Аднароднымі могуць быць:  
• дзейнікі: Луг зялёны, сенажаць, лес дрымучы, сад і поле, сініх рэк, 

азёр прыволле песнямі птушынымі звіняць (М.Т.);  
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• выказнікі: Жытнія каласы мякка шарахцелі па кашулі, казыталі 
шыю (Хомч.);  

• дапаўненні: Пакіньце цішу вуснам і вачам, аддайце неба зорам і 
каханым (Я.Я.);  

• азначэнні: Зімні, казачны ўбор зямлі. Белыя, ружовыя і сінія на 
ялінах ружы расцвілі (Каратк.);  

• акалічнасці: Так лёгка і хораша, спраўна і спорна ідуць у пракосе 
сапраўдныя касцы (Б.).  

Аднародныя члены сказа звычайна маюць аднолькавае марфалагічнае 
выражэнне. Аднак яны часам выражаюцца рознымі часцінамі мовы: Тады за 
вёскай загрымела моцна і не сціхаючы (Пташ.) або рознымі формамі адной і 
той жа часціны мовы: На палях і над лясамі ззяе пагодлівы сонечны дзень 
(Пестр.).  

Група аднародных членаў сказа ўтварае рад, кампаненты якога 
раўназначныя, аб’яднаныя злучальнымі злучнікамі, бяззлучнікавай або 
камбінаванай сувяззю і спецыфічнай інтанацыяй. У сказе можа быць некалькі 
радоў аднародных членаў, якія звязваюцца з рознымі словамі  і выконваюць 
розную сінтаксічную функцыю. Так, у сказе Тонкія серабрыстыя валаконцы 
асядаюць на зямлю, чапляюцца за хмызы, платы, быльнёг (Р.І.) два рады 
аднародных членаў: асядаюць, чапляюцца -- аднародныя выказнікі, а за 
хмызы, платы, быльнёг – аднародныя дапаўненні. Рады аднародных членаў 
сказа могуць быць адкрытымі і закрытымі. А д к р ы т ы м  з’яўляецца рад, 
адносіны паміж членамі якога дапускаюць уключэнне новых членаў з такой 
самай сінтаксічнай функцыяй; адкрытымі бываюць бяззлучнікавыя рады і 
рады з паўторнымі злучнікамі, аб’яднаныя інтанацыяй пералічэння: У вадзе 
купаюцца зоры, лазнякі, цень лодкі, бездань неба. (Лупс.) Азевіч надта скалеў, 
спярша не мог нават паварушыць ні нагой, ні рукой. (В.Б.)   

З а к р ы т ы м  лічыцца рад, адносіны паміж членамі якога не 
дапускаюць уключэння новых членаў; закрытыя рады часцей двухчленныя 
або шматчленныя з рознымі злучнікамі: Жыццё ў гэтую пару не замірае, а 
нараджаецца (І.Н.); Не елкі, а сосны ды бярозы растуцьна лясных узгорках. 
(Я.М.) У закрытых радах ужываюцца адзіночныя злучнікі.  

Некаторыя члены сказа толькі знешне супадаюць з аднароднымі, але не 
з’яўляюцца імі. Нельга лічыць аднароднымі:  

1) кампаненты дзеяслоўнага выказніка, якія маюць рознае значэнне, але 
першы з іх часткова страціў сваю самастойнасць: збегай паглядзі, зайду 
пагавару, вазьмі схавай і інш.;  

2) выказнікі, выражаныя аднымі і тымі або сінанімічнымі дзеясловамі: З 
глыбінь зямлі плыве, плыве вятроў асенніх невыразны гоман. (Панч.);  

3) фразеалагізмы, у якіх ёсць паўторныя злучнікі і – і, ні – ні, то – то, ці 
– ці, і так і сяк, то скокам то бокам, ці там ці сям: Ляжыць Міколка ні 
жывы ні мёртвы і толькі чуе, як моцна б’ецца ды вырываецца з грудзей яго 
маленькае сэрца. (Лыньк.)  
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Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа  
К о с к а  с т а в і ц ц а:  
1. Паміж аднароднымі членамі пры адсутнасці злучнікаў: Добрай 

раніцы ў полі вятрам-дабрадзеям, каласам умалотным, высокім, рупным 
жнеям. (М.Т.)  

2. Паміж аднароднымі членамі, звязанымі пры дапамозе адзіночных 
супраціўных злучнікаў а, але, ды ( у значэнні але), аднак, затое: Лёд не 
трэснуў, а толькі ўгнуўся, хоць і быў яшчэ слабы пад роўным пластом белага 
пухнатага снегу. (В.Б.)  

3. Паміж аднароднымі членамі, якія звязваюцца пры дапамозе 
паўторных спалучальных ці размеркавальных злучнікаў (і-і, ні-ні, ды-ды (у 
значэнні і і), ці-ці, або-або, то-то, і інш.): Мір – гэта і праца, і шчасце, і 
радасць. (М.Т.)  

4. Паміж парамі аднародных членаў, звязаных спалучальным злучнікам 
і: Сосны гамоняць, нібы расказваюць чароўныя казкі маленства – адну за 
адной, нястомна і радасна, ціха і мудра, як гэта можа добрая, пагодлівая 
старасць. (Б.)  

5. Перад другой часткай парнага злучніка, які звязвае аднародныя члены 
(як-так і, не толькі- але і, хоць і –але, не так-як): Мне заўсёды падабаліся як 
вясёлыя, так і сумныя песні роднага краю. (Каратк.) 

К о с к а  н е  с т а в і ц ц а :  
1. Паміж аднароднымі членамі сказа, звязанымі адзіночнымі 

спалучальнымі ці размеркавальнымі злучнікамі і, ды ( у значэнні і), ці, або: 
Вясной у спёках і дажджах пад крыламі галінак рос яблык, быццам на 
дражджах. (М.К.)  

2. Перад першым аднародным членам, калі пералічэнне пачынаецца з 
паўторнага злучніка: Вакол і лес, і хмызнякі, і зялёная дуброва – з малых мне 
год усё знаёма. (Астр.)  

3. Паміж аднароднымі членамі, звязанымі паўторнымі злучнікамі і-і, 
калі аднародныя члены ўтвараюць цеснае сэнсавае адзінства і вымаўляюцца 
без інтанацыі пералічэння: Вецер папараскідаў па двары і сухую траву і лусце. 
(К.Ч.)   

4. Паміж азначэннямі, якія не з’яўляюцца аднароднымі: Далёкія агні 
палескіх вёсак, настылыя блакітныя агні, дзявочай песні звонкі надгалосак 
мяне ізноў паклікалі сюды. (Грах.)  

 
Аднародныя і неаднародныя азначэнні 
Некалькі азначэнняў, якія паясняюць адно слова, могуць быць 

аднародныя і неаднародныя. Так, у сказе Паветра напоена той 
празрыстасцю і чысціней, якая бывае толькі цеплай, лагоднай восенню (І. Н.) 
выдзеленыя азначэнні аднародныя, а ў сказе На арэшніку можна было 
заўважыць на пупышках далікатныя ружовенькія вусікі цвету (Дам.) – 
неаднародныя. 

Азначэнні, звязаныя паміж сабой злучнікамі, заўседы аднародныя: Хата 
зноў асвятлялася ціхім і мяккім спакоем (Ад.); Маўклівая і трывожная ноч 
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плыве над затоенай, прыціхлай зямлёй (В.Б); Лабановіч здзівіўся, калі на цэлы 
рад яго запытанняў вучань даваў дакладныя і грунтоўныя адказы (К-с).  

Азначэнні, паміж якімі бяззлучнікавая сувязь, могуць быць аднародныя 
і неаднародныя. Іх размежаванне з’яўляецца істотным як для разумення сэнсу 
сказа, так і для правільнай пастаноўкі знакаў прыпынку: паміж аднароднымі 
азначэннямі ставіцца коска, а паміж неаднароднымі – не ставіцца.  

Азначэнні аднародныя: 
1) Калі характарызуюць прадметы па аднатыпных прыметах  і 

выражаюцца часцей якаснымі прыметнікамі; паміж імі можна паставіць 
злучнікі і: Чырвоныя, сінія, жоўтыя кветкі стракацелі на лузе (Краўч.); На 
белым фоне печы выразна бачны толькі аранжавыя, жоўтыя, сінявата-
фіялетавыя палосы (Асіп.) 

2) Калі абазначаюць розныя прыметы аднаго і таго ж прадмета, якія 
характарызуюць яго з аднаго боку; часта такія азначэнні з’яўляюцца 
сінонімамі: Вандроўнікі выйшлі на пустое, запушчанае поле, ужо колькі 
гадоў гаспадары перасталі засяваць яго, бо з засеву ледзь-ледзь збіралі 
насенне (К-с); Чыстае, свежае ранішняе паветра разносіла па невідомых 
струнах песні жаваранкаў, шчэбет сумятлівых вераб’ёў, гагатанне гусей і 
гарластае ку-ка-рэ-ку верханскіх пеўняў (К-с). 

3) Калі з’яўляюцца мастацкімі азначэннямі (эпітэтамі): З нізкага 
цьмянага неба пасыпаў мокры, лянівы, дакучлівы снег (Б.); Снуючыся высока 
ў небе, раняла птушка мяккія, ласкавыя мелодыі, сатканыя са звону 
срэбраных струн, з булькання лясных ручайкоў, з зумкання пчаліных крылцаў, 
шолаху красак (К-с). 

4) Калі стаяць пасля паяснёнага назоўніка: Лес пайшоў малады, чысты, 
не густы (Сач.); У гомане лесу чуўся ўжо крок зімы доўгай, лютай, 
марозлівай (Гал.); Спакой халодны, амярцвелы на ўсё паклаў сваю пячаць (К-
с); На палях нерухома ляжала восень шэрая, аднастайная (Шам.); або калі 
азначэнні адасобленыя: Праходзяць цёплыя дажджы, сляпыя, ціхія, грыбныя 
(Грах.); Чародкамі перапырхваюць з дрэва на дрэва, з куста на куст 
берасцянкі, бадзёрыя, ажыўленыя (В.В.); У вачах Лабановіча яшчэ стаяў 
заплаканы твар бабкі Параскі і ўся яна, такая зычлівая і добрая, нізенькая, 
сухенькая, маршчыністая (К-с); Прысадзісты, з дужымі рукамі, 
прыветным тварам і з даверлівай усмешкай, ён [Віктар Мікітавіч] выклікае 
сімпатыю (Парх.). 

5) Калі адно з іх выражана прыметнікам, а другое дзеепрыметнікам або 
прыметнікам з паясняльнымі словамі: Канал нагадваў старое, пакрытае 
раскаю рэчышча (Парх.); Васіль устаў, паглядзеў на сіняватае, глыбокае, 
зорамі вышытае неба (І.М.); Ад дарогі да агароджы бегла роўная, старанна 
расчышчаная сцежка (М.Г); Старыя, аздобленыя сівізною, маршчынамі і 
пачэснымі лысінамі дзяды, жывыя летапісы цельшынскай гісторыі на 
працягу многіх дзесяткаў гадоў, да душы падабаліся Лабановічу (К-с); Ён 
[Юзэф] вёў нас па вузкай, амаль нявіднай у траве сцяжынцы, па арэшніку і 
нейкім іншым кустоўі, і вакол было вельмі прыгожа (Сач.); За бярэзінай 
плыло невысокае, па-восеньску ласкава-смутнае сонца (Ад.); Ля мастка ў 
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канцы грэблі я спыніўся і апёрся на пярэчку з сухой, рудаватай яшчэ ад 
саскобленай кары альшэвіны і доўга глядзеў у маленькую рачулку (Пташ.); або 
калі адно азначэнне дапасаванае, а другое недапасаванае: Нізавы вецер развёў 
на амаль чорнай вадзе Дняпра высокія, у рост чалавека хвалі (Каратк.); Калі 
хлопец дайшоў да краю сяла, з апошняга двара высунулася рудая, з белаю 
лысінкаю карова, якую падганяла чарнявая дзяўчына з дубцом (І.М.) 

Азначэнні неаднародныя:  
1) Калі характарызуюць прадмет з розных бакоў, у розных адносінах: 

Сонца яшчэ не зайшло, але яго вялізны чырвоны круг ужо апускаўся на 
паверхню зямлі (К-с); Праз замураваныя марозам вокны ў хату прабіваецца 
кволы чырвоны прамень (Асіп.); Шырокі маршчыністы лоб, засяроджаны 
пагляд вачэй рабілі Андрэя прывабным, дзелавым (Сач.); На вуліцы, супраць 
акна, стаяла таўшчэзная старая ліпа (Карам.); Чорнай расплывістай 
паласой цягнуліся ў шэрасць прысады (В.Б).  

У кантэксце такія азначэнні могуць аб’ядноўвацца якой-небудзь 
агульнай прыметай і выступаць як аднародныя: Полымя пачало скакаць ад 
куста к кусту, хапаць жухлую леташнюю траву, сухія, зляжалыя галінкі, 
буралом, і неўзабаве ўсё навокал завалакло горкім, уедлівым дымам (Сач.); 
Грубае, страшнае жыццё штодзённа і няспынна сцірала з яго душы вялікае 
значэнне мастацтва, якое ўсё болей і болей саступала сваё месца 
інстынктам барацьбы – выходзіла, што тое высокае і нязменнае, чым дыхаў 
ён [Фішар] трыццаць гадоў, цяпер проста было непатрэбным у гэтым 
страшным хаосе вайны (В.Б.). У першым сказе азначэнні горкім, уедлівым 
аб’ядноўваюцца агульным паняццем ‘непрыемны’; у другім сказе азначэнні 
грубае, страшнае – паняццем ‘цяжкае’. 

2) Калі першае азначэнне адносіцца не непасрэдна да назоўніка, а да 
спалучэння назоўніка з прыметнікам – адносным або прыналежным: Яна 
[Прыпяць], як і ўсе палескія рэкі, цячэ ў нізкіх пясчаных берагах (В.В.); 
Збіраючы жалуды, мядзведзь абламвае нярэдка тоўстыя дубовыя сукі (В.В.); 
У канцы чэрвеня прыйшлі шчодрыя летнія дажджы, а потым ізноў 
наладзілася надвор’е (К-с); Я люблю блукаць па вузкіх мінскіх вуліцах вясной 
(Панч.); За гады вады ён [Іван] зусім ужо адвык ад такого простага 
чалавечага імкнення да шчасця (В.Б); Прыходзіла адзіная вячэрняя дзіцячая 
радасць – матчыны расказы (Шам.). Азначэнні, выражаныя прыметнікамі 
якасным і адносным, якасным і прыналежным, абазначаюць нераўнапраўныя 
прыметы, па-рознаму характарызуюць назоўнікі, а таму неаднародныя. 

Не з’яўляюцца аднароднымі азначэнні, якія стаяць пасля назоўніка і 
ўтвараюць разам з ім тэрміналагічнае спалучэнне: крапіва малая пякучая, 
лапчатка гусіная лясная; або паясняюць тэрміналагічнае спалучэнне: Некуды 
спяшаецца хуткая цягавітая мурашка, уверх па сцяблінцы паўзе спакойная 
божая кароўка (І.Н.).  

Азначэнні неаднародныя, але раздзяляюцца коскамі, калі наступнае з іх 
удакладняе, канкрэтызуе сэнс папярэдняга і паміж імі можна уставіць словы 
гэта значыць, а іменна: З паўднёвага, сонечнага боку хаты капяжы аж 
заходзяцца ад сонца і цеплыні, прызба адтала, на ёй можна пасядзець, 
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пагрэцца, нават зняць шапку і расшпіліць кажух (Я.С.); Вячэрняя часіна 
настройвае больш на разважлівы, філасофскі лад (І.Н.); Новай, пахучай 
траўкаю зазелянелі дарогі і сцежкі ў полі (К-с); Пасля [Фішар] трохі 
асвойтаўся, трапіў на фронт, іншыя, большыя страхі і клопаты зацямнілі 
яго кволае інтэлігенцкае самалюбства (В.Б.); Кожны такі дзед меў свой 
асаблівы, выразны твар (К-с).  

 
Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа 
Пры аднародных членах сказа могуць ужывацца словы, якія 

абагульняюць іх змест. Гэта абагульняльныя словы; яны маюць больш 
шырокае значэнне, чым аднародныя члены сказа, і суадносяцца з імі як 
родавае і відавыя паняцці: Легла ўсё да сэрца блізка: колас буйны і тугі, і 
усмешка, і калыска, і асеннія стагі (Панч.); Я люблю вясковыя малюнкі: 
коцікі вярбы, нібы карункі, белае чаромхавае дзіва, што зямля пад сонцам 
нарадзіла (Кір.); Міхал на новым месцы ўзяўся: каня, кароўку расстараўся, 
завёў свіней, дзве-тры авечкі (К-с). 

Абагульняльныя словы належаць да той жа семантычнай групы, што і 
аднародныя члены, і выконваюць аднолькавую з імі сінтаксічную функцыю. 
У сказе Трава, ярына, азіміна – усё ажно буяла (Парх.) абагульняльнае слова і 
аднародныя члены сказа выконваюць функцыю дзейніка, а ў сказе Вясна, 
кажуць, прыгожая ўсюды: і ў полі, і ў лесе, і ў агародзе (Б.) – функцыю 
акалічнасці.    

У ролі абагульняльных слоў могуць ужывацца: 
• займеннікі кожны, увесь, усякі, ніхто, нішто (часцей займеннік 

усё, часам у спалучэнні з займеннікам гэта): Паэтам сваёй справы павінен 
быць кожны: каваль і інжэнер, матэматык і гісторык, географ і выкладчык 
літаратуры (Віт.); Усё было прыгожым, добрым: усмешкі людзей, сонечнае 
святло, сіні бляск мора (Хомч.); Дрэвы, стагі, будынкі – усё гэта злівалася з 
гарызонтам (Бяд.); Маляўнічая прырода, цудоўныя народныя паданні, 
легенды, песні, гераічнае мінулае роднага горада – усё гэта было 
жыватворнай крыніцай творчасці вялікага паэта (С. А.);  

• прыслоўі ўсюды, заўсёды, ніколі, нідзе, нікуды: Але самае 
галоўнае, што здзівіла і Бабарыку і школьнікаў, – нідзе не было парома: ні на 
гэтым, ні на тым беразе (Хомч.); Ад ліп падаў цень, і сонечныя плямы 
трапляліся ўсюды: на пажоўклай траве, на сцяне, на падаконніку (Шам.); 

• назоўнікі: Алешнік дзе-нідзе пераходзіць у яшчэ больш 
небяспечныя мясціны: дрыгвяністае балота, выгары (Сач.); Яму 
[настаўніку] падабалася паляшуцкая вопратка дзядзькі: чорная выцвіўшая 
суконная світка, пашытая да стану, шырокі ў чырвоныя палоскі даматканы 
пояс і шапка-кучомка свайго вырабу (К-с);  

• дзеясловы: Хлопчык, якому было толькі дванаццаць год, пачаў 
рабіць на сябе, на сям’ю: летам і ўвосень ганяў на пашу вербаўскую жывёлу, 
пёкся доўгімі днямі на сонцы, мок на дажджы, стыў у асеннюю непагадзь (І. 
М.); Усё сваё жыццё маці працавала ў калгасе: касіла, жала, палола, кароў 
даіла, цялят даглядала (Сач.); 
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• прыметнікі: Прыгожыя былі тыя ночы: цёплыя, светлыя, 
пахучыя і шчаслівыя (У.К.) 

У функцыі абагульняльных могуць выступаць таксама і словазлучэнні: 
Навокал панавалі толькі два колеры: сіні – неба і вады, жоўты – лесу 
(Хомч.); Дрэвы адно ў адно: тоўстыя, старыя, з бародамі сівога моху на 
ствалах (Сач.) 

Сінтаксічнае значэнне абагульненага слова, выражанага займеннікам 
усё і прыслоўем усюды, узмацняецца, калі абагульняльнае слова ўжываецца 
перад аднароднымі членамі сказа і пасля іх: Усё радавалася гэтаму дню: 
кветкі і матылі, шэрастволыя асінкі і буйныя парасткі арэшніку, 
дажджавыя лужы і белае павуцінне – усё свяцілася пад сонцам (Хомч.) 

Пасля абагульняльнага слова перад аднароднымі членамі сказа ставіцца 
двукроп’е: Запушчаныя ляды паволі засяваліся маладымі дрэўцамі: асіннікам, 
бярэзнікам, сасоннікам, ельнікам і рознымі іншымі дрэвамі (К-с); У хаце ўсё 
было перавернута дагары нагамі: скрыня, дзе хаваліся нашы пажыткі, стол, 
канапа (Сач.); Чым толькі ён [Чарняхоўскі] не займаўся ў клубе: выступаў у 
спектаклях, у аркестры іграў, спяваў у хоры, выпускаў газету, пісаў у яе 
артыкулы і нават вершы (І. М.); Калі абоз з’ехаў з грэблі, усюды стала пуста 
і ціха: на лагу, на выганчыку і ў вёсцы (Пташ.). 

Калі аднароднымі членамі з папярэднім абагульняльным словам сказ не 
заканчваецца, то перад імі ставіцца двукроп’е, а пасля іх – працяжнік: Усё 
разам: і хаты, і поле, і дарога – чарнела ад асенняй імглы і туману (К.Ч.); 
Усё: зямля, дрэвы, стрэхі – пакрылася звонкай ледзяной коркай (Шам.); Праз 
некалькі гадоў ад тартака астанецца толькі званне; гэта месца: і лог у самы 
кут да ракі, і буй, і лес за мастом на гары – будуць зваць адно Тартаком, як 
завуць ужо і цяпер (Пташ.). 

Пасля аднародных членаў сказа перад абагульняльным словам ставіцца 
працяжнік: І рэчка, і луг, і поле, і горкі – усё засыпана белым халодным пухам 
(К-с); Чыстыя платы, зялёныя вішні і яблыні, вароты і хаты, дашчаныя 
ходнікі – усё накрылася шэранню (Карам.); Чыстая вада, жоўценькі пясочак 
на дне, прыгожы беражок – усё гэта вабіла такой спакусаю, што маладыя 
настаўнікі змушаны былі спыніцца (К-с); Старая хата, агародзік, заглушаны 
пустазеллем, дупластыя, струхлелыя межавыя вербы, унук Сцёпка ды пенсія 
за сына – вось усё, што засталося ў яго [Мірона Патапавіча] пасля вайны 
(Хомч.). 

Калі пасля аднародных членаў перад абагульняльным словам ужыта 
пабочнае слова або спалучэнне слоў словам, адным словам, карацей кажучы, 
то працяжнік ставіцца перад пабочным словам, а пасля яго коска: Начны лес, 
ціхі, ледзь улоўны гул маразявых сосен, цішыня лясных нетраў – адным 
словам, усё настройвала на роздум (М. З.). 
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АДАСОБЛЕНЫЯ ЧЛЕНЫ СКАЗА  
 
Паняцце адасаблення  
Адасабленне — гэта сэнсавае і інтанацыйнае выдзяленне даданых 

членаў сказа. Прычынай адасаблення даданых членаў сказа з'яўляецца 
жаданне гаворачага падкрэсліць, узмацніць сэнсавую значнасць слова 
(спалучэнне слоў) у сказе, удакладніць, канкрэтызаваць пэўную частку 
выказвання. 

Спынімся на агульных умовах адасаблення даданых членаў сказа. 
Найважнейшай сярод іх з'яўляецца інтанацыя.Адасобленыя члены сказа 
звычайна аддзяляюцца ад іншых членаў сказа адпаведнай паўзай, лагічным 
націскам, запаволеным ці паскораным тэмпам. Аднак неабходна памятаць, 
што не заўсёды адасоблены член сказа можна выдзеліць паўзай. Напрыклад, у 
сказе Чаромха цвіла і, укрытая белай квеценню, быццам мігцела (Каратк.) 
пасля злучніка і перад адасобленым азначэннем паўза адсутнічае. А іншы раз 
паўза бывае пры адсутнасці адасаблення: У глыбіні стаяла / адвешаная 
аксамітнай парцьерай / вешалка для вопраткі (Каратк.). 

На адасабленне членаў сказа можа ўплываць парадак слоў. Часцей 
адасабляюцца члены сказа ў постпазіцыі. Так, азначэнні, выражаныя 
дзеепрыметным зваротам, адасабляюцца, калі стаяць пасля паяснёнага слова: 
Дарога перайшла ў алею, абсаджаную высокімі ліпамі (Віт.). І такія азначэнні 
звычайна не адасабляюцца, калі стаяць перад паяснёным словам: Неба 
афарбавала ў свой сіняваты колер абслізганы завеяй снег (Ад.). 

Адасабленне можа залежыць таксама і ад характару паяснёнага слова. 
Напрыклад, амаль заўсёды адасабляюцца азначэнні, якія адносяцца да 
асабовых займеннікаў, а таксама акалічнасцей, якія ўдакладняюць 
займеннікавыя прыслоўі там, тут, туды, адтуль і інш.: Жывая, стройная, 
яна як бы прынесла ў хату свежасць вечара і пахі садовай квецені (Хадк.). 
Мы, беларусы, як і кожны народ, любім сваю родную зямлю, сваю рэспубліку, 
ганарымся ёю (Хадк.). Башлыкоў раптам праз варушэнне снегу заўважыў 
там, пад покрывам цемры, дзіўныя постаці (І.М.). 

На адасабленне ўплывае ступень развітасці члена сказа, г. зн. наяўнасць 
ці адсутнасць пры ім паясняльных слоў. Так, напрыклад, адзіночныя 
азначэнні, якія стаяць пасля паяснёнага слова, як правіла, не адасабляюцца, а 
развітыя — адасабляюцца: Паабапал гасцінца, зарослага мяккаю мураўкаю, 
каласілася жыта залацістае (Ц.Г.). 

Адасабляцца могуць азначэнні, у тым ліку прыдаткі, дапаўненні і 
акалічнасці.  

 
Адасабленне азначэнняў 
Дапасаваныя азначэнні, выражаныя прыметнікамі і дзеепрыметнікамі, 

прыметнымі і дзеепрыметнымі словазлучэннямі, а д а с а б л я ю ц ц а  і 
выдзяляюцца знакамі прыпынку:  
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а) калі адносяцца да асабовых займеннікаў незалежна ад месца ў сказе: 
Ашаломленыя, мы доўга стаялі моўчкі. (Шам.);  

б) калі стаяць пасля назоўнікаў і з’яўляюцца развітымі: З-за лесу пачала 
выпаўзаць шэра-сіняя хмара, акаймаваная залатым абадком чэрвеньскага 
сонца. (Грах.);  

в) калі, неразвітыя, яны стаяць пасля назоўнікаў і маюць вялікую 
сэнсавую нагрузку: У лесе, змярцвелым і суровым, было зацішна і нават 
цёпла. (Асіп.)  

Заўвага: Не адасабляюцца і не выдзяляюцца знакамі прыпынку 
дапасаваныя азначэнні, якія цесна звязаны па сэнсе і інтанацыяй з 
назоўнікам: Хачу жыцця светлага і радаснага для ўсіх. (Бр.)  

г) калі стаяць перад назоўнікам і маюць дадатковае акалічнаснае 
значэнне прычыны, уступкі, умовы, часу: Змарнелая ад гора, маці Марысі 
ляжала на ложку. (Сам.);   

д) калі аддзелены ад паяснёных назоўнікаў дзеясловамі-выказнікамі ці 
іншымі членамі сказа: Ахопленыя пажарам вайны, стаялі нерухома рэдкія 
кучаравыя воблакі. (В.Б.);  

е) калі ўдакладняюць папярэдняе азначэнне: У тым, далёкім, канцы 
вёскі пачуліся маладыя галасы. (Хадк.)  

Заўвага: Дапасаваныя азначэнні трэба адрозніваць ад іменных частак 
састаўных выказнінаў: Дзень быў цёплы, ціхі. (І.М.) Ноч стаяла светлая, 
сухая і ветраная. (Пташ.)  

Н е д а п а с а в а н ы я  а з н а ч э н н і , выражаныя назоўнікамі ва 
ўскосных склонах і рознымі словазлучэннямі, а д а с а б л я ю ц ц а  і 
выдзяляюцца знакамі прыпынку:  

а) калі адносяцца да асабовых займеннікаў або ўласных ці агульных 
назоўнікаў: Невысокага росту, у вылінялай старой штармовачцы і лыжнай 
шапачцы, ён прыпыніўся на прасецы. (Жук);   

б) калі знаходзяцца ў адным радзе з адасобленымі дапасаванымі 
азначэннямі: Пыл пацягнула на двор, сухі, шорсткі, з едкім гарам. (Пташ.);  в) 
калі ўдакладняюць змест папярэдніх дапасаваных азначэнняў або нясуць 
значную сэнсавую нагрузку: Сяргееў  Хутар – маленькая, усяго на дзесяць 
хат, вёска. (Хадк.)  

 
Адасабленне прыдаткаў  
Развітыя і неразвітыя прыдаткі, выражаныя адзіночнымі назоўнікамі або 

назоўнікамі з паясняльнымі словамі, адасабляюцца і выдзяляюцца знакамі 
прыпынку:  

а) калі адносяцца да асабовых займеннікаў незалежна ад месца ў сказе: 
Вы, моладзь, народ цікавы і вясёлы. Ён мігцеў, дрыжаў, вясёлы агеньчык. 
(І.М.);  

б) калі адносяцца да ўласных ці агульных назоўнікаў і стаяць пасля іх: 
Думалася пра Ганулю, адзіную дачку. (Хадк.); 

 в) калі стаяць перад агульнымі ці ўласнымі назоўнікамі і маюць 
дадатковае акалічнаснае значэнне: Выдатны майстар беларускага слова, 
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Якуб Колас карыстаўся любоўю народа. (Луж.) Весялун і спявака, кравец 
любіў песні.(Краўч.); 

 г) калі звязваюцца з паяснёнымі назоўнікамі злучнікамі ці, або, як: 
Пчолы збіраюць нектар, ці духмяны сок. (ЛіМ) Марыю, як маладую 
настаўніцу, цікавіла ў школе ўсё;  

д) калі выражаюцца ўласнымі імёнамі са словамі па прозвішчы, па 
мянушцы, па клічцы і інш., якія стаяць пасля назоўнікаў: Пажылы мужчына, 
па прозвішчы Хмель, ехаў у млын. (К-с)  

 
Адасабленне акалічнасцей  
Паводле граматычнага выражэння і сінтаксічных функцый адасобленыя 

акалічнасці падзяляюцца на дзве групы. Першую групу складаюць 
акалічнасці, выражаныя дзеепрыслоўямі і дзеепрыслоўнымі зваротамі. Яны 
адасабляюцца і на пісьме выдзяляюцца коскамі, калі выражаюцца:  

а) дзеепрыслоўнымі словазлучэннямі незалежна ад месца ў сказе: 
Пераскокваючы з аднае галінкі на другую, вавёрка кідала на мяне цікаўныя 
позіркі. (Мяж.);  

б) дзеепрыслоўямі (адным ці некалькімі) са значэннем дадатковага 
дзеяння або стану: Развітаўшыся, Наталля Пятроўна забегла ва ўрачэбны 
пункт, пакінула там інструменты, кажух і рушыла дадому. (Шам.) ; 

 в) дзеепрыслоўямі і дзеепрыслоўнымі зваротамі, якія пачынаюцца 
словамі як, нібы, быццам і інш.: Вёска прыціхла, як бы патануўшы ў цемры. 
(Хадк.)  

Заўвагі: 1. Не адасабляюцца і не выдзяляюцца знакамі прыпынку 
акалічнасці, выражаныя дзеепрыслоўямі і дзеепрыслоўнымі зваротамі, якія 
па значэнні блізкія да прыслоўяў або сталі фразеалагізмамі: Лабановіч не 
спяшаючыся пайшоў далей. (К-с) Мікола маўчаў сцяўшы зубы. (Ц.)  

2. Не адасабляюцца і не выдзяляюцца знакамі прыпынку акалічнасці, 
адна з якіх выражана прыслоўем, а другая, звязаная з папярэдняй 
спалучальным злучнікам і, - дзеепрыслоўем ці дзеепрыслоўным зваротам: 
Крушынскі гаварыў ціха і не пазіраючы на госця. (Бяд.)  

Другую групу складаюць адасобленыя акалічнасці, выражаныя 
назоўнікамі і прыслоўямі. Яны адасабляюцца і выдзяляюцца на пісьме 
коскамі:  

а) калі канкрэтызуюць, удакладняюць сэнс папярэдняй акалічнасці. 
Такія адасобленыя акалічнасці называюцца ў д а к л а д н я л ь н ы м і : На 
ўзгорку, побач з хатай, расце высокі дуб. (Бяд.):  

б) калі выражаюцца назоўнікамі з прыназоўнікамі нягледзячы на, 
дзякуючы, якія стаяць перад выказнікамі: Нягледзячы на позні час, ніхто з 
пасажыраў не спаў. (Шам.) Дзякуючы сябрам, я змог перажыць і гэта, самае 
вялікае няшчасце. (Нов.);  

в) калі выражаюцца назоўнікамі з прыназоўнікамі паводле, у 
адпаведнасці з , згодна з, з прычыны, насуперак і інш.: Насуперак жаданню, 
Лабановіч доўга не мог заснуць.(К-с)  
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Часам акалічнасці, выражаная назоўнікамі з прыназоўнікамі, пры 
аднолькавых сінтаксічных умовах могуць адасабляцца і не адасабляцца: 
Параўн.: Па той бок агароджы, направа ад брамы, расло некалькі старых 
дубоў. (К.Ч.) і Па той бок агароджы направа ад брамы расло некалькі 
старых дубоў.  

 
Адасабленне дапаўненняў  
А д а с а б л я ю ц ц а  дапаўненні, выражаныя назоўнікамі або 

займеннікамі ва ўскосных склонах з прыназоўнікамі акрамя, апрача, замест, 
за выключэннем і інш.: Сцёпка прачнуўся досыць рана. Апрача яго, тут было 
яшчэ некалькі чужых людзей. (К-с) Замест адказу, матчыны пальцы даволі 
блізка знаёмяцца з Міколкавым вухам. (Лыньк.)  

 
Адасабленне паясняльных і далучальных канструкцый  
Паясняльныя і далучальныя канструкцыі даюць тлумачэнне, дадатковыя 

заўвагі да асноўнага тэксту ці яго часткі. Паясняльныя канструкцыі ўводзяцца 
ў сказ словамі гэта, гэта значыць, а іменна, так званы і інш.: У жніўні, а 
іменна незадоўга да вяселля, яны ездзілі да бацькоў Алёнкі ў Мінск. (Каратк.)  

Далучальныя канструкцыі прымацоўваюцца да сказа словамі да таго 
ж, у тым ліку, у прыватнасці, напрыклад, галоўным чынам, нават, асабліва, 
выключна, перш за ўсё, у адпаведнасці  і інш.: Скарына ведаў добры дзясятак 
моў, у тым ліку лацінскую і старажытнагрэчаскую. (Гіл.) У кожнага 
чалавека, нават самага смелага, ёсць пачуццё страху. (В.Б.)  

На пісьме паясняльныя і далучальныя канструкцыі выдзяляюцца 
звычайна коскамі, радзей – працяжнікамі: Плошча, якую займае будаўніцтва, 
агромністая – цэлы гарадок. (Сач.) А на пачэсным гэтым месцы садзіўся 
госць – і то не кожны. (К-с) 
 

ПАРАЎНАЛЬНЫЯ ЗВАРОТЫ 
П а р а ў н а л ь н ы я  з в а р о т ы  - гэта словы і словазлучэнні, якія 

шляхам параўнання раскрываюць і ўдакладняюць змест іншых слоў сказа. 
Яны служаць для дакладнай характарыстыкі прадметаў і з’яў навакольнага 
свету. Такія звароты ўводзяцца ў сказ пры дапамозе злучнікаў бы,  быццам, 
нібы, нібыта, чым, што, як бы, як быццам: Сплылі гады, бы тыя хвалі 
разводдзяў шумных, векавых. (К-с) На паляне, быццам на пчольніку, салодка 
пахне мёдам.(Р.І.)  

Параўнальны зварот можа складацца як з аднаго самастойнага слова 
(назоўніка, прыметніка, лічэбніка, прыслоўя, дзеяслова), так і са спалучэнняў 
слоў: Як люстра, возера лягло шырока ў ясны дзень.(Бач.) Авёс шамаціць 
галінкамі, нібы адмысловымі ценькімі каралямі.(Бр.)  

Параўнальныя звароты могуць стаяць у пачатку, у сярэдзіне ці ў канцы 
сказа: Як вадаспад, пясок сыпучы цурчыць струменем пад адхон. (Віт.) 
Прыходжу ў гэты лес, нібы дадому. (І.К.)   
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Параўнальныя звароты могуць паясняць розныя члены сказа. Так, у 
сказе Раска, як русалчына луска, на вадзе ад месяца гарыць. (Каратк.) 
параўнальны зварот паясняе дзейнік, а ў сказе Цячэ ў нізоўі з хвойніку туман, 
цягучы і пахучы, як жывіца. (Грач.) – азначэнне. Калі параўнальны зварот і 
дзейнік, да якога ён адносіцца, выражаны назоўнікам у форме назоўнага 
склону, то параўнальны зварот набліжаецца сваёй функцыяй да прыдатка: 
Буслы, як нейкія паслы, паважную хавалі тайну (Стр.) Часта параўнальныя 
звароты паясняюць дзеяслоў-выказнік, выконваючы пры гэтым сінтаксічную 
функцыю акалічнасці: Ранак сёння быў такі ж чысты, як і ўчора. (Хомч.) У 
гэтым сказе параўнальны зварот набліжаецца да акалічнасці часу. Сосны, 
падобныя адна на адну, як сёстры, стваралі ўзбоч дарогі суцэльныя сцены. 
(І.М.) – да акалічнасці меры і ступені. Азёры з дзіўнымі летапіснымі назвамі 
абкружылі Браслаў, нібы бліскучыя каралі. (В.В.) – спосабу дзеяння.  

У вуснай мове параўнальныя звароты выдзяляюцца інтанацыяй, а на 
пісьме – звычайна коскамі.  

Коска ставіцца: 
 а) калі параўнальныя звароты адносяцца да ўказальных слоў так, такі, 

якія ёсць у асноўнай частцы сказа. У такім выпадку характар параўнання 
праяўляецца найбольш выразна: Матуліны рукі нас цешаць, галубяць,  так 
шчыра, як маці, ніхто нас не любіць. (Вяр.);  

б) калі параўнальныя звароты маюць параўнальнае значэнне, хоць і не 
адносяцца да ўказальных слоў: Возера паглядае, як сіняе вока, з бязмежнага 
прастору зямлі. (Бр.);  

в) перад злучнікам як у спалучэннях не хто іншы, як; не што іншае, як; 
як правіла, як заўсёды, як ніколі  і інш.: Гэта – амерыканскі янот, далёкі 
заморскі госць. Не хто іншы, як ён. (В.В.)  

Коска не ставіцца:  
а) калі параўнальныя звароты ўваходзяць у склад выказніка: Мясцовасць 

як казачны сон. (В.В.); 
б) калі параўнальныя звароты ўваходзяць у склад устойлівых 

словазлучэнняў біцца як рыба аблёд, як з вядра, зняло як рукой, як бачыш, як 
без рук, як вадою змыла, як гром з яснага неба, як дзве кроплі вады, як забіты, 
як мага, як мае быць, як па масле, як след, як у ваду апушчаны: Восень 
адышла, а зіма не бралася як след. (І.М.); 

в) у зваротах са злучнікам як, які мае значэнне “у якасці”: Андатра 
карыстаецца хвастом і як вяслом, і як рулём. (В.В.);  

г) у зваротах, абедзве часткі якіх выражаюцца аднолькавымі словамі: 
Хворая як хворая. Такіх ён бачыў сотні. (Шам.)  

 
ЗВАРОТАК  

З в а р о т а к  - гэта слова ці спалучэнне слоў, што называе прадмет ці 
асобу, да якіх  звяртаюцца з прамовай: Верце, людзі, верце – у дружны рост 
усходаў і задум, у добры плён на ніве і на сэрцы!(Гіл.)   Зваротак граматычна 
не звязаны з членамі сказа. Аднак гэта не азначае, што зваротак не мае 
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сэнсавай сувязі з імі. На сувязь зваротка са сказам паказвае або дзеяслоў-
выказнік (у форме загаднага ладу), або займеннік: Эй, восень, восень, скуль 
ты ўзялася? (Куп.)  

Зваротак часцей за ўсё выражаецца назоўнікам у назоўным склоне: 
Паклон табе нізкі, што вяла мяне, маці, няхітрай дарогай зямною! (Кір.); 
субстантываванымі прыметнікамі і дзеепрыметнікамі ў назоўным склоне: 
Гэта ты, дарагая, мяне ўчора клікала за сяло слухаць гутарку зорак і траў, 
слухаць шорах дрымотнага лесу? (Панч.) У мастацкіх творах сустракаюцца 
звароткі, выражаныя формай старажытнага клічнага склону назоўнікаў: 
Прыйдзі пад вечар ты на поле і палюбуйся ім, саколе.(К-с) Сілен, княжа, 
караць, галаву сілен зняць, - не скуеш толькі дум ланцугамі. (Куп.)   

У залежнасці ад структуры звароткі бываюць развітыя і неразвітыя. 
Неразвітыя звароткі выражаюцца адным словам: Сябры, паверце земляку: за 
век свой некароткі я ўпэўніўся, што случаку ўвесь наш край салодкі. (Віт.) У 
склад развітых звароткаў уваходзяць прыметнікі, прыналежныя займеннікі, 
назоўнікі ва ўскосных склонах без прыназоўнікаў і з прыназоўнікамі: 
Магутнае слова, роднае слова! Са мной ты на яве і ў сне. (Куп.)  

Членам сказа зваротак не з’яўляецца, аднак ён не можа існаваць баз 
сэнсавай сувязі з канкрэтным сказам або асобнымі яго членамі. Сэнсавая 
сувязь у большасці выпадкаў выражаецца з дапамогай інтанацыі: Адгукніся, 
вясна, мне зязюляй з-за рэчкі, дай яшчэ раз прыпасці да любай зямлі. (А.К.) 
 Зваротак можа знаходзіцца па-за сказам і ў складзе сказа. Калі ён не 
ўваходзіць у склад сказа, то вымаўляецца з моцнай клічнай інтанацыяй і ад 
сказа аддзяляецца паўзай: Зямля Беларусі! Вачамі азёраў глядзіш ты ў 
празрыстыя высі нябёс... (Бр.) У зваротках, якія ўваходзяць у склад сказа, 
клічная інтанацыя слабейшая, асабліва калі ён стаіць на канцы сказа. У 
сярэдзіне сказа зваротак звычайна мае інтанацыю пабочнасці: выдзяляецца 
невялікімі паўзамі, вымаўляецца больш нізкім тонам і хутчэй, чым іншыя 
словы сказа.  

 
Знакі прыпынку пры зваротках  
У залежнасці ад месца ў сказе і эмацыянальнай афарбаванасці 

ўжываюцца наступныя знакі прыпынку.  
1. Калі зваротак знаходзіцца ў пачатку сказа і суправаджаецца 

ўзмоцненай інтанацыяй, то пасля яго ставіцца клічнік: Сонца! Сонца! З 
мірнаю зарою ты вярніся ў стэп з начных дарог. (Вял.) 

 2. Калі зваротак знаходзіцца ў пачатку сказа, то пры звычайнай 
інтанацыі пасля яго ставіцца коска: Хмаркі, хмаркі, напаіце дожджыкам 
зямлю. (К-с)  

3. Калі зваротак стаіць у канцы сказа, то перад ім  заўсёды ставіцца 
коска, а пасля ягго – знак прыпынку, які патрабуецца зместам і інтанацыяй 
усяго сказа: Купайцеся ў сонечных хвалях, палеткі ды лугі. (М.Ч.)  

4. Калі зваротак знаходзіцца ў сярэдзіне сказа, ён выдзяляецца коскамі з 
абодвух бакоў: Ты, шчодрая зямля-планета, даеш усім магчымасць жыць. 
(Бр.)   
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5. Калі пнрад звароткам стаіць выклічнік ты або вы ці толькі займеннік, 
то выдзяляецца коскамі толькі зваротак: Эх вы, дарогі жыцця, што там за 
вамі ўдалі? (М.Т.) Зашумі ты, лес, па-вясноваму. (Тр.) 

 6. Часціца о ад зваротка коскай не аддзяляецца: О край мой мілы! Усёй 
душою хачу злучыцца я з табою, у тваіх палях пазычыць сілу, у тваёй зямлі 
сысці ў магілу. (К-с)  

7. Некалькі звароткаў, звязаных паміж сабою бяззлучнікавай сувяззю, 
аддзяляюцца адзін ад аднаго коскамі, а калі яны звязваюцца злучнікамі і, ды 
(у значэнні і), то знакамі прыпынку яны не раздзяляюцца: Мір табе, узараная 
ніва, ураджаям тваім і пладам! (Гл.) Прывет вам, пушчы, сенажаці! Прымі, 
Дзвіна і Сож, паклон! (Маш.)  

 
ПАБОЧНЫЯ СЛОВЫ, СПАЛУЧЭННІ СЛОЎ І СКАЗЫ   

П а б о ч н ы м і  называюцца словы або спалучэнні слоў, якія 
граматычна не звязаны з членамі сказа, не з’яўляюцца імі і выражаюць 
адносіны гаворачай асобы да выказанай думкі ці да спосабу яе выражэння. 
 Пабочныя канструкцыі звязваюцца з усім сказам, у які ўключаюцца, і 
ўносяць у яго новыя адценні значэння – сцвярджэнне, меркаванне, спачуванне 
і інш. Гэта адзін са сродкаў выражэння мадальнасці: Дождж, безумоўна, 
прынясе больш карысці, чым шкоды. (Шам.) Скажам, аб вадзе гамонкі не 
было спрадвек, бо хапала нам заўсёды і азёр і рэк. (Астр.) – пабочнае слова 
безумоўна мае значэнне сцвярджэння, упэўненасці; пабочнае слова скажам 
выражае лагічную ацэнку, вынік. 

Пабочныя словы і спалучэнні слоў уключаюцца ў сказы з дапамогай 
асобнай інтанацыі пабочнасці: яны вымаўляюцца паскораным тэмпам з 
паніжэннем тону і аслабленнем націску, выдзяляюцца паўзамі: Прыедзьце да 
нас, калі ласка, сардэчна сустрэнем усіх. (Бял.) 

 У ролі пабочных ужываюцца мадальныя словы: безумоўна, бясспрэчна, 
відавочна, вядома, сапраўды, мабыць, можа, мусіць, напэўна; назоўнікі без 
прыназоўнікаў і з прыназоўнікамі: праўда, словам, на шчасце, на думку, па 
праўдзе, на бяду; субстантываваныя прыметнікі: самае большае, галоўнае, 
самае галоўнае, самае горшае; займеннікі з прыназоўнікамі: між іншым, між 
намі, апрача таго; прыслоўі: па-мойму, па-нашаму, па-вашаму, па-першае, 
нарэшце, наадварот; дзеяслоўныя формы: думаецца, бачу, кажу, дапусцім, 
ведаеш, разумееш; словазлучэнні: адным словам, інакш кажучы, з аднаго 
боку, з другога боку, галоўным чынам, калі ласка, чаго добрага, разам з 
гэтым.  

Паводле значэння пабочныя словы і спалучэнні слоў дзеляцца на 
некалькі груп.  

1. Пабочныя словы і спалучэнні слоў, якія выражаюць розную ступень 
верагоднасці выказанай думкі – упэўненасць, няўпэўненасць, сумненне, 
меркаванне: безумоўна, бясспрэчна, ведаю, вядома, зразумела, не сакрэт, 
гэта праўда, сапраўды, разумеецца, відавочна, відаць, думаю, як здавалася, 
здаецца, магчыма, мабыць, можа, мусіць, мяркую, напэўна, нібыта, 
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спадзяёмся, трэба думаць, хутчэй за ўсё:Пануры лес, здавалася, драмаў на 
сонцы. (Бяд.)  

2. Пабочныя словы і спалучэнні слоў, якія характарызуюць спосаб 
выражэння думак, манеру выказвання, выбар стылю маўлення, адносіны да 
стылю паведамлення: адным словам, інакш кажучы, як гаворыцца, карацей 
кажучы, трэба прызнацца, на добры лад, па сутнасці: Адным словам, 
палонны і хлопец, пакуль прыйшлі на кватэру, пасябравалі. (К.Ч.)  

3. Пабочныя словы і спалучэнні слоў, якія выражаюць эмацыянальную 
ацэнку выказвання – радасць, задавальненне, захапленне, гонар, засмучэнне, 
здзіўленне, шкадаванне: на шчасце, на радасць, на бяду, к майму 
задавальненню, чаго добрага, як на дзіва: На шчасце, ветрык падзьмуў у другі 
бок, і хлопцы супакоіліся. (Я.М.)  

4. Пабочныя словы і спалучэнні слоў, якія паказваюць на крыніцу 
паведамлення, на тое, каму належыць думка: на маю думку, як кажуць, па-
мойму, па-твойму, на мой погляд, па маіх разліках, думаецца, помніцца: Ды 
ўсюды ўраджай, па-мойму, не ад зямлі, ад чалавека залежыць. (Кул.)  

 5. Пабочныя словы і спалучэнні слоў, якія выражаюць лагічную ацэнку, 
вынік, суадносіны паміж часткамі выказвання, парадак думак, паслядоўнасць 
выказвання: такім чынам, значыць, між іншым, з аднаго боку, па-першае, па-
другое, перш за ўсё, перш-наперш, напрыклад, нарэшце, аднак, у першую 
чаргу, праўда, скажам: Між іншым, я сам люблю прыход вясны. (Панч.)   

6. Пабочныя словы і спалучэнні слоў, якія з’яўляюцца зваротам да каго-
небудзь з мэтай прыцягнуць яго ўвагу або выклікаць пэўную рэакцыю на 
паведамленне: бачыш, як бачыце, ведаеце, кажаш, думаеце, разумееце, ці 
паверыце, калі ласка, прабачце: Калі сонца прыпякае, недалёка бор – калі 
ласка, пад зялёны пад яго шацёр. (Астр.) 

 Пабочныя словы і спалучэнні слоў звычайна выдзяляюцца пры 
вымаўленні паўзамі, а на пісьме – коскамі.  

Пабочнымі могуць быць не толькі словы і спалучэнні слоў, але і цэлыя 
сказы. Па семантыцы пабочныя сказы не адрозніваюцца ад пабочных слоў: 
выражаюць мадальную, эмацыянальную ці лагічную ацэнку, паказваюць на 
крыніцу выказвання, на сувязь частак, характарызуюць стыль мовы: Гара, як 
нам паведамілі, называецца Маладзецкім курганам. (Б.)  

Пабочныя сказы могуць быць розныя па складзе: двухсастаўныя 
асабовыя, аднасастаўныя няпэўна-асабовыя, аднасастаўныя безасабовыя: 
Атрадны ўрач мог павымаць асколкі, як казаў Пазняк, толькі збольшага. 
(Шах.) Беларусь з даўняга часу лічыцца краем бульбы. Тут бульба, як 
гавораць у народзе, з’яўляецца другім хлебам. (К.Ч.) У цэнтры ляснога масіву 
ў найбольш, як можна думаць, дрымучым месцы знаходзіўся штаб 
партызанскага злучэння. (Б.)   

Пабочныя сказы характарызуюцца хуткім тэмпам вымаўлення і 
асаблівай інтанацыяй, значнымі паўзамі і нізкім тонам голасу, на пісьме яны 
звычайна выдзяляюцца коскамі. 
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УСТАЎНЫЯ СЛОВЫ, СПАЛУЧЭННІ СЛОЎ І СКАЗЫ  
У с т а ў н ы м і   называюцца словы, спалучэнні слоў і сказы, якія 

служаць для выражэння дадатковага паведамлення, заўвагі, удакладнення, 
тлумачэння ўсяго асноўнага выказвання: Калі спыніўся дождж зусім (а ён 
спыніўся каля золку) у праменні ясным, залатым устала сонца над узгоркам. 
(У.Д.)   

Устаўныя словы, спалучэнні слоў, сказы, як і пабочныя, граматычна не 
звязаны з членамі асноўнага  сказа, інтанацыйна ізаляваныя ў ім, адносяцца да 
ўсяго сказа ці да асобных  яго частак. Аднак устаўныя канструкцыі істотна 
адрозніваюцца ад пабочных. Яны заўсёды выдзяляюцца інтанацыйна, г. зн. 
вымаўляюцца больш хуткім тэмпам, больш нізкім тонам, чым асноўнае 
выказванне. Паўзы пры іх больш значныя, чым пры пабочных словах і сказах. 
На пісьме гэта інтанацыйная адасобленасць афармляецца дужкамі або 
працяжнікамі: Хлопец спяваў (сам мелодыю прыдумаў) нейкую песню.(Бяд.) 
Люблю я слухаць шум ад таркі – дзяруць картоплю на бліны; у печы піск 
люблю ад скваркі – прынадна пахнуць мне яны. (К-с)  

Устаўныя словы, спалучэнні слоў і сказы адрозніваюцца ад пабочных 
тым, што могуць дадаткова тлумачыць час, месца, прычыну дзеяння, 
характарызаваць асобу, выражаць ацэнку чаго-небудзь, абазначаць узрост, 
даваць некаторыя звесткі пра асобу, супастаўляць, удакладняць сказанае, 
дапаўняць асобныя члены асноўнага выказвання: Ад дарогі – дарога была 
нібы мяжой – пачынаецца заліўны луг. (Шам.) Не верыцца – хоць кліч сяброў 
у сведкі,- што ўжо мінула роўна дваццаць пяць. (Бач.)   

У адрозненне ад пабочных устаўныя канструкцыі ніколі не бываюць у 
пачатку асноўнай часткі, а заўсёды стаяць у сярэдзіне сказа або ў канцы. Яны 
могуць уключацца ў асноўны сказ без злучнікаў: Мы пазналі без памылкі – 
ведаў ўэлест цемнаты, - што прывезлі нам пасылкі, тэлеграмы і лісты. (Гл.); 
пры дапамозе падпарадкавальных злучнікаў і злучальных слоў: Мне нялёгка 
расстацца з табою (хоць даўно ўжо мінуў аўдыенцыі час).(М.Т.) Рак (што 
ўрэшце ў нерат сам папаўся) арцеллю кіраваў. (Вал.)   

Устаўныя сказы выдзяляюцца дужкамі, калі маюць аслабленую сувязь з 
асноўным зместам сказа: Палілася печ (нанач браўся мароз), у печы 
скварылася свежына. (К.Ч.); працяжнікамі, калі сувязь з асноўным зместам 
менш аслабленая: Для Юркі гэтыя паездкі – калі бацька браў яго з сабой – 
былі цэлым святам. (І.М.)   
 

СКЛАДАНЫ СКАЗ 
 

Агульнае паняцце складанага сказа. Класіфікацыя складаных сказаў 
С к л а д а н ы  с к а з -  гэта такі сказ, у якім дзве або больш 

прэдыкатыўных частак аб’яднаны ў адно граматычнае, сэнсавае і 
інтанацыйнае цэлае.   

Часткі складанага сказа маюць будову простых сказаў розных тыпаў -  
двухсастаўных і аднасастаўных, развітых і неразвітых, поўных і няпоўных: 
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Першы жоўты ліст на галінах акацыі папярэджвае ліпень, што восень ідзе. 
(Каратк.) Ужо даўно звечарэла, і ў хатах усюды свяціліся агні. (К-с) На гары 
шуміць хваіна, а ў даліне – вербалоз. (Тр.)  У першым сказе часткі маюць 
будову двухсастаўных сказаў, у другім – аднасастаўнага безасабовага і 
двухсастаўнага сказаў, у трэцім – поўнага і няпоўнага двухсастаўных сказаў.  

Ад простых сказаў часткі складанага сказа адрозніваюцца тым, што не 
маюць сэнсавай і інтанацыйнай закончанасці, звязаны паміж сабой і ўзаемна 
дапаўняюць адна другую.  

У адзінае сэнсавае і граматычнае цэлае часткі складанага сказа 
аб’ядноўваюцца з л у ч н і к а в а й  ( злучальнай і падпарадкавальнай) і б я з з 
л у ч н і к а в а й  сувяззю. Сродкамі выражэння гэтых відаў сувязі з’яўляюцца 
злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі, злучальныя словы (адносныя 
займеннікі і прыслоўі займеннікавага паходжання) , інтанацыя. Гэтыя сродкі 
паказваюць таксама на цеснае сэнсавае адзінства частак складанага сказа і на 
розныя адносіны паміж імі (спалучальныя, супастаўляльныя, пералічальна-
размеркавальныя, далучальныя, аб’ектныя, азначальныя, прычынныя, 
мэтавыя і інш.): Святло над грушай пагасла, і мой пакой патануў у цемнаце. 
(Чыгр.) У пушчах змоўклі векавыя дрэвы, прыціхлі ўсе птушыныя напевы. 
(Каратк.)  

У залежнасці ад віду сувязі частак і сэнсавых адносін паміж імі 
складаныя сказы падзяляюцца на з л у ч н і к а в ы я  і б я з з л у ч н і к а в ы я. 
Сярод злучнікавых сказаў выдзяляюцца с к л а д а н а з л у ч а н ы я , у якіх 
часткі звязаны злучальнымі злучнікамі (злучальная сувязь), і с к л а д а н а з а 
л е ж н ы я , у якіх часткі звязаны падпарадкавальнымі злучнікамі і 
злучальнымі словамі (падпарадкавальная сувязь): Над лесам, над садам дзікім 
дожджык забалбатаў, і ўспыхнулі раптам гваздзікі ў нетрах абмытых траў. 
(Каратк.) Я шчасны, што сынам быць гэтай зямлі лёсам наканавана. (Р.Б.)   

Разнавіднасцю складаназалежнага сказа з’яўляюцца с к л а д а н а з а л е 
ж н ы я  с к а з ы  з  н е к а л ь к і м і  д а д а н ы м і  ч а с т к а м і: З захаду 
дзьмуў пругкі вільготны вецер і прыносіў той характэрны пах, па якім 
пазнаецца, што блізка вясна. (Шам.)   

Б я з з л у ч н і к а в ы я  складаныя сказы, у якіх часткі звязваюцца 
паміж сабой інтанацыяй (бяззлучнікавая сувязь), падзяляюцца на сказы з а д н 
а т ы п н ы м і  і р а з н а т ы п н ы м і  часткамі ў залежнасці ад характару 
адносін паміж імі: Вось і май падышоў неўпрыкметкі, зноў рассыпаны ля 
берагоў адуванчыкі – рыжыя кветкі, залатыя вяснушкі лугоў. (Панч.) 
Найгорш у жыцці няўпэўненасць: яна адбірае волю да дзеяння. (В.Б.)  

Да асобнага тыпу адносяцца с к л а д а н ы я  с к а з ы  з  р о з н ы м і  в і 
д а м і  с у в я з і  ; састаўныя часткі гэтых сказаў звязаны паміж сабой двума 
або трыма відамі сувязі: У лесе было ціха, прыемна пахла сухім лісцем, але яно 
шамацела пад нагамі. (Шам.)  

 
Агульнае паняцце складаназлучаных сказаў  
Складаныя сказы, у якіх часткі звязаны злучальнай сувяззю, 

называюцца с к л а д а н а з л у ч а н ы м і .  
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Злучальная сувязь абумоўлівае сінтаксічную раўнапраўнасць частак 
складаназлучанага сказа, іх незалежнасць адна ад другой. У сэнсавых 
адносінах часткі неаднолькавыя: яны могуць быць адносна самастойныя і 
ўзаемнаабумоўленыя. Адносна самастойныя тыя часткі складаназлучаных 
сказаў, якія можна пераставіць або ўжыць у якасці простых сказаў. Параўн.: 
Зашумела над кручай сасна, і вярба зацвіла пры дарозе. (А.К.) і Вярба зацвіла 
пры дарозе, і зашумела над кручай сасна. Калі часткі ўзаемаабумоўленыя, яны 
больш цесна звязаны сэнсам і перастаноўка іх немагчыма: Рыбак вяслом 
саштурхнуў карму з пясчанай мелі, і лодка лёгка загойдалася. (І.М.)  
 Немагчымасць перастаноўкі частак абумоўлена не толькі іх сэнсавай 
сувяззю, але і асаблівасцямі будовы. Гэта залежнасць праяўляецца ў тым, што 
ў наступнай частцы могуць быць займеннікі і прыслоўі, якія замяняюць 
назоўнікі папярэдняй часткі: Аля хутка адвярнулася, і плечы яе затрымцелі. 
(І.М.); прапушчаныя асобныя члены сказа, якія ёсць у папярэдняй частцы: 
Увосень слаўна чакаць першага снегу, а зімой першай травы. (К.Ч.) На сувязь 
частак складаназлучанага сказа, іх узаемазалежнасць паказваюць і агульныя 
члены сказа, якія знаходзяцца ў першай частцы: А над галавой зіхацелі асеннія 
зоркі і свяціў месячык-поўня. (Шам.)   

Найчасцей у мове ўжываюцца складаназлучаныя сказы з дзвюх частак: 
Наперадзе снегавая роўнядзь, і па ёй пралягае дарога. (В.Б.)  Аднак у будове 
некаторых складаназлучаных сказаў можа быць тры і больш частак: І 
хістаецца асока, і шуміць высокі бор, а ў душы не замаўкае струн вясёлых 
перазвон. (Багд.)  

Прэдыкатыўныя часткі складаназлучаных сказаў маюць будову простых 
сказаў розных тыпаў – двухсастаўных і аднасастаўных, развітых і неразвітых, 
поўных і няпоўных, ускладненых і няўскладненых: Самотна зорка над зямлёй 
згарае, і ў гурбах ліпа з холаду дрыжыць. (Каратк.) Вясна, і на кустах 
квецень, а на квецені пчолы. (І.М.)  

Часткі складаназлучаных сказаў звязваюцца пры дапамозе злучальных 
злучнікаў, якія з’яўляюцца таксама сродкам выражэння разнастайных 
сэнсавых адносін паміж імі. Гэта ляжыць у аснове падзелу складаназлучаных 
сказаў на сказы са спалучальнымі, супастаўляльнымі, пералічальна-
размеркавальнымі і далучальнымі часткамі.  

 
Складаназлучаныя сказы са спалучальнымі часткамі   
Часткі складаназлучаных сказаў са спалучальнымі часткамі звязваюцца 

спалучальнымі злучнікамі і, ды, якія паказваюць на часавыя або прычынна-
выніковыя адносіны.  

Найбольш пашыраны сказы са злучнікам і, паміж часткамі якіх існуюць 
часавыя адносіны. У іх паведамляецца пра з’явы, падзеі, якія адбываюцца 
адначасова або паслядоўна: Ноч пахне радасна і смутна вярбовай горкаю 
карой, і нос чаўна плыве нячутна над змрочным лесам пад вадой. (Каратк.) 
Некалькі малых кідаюцца на печ, і неўзабаве з-за коміна з’яўляюцца іх 
баязлівыя і цікаўныя тварыкі. (В.Б.)   

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



222 

Паказчыкам адначасовасці або паслядоўнасці дзеянняў служаць 
трывальна-часавыя формы дзеясловаў-выказнікаў, якія звычайна супадаюць: 
Я ішоў па горадзе, і кроплі дажджу білі мяне па твары. (Дайн.) Неба на 
ўсходзе непрыкметна набракла пунцовай чырванню, і навокал шырока 
расчыніліся ціхія, па-ранішняму чыстыя далягляды. (І.М.)  

Злучнік ды звязвае часткі складаназлучаных сказаў толькі са значэннем 
адначасовасці: Мылі рабіну, песцілі толькі цёплыя дажджы, ды любілі 
шумець маладым лісцем вятры. (І.М.)   

Складаназлучаныя сказы з прычынна-выніковымі адносінамі менш 
пашыраны ў мове. Гэтыя адносіны выражаюцца парадкам размяшчэння 
частак: прычына заключаецца ў першай частцы, вынік – у другой: На гэты 
раз чытанне штось не ладзілася, і Лабановіч часта адрывыўся ад кнігі, 
пахаджаў па пакоі і думаў. (К-с)  

 
Складаназлучаныя сказы з супастаўляльнымі часткамі  
У складаназлучаных сказах з супастаўляльнымі часткамі для сувязі 

частак ужываюцца злучнікі  а, але, затое, ды (у значэнні але), якія паказваюць 
на супастаўляльныя адносіны паміж часткамі. Супастаўляльныя адносіны 
маюць дзве разнавіднасці: уласна супастаўляльныя і супрацьпастаўляльныя. У 
складаназлучаных сказах з уласна супастаўляльнымі адносінамі 
супастаўляюцца дзеянні, прадметы, прыметы, якія адрозніваюцца паміж 
сабой; для сувязі частак часцей ужываецца злучнік а: Травяністы дол наўкола 
быў перамешаны з зямлёй, а ад багатай расліннасці не засталося і следу. 
(В.Б.) Самотным дрэвам сняцца май і радасць, а мне – маё забытае святло. 
(Каратк.)   

У складаназлучаных сказах з супрацьпастаўляльнымі адносінамі 
паведамляецца пра супрацьлеглыя дзеянні, з’явы, якія супярэчаць адна 
другой. Сэнс другой часткі ў такіх сказах не адпавядае сэнсу першай, а часткі 
звязваюцца пры дапамозе злучнікаў а, але, ды (але), аднак, затое: Не кватэр 
аганькі мірна ў вокнах гараць, як калісьці, а агню языкі ліжуць ліпы салодкае 
лісце. (А.К.) З сена падняўся белы дым, але, недасушанае, гарэла яно 
неахвотна. (Шам.) У дзверы яна пастукала асцярожна, аднак яе чакалі. 
(Нов.) Жыта на лужках вымакла зусім, затое на гары і пад лесам сцяной ідзе. 
(Лыньк.)  

 
Складаназлучаныя сказы з пералічальна-размеркавальнымі часткамі   
Пералічальна-размеркавальныя часткі ў складаназлучаных сказах 

звязваюцца злучнікамі або, або – або, ці, ці – уі, то – то, не то – не то, ці то 
– ці то, ні – ні, якія выражаюць чаргаванне, пералічэнне ці ўзаемвыключэнне 
з’яў, прадметаў, падзей.  

Злучнік то – то  паказвае на паслядоўную змену падзей, іх чаргаванне: 
То сонца смаліць, то дзьме сухавей. (Хвед.)  

Адносіны ўзаемавыключэння выражаюцца злучнікамі або, або – або, ці, 
ці – ці, пры якіх змест адной часткі выключае магчымасць зместу другой: Час 
ад часу прагудзе машына, або, выкрасаючы дугой сінія іскры, прагрукаціць 
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амаль пусты трамвай. (Б.) Або іх тут не было, або птушкі проста не 
адважваліся падаваць голасу. (К-с)  Злучнікі ці то – ці то, не то – не то 
ўказваюць яшчэ і на няпэўнасць, невыразнасць падзей, якія 
ўзаемавыключаюцца: Ці то ішлі на працу сяляне, ці пастушкі дзе гналі кароў 
на пашу, ці мо рухаўся паблізу які вайсковы атрад. (Лыньк.) Не то сякера 
мерна чэша, не то хтось кашляе ці брэша. (Я.М.)   

 
Складаназлучаныя сказы з далучальнымі часткамі   
У складаназлучаных сказах з далучальнымі часткамі першая частка 

можа ўжывацца як просты сказ, а другая з’яўляецца дапаўненнем да яе. У 
другой частцы змяшчаюцца дадатковыя звесткі, заўвагі да зместу першай. 
Далучальныя адносіны выражаюцца злучнікамі ды і, а то, і то, да і то, і, а і 
інш.: Немец зморана дыхаў, ды і Валока прымлеў і нарэшце апусціў рукі. (В.Б.) 
Ногі аж гудзелі ад стомы, а дарога да Мохаўкі немалая. (Нов.) Малатарня 
гула, і таму гаварыць прыйшлося ненатуральна голасна. (Шам.)   

 
Знакі прыпынку ў складаназлучаных сказах   
К о с к а  ставіцца паміж часткамі складаназлучаных сказаў: Пранеслася 

маторка, і вал вады з белым грэбнем ішоў да берага. (Дайн.)   
К о с к а  н е  с т а в і ц ц а  перад злучнікамі і, ды (і), або, ці:  
- калі ў першай частцы ёсць агульны член сказа або агульная часціца ці 

пабочнае слова: У той дзень з раніцы насунуліся хмары і пачаў церусіць 
дождж-грыбасей (Парх.) Толькі шамаціць чарот над возерам ды крумкаюць 
жабы. (Грах.) Відаць, тут быў нядаўна рамонт і яшчэ не паспелі зрабіць 
парадку. (К-с);   

- калі часткі складаназлучанага сказа маюць будову безасабовых, 
няпэўна-асабовых або намінатыўных сказаў: Ціха і глуха. (К-с) Вечарэе і 
пахне кветкамі. (Лыньк.) Шуміць у галаве і хочацца спаць. (І.М.);  

- калі часткі маюць форму пытальных ці клічных сказаў: Ноч плыве ці 
белы дзень пагас? (А.П.) Якое дзікае хараство і якая цудоўная, дзівосная сіла 
жыцця. (І.М.); 

 - калі выказнік або звязка састаўнога выказніка, якія ёсць у першай 
частцы, у другой апушчаны: Пахне гурочнікам кмен і кменам – гурочнік. (Р.Б.) 
Блішчала роснае ржышча і на ім – снапы. (К.Ч.)   

 К р о п к а  з  к о с к а й  ставіцца паміж развітымі часткамі, якія маюць 
свае знакі прыпынку і вызначаюцца большай самастойнасцю: Край неба 
наліўся зарою; і сонца ўстала, агнём прамяністым палі і лясы прывітала. 
(Панч.) 

П р а ц я ж н і к  с т а в і ц ц а:  
- калі ў другой частцы падкрэсліваецца вынік у адносінах да першай: 

Давайце прагуляемся па нашых мясцінах – і ў вас адразу зменіцца ўяўленне аб 
іх. (К-с);  

 - калі ў другой частцы перадаецца нечаканасць, хуткая змена падзей: 
Момант – і ў веснічках паказалася Аленка...(К-с) Узмах вясла – і сонны бкраг 
адразу пачынае жыць. (Гл.)    
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Агульнае паняцце складаназалежных сказаў  
Складаныя сказы, у якіх часткі звязаны падпарадкавальнай сувяззю, 

называюцца с к л а д а н а з а л е ж н ы м і.  
У складаназалежным сказе часцей за ўсё дзве нераўнапраўныя часткі: 

адна з іх паясняе другую і падпарадкоўваецца ёй. Сінтаксічна незалежная 
частка – галоўная, а залежная ад яе – даданая. У сказе Я частагасцюю ў 
спрадвечных дубровах, каб іхнімі фарбамі, гулам напоўніць і амаладзіць, 
асвяжыць сваю мову. (М.Т.) першая частка – галоўная, другая – даданая. 
 Даданая частка можа адносіцца да якога-небудзь слова ў галоўнай 
частцы або да ўсёй галоўнай часткі: Зямля глядзіць азёрамі-вачыма на ясны 
свет, што стыне ў красе. (Каратк.) Хоць зернейкі засохшымі былі, усё ж 
такі жыццёвая іх сіла збудзілася  і буйна ўскаласіла парой вясенняй збожжа 
на раллі. (Багд.) У першым сказе даданая частка адносіцца да слова свет і 
паясняе яго (свет які?), у другім – да ўсёй галоўнай часткі.  

У некаторых складаназалежных сказах даданая частка паясняе якое-
небудзь слова ў галоўнай праз указальнае слова, якое выконвае функцыю 
пэўнага члена сказа. У такім выпадку даданая частка раскрывае сэнс 
указальнага слова (там, так, тады, той, такі, столькі і інш.) і выконвае тую 
ж сінтаксічную функцыю, што і гэтае слова: Неўзабаве жанчына ўжо 
выходзіла на двор таго дома, дзе жыў Трахім. (Чыгр.); таго – азначэнне і 
даданая частка азначальная. І выраз твару і ўся постаць селяніна сведчылі аб 
тым, што ён гатовы зрабіць паслугу добраму чалавеку. (К-с); аб тым – 
дапаўненне і даданая частка дапаўняльная.  

Паміж галоўнай і даданай часткамі складаназалежнага сказа 
выражаюцца розныя адносіны: суб’ектныя, прэдыкатыўныя, азначальныя, 
аб’ектныя, акалічнасныя.. Так, у сказах з суб’ектнымі адносінамі даданая 
частка раскрывае сэнс дзейніка галоўнай часткі, з прэдыкатыўнымі – 
выказніка, у сказах з аб’ектнымі адносінамі даданая частка з’яўляецца 
разгорнутым дапаўненнем пры дзеяслове-выказніку.  

У складаназалежным сказе даданая частка можа стаяць перад галоўнай, 
у сярэдзіне або пасля яе: Каб вырас я настойлівым, упартым, радзіма, 
нахіліўшыся над партай, цяжкому рамяству мяне вучыла – тварыць і жыць. 
(Панч.) За старым, закінутым млынам, дзе зарослы заліў ракі, скачуць 
жоравы на лугавіне – танканогія шляхцюкі. (Каратк.)   

Часткі складаназалежнага сказа паўтараюць будову простых сказаў 
розных тыпаў, аднак іх нельга атаясамліваць з гэтымі сказамі. Састаўныя 
часткі складаназалежнага сказа не маюць інтанацыі завершанасці, уласцівай 
простаму сказу; яны існуюць не самі па сабе, а толькі ў саставе 
складаназалежнага сказа.  

 
Сродкі сувязі даданых частак з галоўнымі  
Даданыя часткі складаназалежнага сказа звязваюцца з галоўнымі пры 

дапамозе падпарадкавальных злучнікаў і злучальных слоў, якія знаходзяцца ў 
даданай частцы.  
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Падпарадкавальныя злучнікі (што, як, бо, таму што, быццам, нібы, 
хоць і інш.)  служаць толькі для сувязі даданай часткі з галоўнай. Як 
службовыя словы, яны не могуць быць членамі сказа і выдзяляюцца лагічным 
націскам. Калі для сувязі частак складаназалежнага сказа ўжываюцца парныя 
злучнікі (чым – тым, калі – то, хоць – але, раз – то і інш.), то першая іх 
частка знаходзіцца ў даданай частцы, а другая – у галоўнай: Калі хочацца хлеб 
мець, то трэба зямліцы глядзець. (Прык.) Хоць і восень, а святло так і льецца 
цераз край. (Куп.)   

Падпарадкавальныя злучнікі могуць звязваць галоўную і даданую часткі 
з адным або некалькімі відамі адносін паміж імі. Прычынныя злучнікі бо, 
таму што, уступальныя хоць (хаця), нягледзячы на тое што, часавыя пакуль, 
як толькі, пасля таго як, параўнальны бы і інш. звязваюць часткі з адным 
відам адносін і сваім лексічным значэннем указваюць на гэтыя адносіны. 
Паміж часткамі сказа Ёсць непаўторная паэзія ў асеннім полі, хоць на першы 
позірк здаецца яно пустое і панурае. (Шам.) уступальныя адносіны , на іх 
указвае сваім значэннем і злучнік хоць. 

 Некаторыя падпарадкавальныя злучнікі могуць звязваць часткі з 
рознымі відамі адносін. Параўн. сказы: П’юць арлы жывую ваду, каб ім з 
бурамі змагацца і ў пагоду-непагоду вышэй сонца ўздымацца. (Р.) Ужо з 
трэцяга курса Лемяшэвіч пачаў думаць, каб прадоўжыць вучобу – паступіць 
у аспірантуру. (Шам.) У першым сказе злучнік каб звязвае часткі, паміж якімі 
акалічнасныя адносіны мэты, у другім – аб’ектныя.  

Злучальныя словы (адносныя займеннікі хто, што. які, чый, каторы і 
займеннікавыя прыслоўі дзе, куды, адкуль, калі, як) не толькі звязваюць 
даданую частку з галоўнай. З’яўляючыся самастойнымі часцінамі мовы, яны 
выконваюць ролю пэўнага члена сказа ў даданай частцы, могуць выдзяляцца 
лагічным націскам. У сказе На вішняку , што рос каля плота, абсыхала раса. 
(Чарн.) злучальнае слова што звязвае даданую частку з галоўнай і выконвае 
ролю дзейніка ў даданай частцы.  

Злучальныя словы (адносныя займеннікі) могуць ужывацца ў форме 
ўскосных склонаў як без прыназоўніка, так і з прыназоўнікам, стаяць не 
толькі ў пачатку даданай часткі, але і пасля прыназоўніка або ў сярэдзіне яе: 
надоўга запомніць Клава гэты дзень, гэтае сіняе неба і белыя пялёсткі 
яблыневых кветак, якія ціха падалі пад ногі. (Дайн.) Потым гутарка 
скіравалася на тую справу, дзеля якой паз’язджаліся настаўнікі з розных 
канцоў краіны. (К-с)  

Аднолькавыя злучальныя словы могуць звязваць часткі з рознымі відамі 
адносін: Дзе няма ахвоты, там няма работы. (Прык.) Лес, дзе дрэвам 
суджана валіцца, не аплаквае сухія пні. (А.П.)  У першым сказе злучальнае 
слова дзе звязвае часткі, паміж якімі акалічнасныя (месца) адносіны, у другім 
– азначальныя.  

У беларускай мове ёсць аманімічныя злучнікі і злучальныя словы што, 
як, калі, чым, пакуль. Пры іх размежаванні ўлічваецца іх роля, якую 
выконваюць у складаназалежным сказе. Параўн. сказы У першым сваім 
пісьме да Валі Люба напісала, што яе пасылаюць вучыцца на рабфак. (К.Ч.) і 
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Што ў дзяцінстве выхаваеш, на тое ў старасці абапрэшся. (Прык.)  У 
першым сказе што – падпарадкавальны злучнік, звязвае часткі 
складаназалежнага сказа; у другім – злучальнае слова: не толькі звязвае часткі 
складаназалежнага сказа, але і з’яўляецца дапаўненнем у даданай частцы. 

 
Тыпы даданых частак у складаназалежным сказе 
Адзінай класіфікацыі даданых частак складаназалежнага сказа не існуе. 

У беларускім мовазнаўстве найбольш пашырана традыцыйная класіфікацыя, 
якая апіраецца ў асноўным на адпаведнасць даданых частак членам простага 
сказа. Згодна з гэтай класіфікацыяй выдзяляюцца наступныя віды даданых 
частак: дзейнікавыя, выказнікавыя, дапаўняльныя, азначальныя, акалічнасныя 
(месца, часу, прычыны, мэты, умовы, выніку, уступальныя, спосабу дзеяння, 
меры і ступені, параўнальныя).  

Д а д а н а я  д з е й н і к а в а я  частка канкрэтызуе дзейнік галоўнай 
часткі, выражаны ўказальным займеннікам той ці азначальнымі займеннікамі 
кожны, усякі, усе, усё, або з’яўляецца разгорнутым дзейнікам да выказніка 
галоўнай часткі: Хто не спадзяецца на сябе, той заўсёды бывае слабы. (К-с) 
Што ў полі родзіцца, усё дома згодзіцца. (Прык.) Чуваць, як аб галінкі хвой 
сняжынкі б’юцца з мяккім звонам. (Р.Б.)   

Даданая дзейнікавая частка можа размяшчацца перад галоўнай, у 
сярэдзіне або пасля яе: Хто сам не творыць дабрыні, на дабрыню не мае 
права. (Зв.) І ўсё, што колісь перажыта, цішэй спускаецца на дно. (К-с) 
Здавалася, што машына імчыць марудна. (І.М.)   

Д а д а н а я  д а п а ў н я л ь н а я  частка выконвае ролю дапаўнення да 
выказніка галоўнай часткі, і да яе ставяцца пытанні ўскосных склонаў: Шутаў 
не раз думаў (аб чым?), наколькі больш шырокімі і смелымі сталі яго планы, 
дзейнасць. (І.М.) Захоплены боем, Клімоўскі і не заўважыў (чаго?), як 
развіднела. (Хомч.)  

Даданая дапаўняльная частка можа таксама канкрэтызаваць дапаўненне 
ў галоўнай, выражанае ўказальным займеннікам той і азначальнымі 
займеннікамі кожны, усякі, усе, усё: Кажуць, лепшая прымета сапраўднай 
паэзіі ў тым, што яна па духу заўсёды маладая. (М.А.)Мужчыны, здаецца, 
перагаварылі ўжо ўсё, што хацелі і не хацелі. (Чыгр.)  

Даданая дапаўняльная частка звычайна стаіць пасля галоўнай або ў 
сярэдзіне яе пасля слова, якое ёй паясняецца або канкрэтызуецца: Шутаў сеў 
на вежы адпачыць, астыць на халаднаватым начным ветры і раптам 
успомніў, што ў кішэні звечара ляжыць нячытанае пісьмо. (І.М.) Зрэдку 
даданая дапаўняльная частка можа размяшчацца перад галоўнай: Чым хата 
багата, тым і рада. (Прык.)   

Для сувязі даданай дзейнікавай і даданай дапаўняльнай частак з 
галоўнай ужываюцца тыя ж самыя падпарадкавальныя злучнікі і злучальныя 
словы: хто, што, які, чый, як, адкуль і інш. Аднолькавыя сродкі сувязі з 
галоўнай часткай, блізкасць у будове часта робяць падобнымі даданыя 
дзейнікавыя і даданыя дапаўняльныя часткі.  Каб размежаваць іх, трэба 
ўлічваць іх сінтаксічную ролю ў адносінах да галоўнай часткі і склонавую 
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форму ўказальных слоў, якія канкрэтызуюцца даданай часткай. Параўн. 
сказы: Усё (што іменна?), што хоць у нязначнай меры ішло ад свабоды і 
прагрэсу, бязлітасна нішчылася пятамі царскіх сатрапаў. (К-с) Усё (што 
іменна?), што мог знайсці і прачытаць пра мора, Кузьменка прачытаў. 
(Хомч.)  У абодвух сказах даданая частка канкрэтызуе змест слова ўсё , ад 
якога да яе ставіцца пытанне што іменна? Аднак у першым сказе ўсё – 
дзейнік, даданая частка – дзейнікавая; у другім – прамое дапаўненне, даданая 
частка – дапаўняльная. Пры адсутнасці ў галоўнай частцы ўказальных слоў 
улічваецца яе будова: калі галоўная частка – аднасастаўны сказ з выказнікам, 
выражаным словамі відаць, відно, чуваць, чуць, чутно, зваротным дзеясловам, 
то даданая частка – дзейнікавая; калі галоўная частка – двухсастаўны сказ , то 
даданая частка – дапаўняльная: Чутно было, як дрыжыць яе голас. (Кір.) 
Чалавек неўзабаве адчуў, нібы хтосьць сочыць за ім. (К.Ч.)   

Д а д а н а я   в ы к а з н і к а в а я  частка канкрэтызуе значэнне 
выказніка галоўнай часткі, выражанага займеннікамі той, такі, гэтакі, усё, 
або раскрывае сэнс займенніка, што ўваходзіць у склад састаўнога іменнага 
выказніка: Туман такі, што людзі, ідучы, натыкаюцца адзін на аднаго. (П.К.) 
Ён не той, якім умее прыкідвацца. (К.Ч.)   

Сродкі сувязі даданай выказнікавай часткі з галоўнай – 
падпарадкавальныя злучнікі і злучальныя словы хто, што, які, чый, як, 
быццам, каб і інш.   

Даданая выказнікавая частка звычайна размяшчаецца пасля галоўнай; 
перад галоўнай – вельмі рэдка: А чалавек той, хто змагаецца за роўнае права 
на шчасце ўсіх людзей. (Каратк.) Якое карэнне, такое насенне. (Прык.)  

Д а д а н а я  а з н а ч а л ь н а я   частка паясняе назоўнік у галоўнай 
частцы або канкрэтызуе значэнне ўказальных займеннікаў той, такі, гэты, 
гэтакі, якія з’яўляюцца ў галоўнай частцы азначэннямі: Недзе там, у 
далячынях, ёсць і рэкі, і лугі, што калісь мяне лячылі ад маркоты і тугі. (А.М.) 
Я любіў такі час, калі блізіцца зіма. (К.Ч.)   

Для сувязі даданай азначальнай часткі з галоўнай часцей ужываюцца 
злучальныя словы які, што, радзей – чый, каторы: Алесь ішоў высокім 
берагам возера, на якім шумелі кашлатыя хвоі. (Бр.) Не быць недапетай той 
песні, што высіла ўзлёт чалавечы. (Бр.) Настаўнікі цяпер самі былі падобны 
на сваіх школьнікаў, чыю дураслівасць ім прыходзілася стрымліваць у часе 
заняткаў. (К-с)  

Калі даданая азначальная частка далучаецца да галоўнай 
падпарадкавальнымі злучнікамі і злучальнымі словамі дзе, куды, адкуль, калі, 
каб, як бы, быццам, азначальныя адносіны паміж часткамі ўскладняюцца 
акалічнаснымі (месца, часу, параўнання): А на зямлі, дзе вокам кінь, цвіце, 
рунее рунь багата. (Куп.) Вось злева яр, непралазна зарослы арэшнікам, куды 
збегліся цяпер, бадай, з усяго лесу вавёркі запасаць на зіму арэхі. (Хомч.)   

У складаназалежных сказах даданая азначальная частка стаіць пасля 
галоўнай або ў сярэдзіне яе: Прыляталі з выраю ластаўкі пазней за журавоў, 
нават пазней за марудную зязюлю, якая прыносіць у свой родны бор цёплую 
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вясну. (Бяд.) Сярод вучняў, з якімі знаёміўся Лабановіч, увагу настаўніка 
звярнуў на сябе Грышка Мініч. (К-с)   

Д а д а н а я  м е с ц а  раскрывае сэнс акалічнасці месца, выражанай 
прыслоўямі тут, там, туды, усюды, адтуль, адсюль, скрозь, або адносіцца да 
выказніка галоўнай часткі, як акалічнасць месца: Там, дзе былі маладыя 
пасадкі сасоннікаў, падняўся сапраўдны бор. (І.Н.) Дзе чыгунка ішла чыстым 
полем, цягнік браў разгон. (К.Ч.) Далучаюцца даданыя часткі месца да 
галоўнай пры дапамозе злучальных слоў дзе, куды, адкуль.  

Д а д а н а я  ч а с у  паясняе выказнік або канкрэтызуе акалічнасць часу 
галоўнай часткі: Калі хлопцы ехалі з горада, Сяргей даў ім некалькі кніжак. 
(Б.) Вясной, як забуяюць росы, зашуміць, загойдае калоссе. (Бр.) Для сувязі 
даданай часткі з галоўнай выкарыстоўваюцца злучнікі калі, як, пакуль, 
састаўныя злучнікі у той час як, з той пары як, пасля таго як, перад тым як, 
да таго часу калі; у ролі злучнікаў ужываюцца таксама некаторыя часціцы 
(толькі, ледзь, ледзь толькі) або часціцы ў спалучэнні са злучнікамі ( як 
толькі, чуць што, толькі што): Пасля таго як зайшло сонца, над рэчкай 
паднімаецца малачаевы туман. (Краўч.) Як толькі Васількевіч схаваўся ў 
будынку, настаўнік адчыніў акно і паклікаў Лукаша. (К-с)   

Д а д а н а я  ў м о в ы   паказвае, пры якіж абставінах можа адбывацца 
або адбыцца дзеянне, названае ў галоўнай частцы . Яна звязваецца з галоўнай   
адзіночнымі злучнікамі калі, як, каб, раз    і парнымі калі – дык,  раз – то,  як 
– то,  чым – тым: Калі не пераскочыў, то не кажы “гоп”. (Прык.)    А раз у 
дачку каморніка ўсе закаханы, то яна , без спрэчкі, ёсць верх хараства. (К-с)  
Даданыя часткі ўмовы, звязаныя з галоўнай часткай злучнікамі калі, каб, раз, 
могуць мець адпаведна дадатковыя адценні часу, мэты і прычыны.   

Д а д а н а я  п р ы ч ы н ы  раскрывае прычыну таго, пра што гаворыцца 
ў галоўнай частцы, і звязваецца з галоўнай пры дапамозе злучнікаў бо, таму 
што, што: Цэлы верасень 1919 г. прабыў Купала толькі ў акопах, бо вельмі не 
ляжала яго сэрца да новых акупантаў. (А.Л.) На ўскраіне горада машына 
спынілася, таму што сталі пярэднія. (І.М.) У восень у Бярэзаўцы мялела рака 
і жаўцелі бярозы – можа таму, што стаялі на Бярозе. (Пташ.)   

Д а д а н а я  м э т ы  раскрывае мэту або прызначэнне таго, пра што 
гаворыцца ў галоўнай частцы, і далучаецца да галоўнай злучнікамі каб, для 
таго каб, не тое каб, з тым каб: Два разведчыкі пайшлі шукаць якое жыллё, 
каб разжыцца на ежу і пакарміць параненага. (В.Б.) Для таго каб праца 
давала плённыя вынікі, трэба прывучаць да сталых і сур’ёзных адносін да яе з 
маладых гадоў. (К-с)   

Д а д а н а я  ў с т у п а л ь н а я  частка далучаецца да ўсёй галоўнай 
часткі пры дапамозе злучнікаў хоць, хай, нягледзячы на тое што м адказвае 
на пытанне нягледзячы на што? Змест даданай уступальнай часткі 
супярэчыць фактам, з’явам, падзеям, пра якія паведамляецца ў галоўнай 
частцы: Было сапраўды цёмна, хоць за хмарамі гуляла поўня. (Хомч.) Юрка 
хлопчык ужо вялікі, хай сабе замала год...(Куп) Нягледзячы на тое, што ўжо 
была позняя ноч, людзі яшчэ не спалі. (К-с)  
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Для сувязі даданай уступальнай часткі з галоўнай могуць 
выкарыстоўвацца таксама злучальныя словы дзе, куды, як, хто, што ў 
спалучэнні з часціцай ні, парныя злучнікі хоць – але, хоць – ды, што ні – а : 
Куды б ні зірнула Алёнка на ваду, усюды там вірылася глыбокае цёмнае 
прадонне. (Кір.) Што ні кажы, а жыццё, ужо само па сабе, вялікае шчасце, 
бясцэнны дар. (К-с)   

Д а д а н а я  в ы н і к у  адносіцца да галоўнай часткі ў цэлым і 
звязваецца з ёй пры дапамозе злучнікаў так што, то, дык, прыслоўя таму, 
спалучэнняў слоў у выніку гэтага, у выніку чаго. Гэтыя часткі паказваюць на 
вынік таго, пра што гаворыцца ў галоўнай частцы, і заўсёды стаяць пасля яе: 
Хлопец гаварыў з намі ветліва, так што і мы расхрабрыліся, задавалі яму 
пытанні, смяяліся з жартаў. (Е.Л.) Рака тут рабіла вялікі паварот направа, 
таму Іваноўскі згубіў яе ў цемры і наткнуўся на лес. (В.Б.) Учора прайшоў 
добры дождж, дык за ноч, відаць, грыбоў нарасло. (Бяд.)  

Д а д а н а я  с п о с а б у  д з е я н н я  раскрывае ў галоўнай частцы 
значэнне акалічнасці, выражанай прыслоўем так, або паясняе выказнік 
галоўнай часткі, паказваючы на характар, спосаб ажыццяўлення дзеяння: Як 
будуць граць, так будзем скакаць. (Прык.) Ты зародзіш, зямля, як ніколі яшчэ 
не радзіла.(Луж.)   

Для сувязі даданай часткі спосабу дзеяння з галоўнай ужываюцца 
злучнікі што, як, быццам, нібы, каб, якія паказваюць таксама на дадатковыя 
адценні, што могуць мець гэтыя часткі: выніку (што), параўнання (як, 
быццам, нібы), мэты  (каб).   

Д а д а н а я  м е р ы  і   с т у п е н і  канкрэтызуе ў галоўнай частцы 
значэнне ўказальных слоў, якія паказваюць на меру або ступень праяўлення 
дзеяння, прыметы (так, столькі, настолькі, такі, гэтакі, да такой меры, да 
такой ступені, да таго): Нарабілася Хадоська так, што ішла цёмным 
балотам к свайму агеньчыку як не сваімі нагамі. (І.М.) Дзеці смехам гэткім 
заліліся, што пачуўся на далёкіх нівах ветлы шолах маладога лісця. (Вял.)  
 Даданыя часткі меры і ступені звязваюцца з галоўнай пры дапамозе 
злучнікаў або злучальных слоў колькі, наколькі, што, як, быццам. У 
залежнасці ад значэння ўказальных слоў і злучнікаў гэтыя часткі могуць мець 
дадатковыя адценні выніку (указальныя словы так, гэтак, да таго і злучнік 
што), параўнання (злучнікі як, быццам) : У лесе было так добра і так ціха, 
што нават прыкрая прыгода адышла на задні план. (К-с) Столькі тут было 
прастору, быццам гэта была не звычайная сялянская хата, а палац. (Хадк.)  
 Д а д а н а я  п а р а ў н а л ь н а я  адносіцца да ўсёй галоўнай часткі і 
паясняе яе змест шляхам параўнання. Для сувязі такіх частак з галоўнай 
ужываюцца параўнальныя злучнікі як, як бы, быццам, бы, нібы, чым: Правей 
носа карабля два разы нешта слаба бліснула ў цемры, нібы хтосьці 
пстрыкнуў ліхтарыкам. (Хомч.) Лыжы ў пульхным снезе правальваліся 
глыбей, чым трэба было для хуткай хады, і амаль не слізгалі. (В.Б.)   
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Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі   
У складаназалежных сказах можа быць не адна, а дзве і больш даданых 

частак, якія па-рознаму звязаны з галоўнай часткай і паміж сабой. 
Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі маюць дзве 
разнавіднасці.  

1. Складаназалежныя сказы з  с у з а л е ж н ы м  падпарадкаваннем 
даданых частак, пры якім кожная даданая частка залежыць ад галоўнай часткі. 
У сказе Хай будуць сцежкі невядомы і гору і бядзе ў той дом, што мы завём 
бацькоўскім дамам, што хатай матчынай завём. (Р.Б.) абедзве даданыя 
азначальныя часткі залежаць ад галоўнай.  

У сказах з сузалежным падпарадкаваннем даданыя часткі могуць быць 
аднародныя і неаднародныя.  

С у з а л е ж н ы я  а д н а р о д н ы я  часткі паясняюць у галоўнай адзін 
член сказа або аднародныя члены сказа, адказваюць на адно пытанне і 
адносяцца да аднаго тыпу: Мы хочам, каб на нашай планеце заўсёды дружылі 
шчаслівыя дзеці, каб змоўклі сірэны, зеніткі і танкі, каб дзецям спявалі ўначы 
калыханкі, каб добрыя людзі на вольнай зямлі ў міры жылі і дзяцей бераглі. 
(Грах.)   

С у з а л е ж н ы я  н е а д н а р о д н ы я  часткі паясняюць у галоўнай 
розныя члены сказа або адзін член сказа, але адказваюць на розныя пытанні і 
адносяцца да розных тыпаў: Ледзь перабраліся на другі бераг, Сцяпан 
Фёдаравіч атрымаў вестку, што праціўнік перайшоў у наступленне. (І.М.)  

 2. Складаназалежныя сказы з п а с л я д о ў н ы м  падпарадкаваннем 
даданых частак, пры якім першая даданая частка залежыць ад галоўнай, 
другая даданая – ад першай даданай і г. д. У сказе Ва ўсе хаты разносілі вучні 
весткі аб тым, што вось у такі вечар настаўнік запрашае жыхароў у школу, 
дзе ён будзе гаварыць і чытаць. (К-с)  першая даданая дапаўняльная частка 
залежыць ад галоўнай, другая даданая азначальная частка – ад першай 
даданай.   

Паміж часткамі складаназалежнага сказа з некалькімі даданымі часткамі 
можа быць і сузалежнае і паслядоўнае падпарадкаванне адначасова 
(змешанае): Калі мы хочам, каб нашу мову любілі і паважалі, дык давайце 
гаварыць і пісаць на ёй так, каб усім было хораша і зайздросна, каб кожнае 
слоўца зіхцела і пералівалася. (Луж.)  

 
Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах 
К о с к а м і  аддзяляюцца часткі складаназалежнага сказа: Не могуць 

ветры паламаць галля, бо ўзрасціла дуба родная зямля. (Р.) Калі мы выйшлі на 
вуліцу, ужо адчувалася, што блізка вечар, хаця і было светла. (І.М.) Даданыя 
часткі, якія стаяць у сярэдзіне галоўнай, выдзяляюцца коскамі з двух бакоў: 
Той, хто адзін разочак пазнаёміўся з жыццём летніх баравых закуткаў, 
згодзіцца з думкай пра іх зусім адметнае , непаўторнае хараство. (Кір.)  

Коска не ставіцца, калі сузалежныя аднародныя даданыя часткі 
звязваюцца адзіночнымі злучнікамі і, ці, або: Алесь бачыў, як нервова 
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перабіраў пальцамі вольнай рукі настаўнік і як у часе гаворкі ўсё вастрэй і 
вастрэй загараліся ягоныя вочы. (Бр.)   

К р о п к а  з  к о с к а й  ставіцца ў складаназалежным сказе паміж 
даданымі часткамі або іх групамі, калі яны маюць развітую будову або слаба 
звязаны па сэнсе: Многа слаўненькіх куточкаў ёсць у нашым краі, дзе пад 
гоман ручаёчкаў, пад шум дрэў у гаі рой журботных дум пакінеш; дзе няма 
трывогі, дзе душою адпачнеш, змучаны з дарогі; дзе прыемны ветрык млее, 
збажыну калыша; дзе пакоем-згодай вее, дзе ўсё шчасцем дыша. (К-с)   

П р а ц я ж н і к  можа ставіцца пасля даданай часткі або некалькіх 
даданых частак, калі яны размешчаны перад галоўнаў і вымаўляюцца з 
узмоцненай інтанацыяй: Каб багата радзіла наша зямля – трэба за ёй як за 
дзіцем глядзець. (Бяд.)   

Д в у к р о п ‘ е  ставіцца пасля галоўнай часткі пры яе лагічным 
выдзяленні, а таксама тады, калі даданыя часткі раскрываюць сэнс слоў адно, 
аднаго ў галоўнай частцы і паміж імі можна ўставіць словы а іменна: 
Абавязкова паведаміць не забудзьцеся: калі ў Дуброве вы будзеце будаваць 
гідрастанцыю. (М.Т.) я хацела толькі аднаго: каб ён хутчэй паправіўся і каб 
больш не лячыць мне яго. (К.Ч.)   

 
Агульнае паняцце бяззлучнікавых складаных сказаў  
Складаныя сказы, у якіх часткі звязаны бяззлучнікавай сувяззю, 

называюцца б я з з л у ч н і к а в ы м і.  
Асноўны сродак сувязі ў складаным бяззлучнікавым сказе – інтанацыя, 

якая па сваім характары бывае рознай. Гэта інтанацыя пералічэння: Канчалася 
лета, замірала прырода, затухалі яркія агні ясных праменняў сонца. (К-с); 
супрацьпастаўлення: У іх узводзе разведкі ўсе паважалі Бондара; ён жа, 
Засмужац, навічок, крыху нават пабойваўся... (І.М.); паяснення: Прысутныя 
слухалі не вельмі ўважліва: загад быў ім вядомы. (Асіп.); абумоўленасці: 
Багата снегу – багата хлеба. (Прык.)   

На сувязь частак у бяззлучнікавям сказе паказваюць таксама формы 
трывання, часу і ладу дзеясловаў-выказнікаў, якія звычайна супадаюць: 
Шэпчуць лісцем пажоўклым таполі, зоры робяць за кругам круг. (Каратк.) 
Бяззлучнікавыя сказы, у якіх дзеясловы-выказнікі ўжыты ў розных формах, 
сустракаюцца рэдка: Ноч спусцілася, згаснула сонца, свеціць зорамі каляя, з-
пад машыны дарога бясконцая адпаўзае назад, як змяя. (Каратк.)   

Пэўную ролю ў сувязі частак бяззлучнікавых складаных сказаў 
адыгрываюць парадак іх размяшчэння, займеннікі ў адной з частак сказа: Усе 
прыціхлі, чакалі: вось-вось ярка ўспыхне экран. (Дайн.) За акном праносіліся 
аўтамашыны, у кабінеце чуўся іх шум. (Нов.)  

 
Тыпы бяззлучнікавых складаных сказаў 
Паміж часткамі бяззлучнікавых складаных сказаў існуюць пэўныя 

сэнсавыя адносіны, якія падобныя да сэнсавых адносін паміж часткамі 
складаназлучаных або складаназалежных сказаў. У залежнасці ад будовы 
састаўных частак, сэнсавых адносін паміж імі і інтанацыі бяззлучнікавыя 
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складаныя сказы падзяляюцца на сказы з аднатыпнымі і разнатыпнымі 
часткамі.  

Бяззлучнікавыя складаныя сказы з  а д н а т ы п н ы м і  часткамі па 
сэнсавых адносінах нагадваюць складаназлучаныя сказы. Паміж часткамі 
гэтых сказаў выражаюцца адносіны адначасовасці і паслядоўнасці дзеяння, 
калі ў іх паведамляецца пра з’явы, падзеі, якія адбываюцца адначасова, у адзін 
і той жа момант, або паслядоўна, адна за адной: Гудуць на ліпах пчолы, за 
штосьці птушкі сварацца ў садах. (Каратк.) Над полем з хутара ўзляцела 
ракета, у вышыні яна рассыпалася на тры, зорнае неба пыхнула сінявата-
дымчатым водсветам. (В.Б.) Паміж аднатыпнымі часткамі могуць быць 
таксама адносіны супастаўлення або супрацьпастаўлення, калі розныя 
з’явы,падзеі толькі супастаўляюцца або супрацьпастаўляюцца, не 
адпавядаюца адна другой: Бацька за парог – дзеці за пірог. (Прык.) Не каліна 
над вадою пахіліла голле – плача маці сярод поля, праклінае долю. (Тр.)  

Бяззлучнікавыя складаныя сказы з  р а з н а т ы п н ы м і  часткамі па 
сэнсавых адносінах нагадваюць складаназалежныя сказы. У сказах гэтага 
тыпу паміж часткамі існуюць такія ж сэнсавыя адносіны, як і паміж часткамі 
складаназалежнага сказа: суб’ектныя, аб’ектныя, азначальныя, акалічнасныя 
прычыны, умовы і інш.: Стала вядома: Ігната сапраўды прывезлі ў штаб. 
(Скр.) Умеў памыліцца – умей і паправіцца. (Прык.)  

 
Знакі прыпынку ў бяззлучнікавых складаных сказах 
Пастаноўка знакаў прыпынку ў бяззлучнікавых складаных сказах 

вызначаецца сэнсавымі адносінамі паміж прэдыкатыўнымі часткамі, іх 
структурай і размяшчэннем.  

К о с к а  ставіцца паміж раўнапраўнымі часткамі з адносінамі 
адначасовасці, паслядоўнасці, супастаўлення: Плёскалася пад мастком 
рачулка, вірылася белымі павучкамі вада каля берага, суха шастаў у густым 
галлі вецер.(Хомч.) Дагарэла зара ў небакраі, на зямлю спакойна ноч лягла. 
(Зв.)   

К р о п к а  з  к о с к а й  ставіцца паміж развітымі часткамі з аслабленай 
сэнсавай сувяззю: То ў адным месцы, то ў другім узляталі маладыя сасонкі, 
вырваныя з карэннем, кружачыся, падалі ў хмарах пяску; сыпаліся ссечаныя 
асколкамі галінкі. (І.М.)  

Д в у к р о п ‘ е  ставіцца:  
а) калі наступная частка (ці часткі) раскрывае, удакладняе, дапаўняе 

змест папярэдняй; паміж часткамі можна ўставіць злучнікі што, як, словы а 
іменна; і ўбачыў, што; і пачуў,што; і адчуў, што і інш.:  Ты пісаў: віцебскія 
васількі захлынулі сінечай Шагала. (Р.Б.) Здараецца такое ж лета: дажджу 
не было даўно, пагода ўсталявалася надоўга. (Дам.)  

б) калі наступная частка раскрывае прычыну таго, пра што 
паведамляецца ў папярэдняй; паміж часткамі можна ўставіць злучнікі бо, 
таму што: Перад вечарам прыйшлося спыніцца: людзі змагліся. (І.М.)  
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в) калі першая частка абагульняе змест наступных: Усё вакол знаёмае да 
болю: збягаюць незабудкі да вады, сядае важна бусел на таполю, ад ластавак 
абвіслі правады. (Бур.)   

Пр а ц я ж н і к  ставіцца:  
а) калі першая частка абазначае ўмову ці час, а другая – вынік; перад 

першай часткай можна ўставіць злучнік калі: Хлеб у возе – няма бяды ў дарозе 
(Прык.)   

б) калі другая частка абазначае вынік таго, пра што паведамляецца ў 
першай ; паміж часткамі можна ўставіць словы таму, так што, значыць: 
Бусел клякоча, стараецца – ваколле поўніцца звонам. (Р.Б.)  

в) калі змест частак супрацьпастаўляецца; паміж часткамі можна 
ўставіць злучнікі а, але: Пастукаў Лабановіч яшчэ раз – ніякіх адзнак жыцця. 
(К-с) Клікнуць хацелася б – голас замёр.(Бр.) 

 г) калі апошняя частка абагульняе змест папярэдніх: Кажан пранёсся 
на крылах, стракочуць конікі ў траве, снуюцца мышы на палях – здаецца ўсё 
вакол жыве. (Багд.)   

 
Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі 
У сучаснай беларускай мове адрозніаюцца складаныя сказы, у якіх 

часткі (тры і больш) звязаны злучальнай і падпарадкавальнай, злучальнай і 
бяззлучнікавай, падпарадкавальнай і бяззлучнікавай сувяззю; гэта – с к л а д а 
н ы я  с к а з ы  з  р о з н ы м і  в і д а м і  с у в я з і : Сцежка вяла ад прыстані 
ўгору, і я неўзабаве перайшоў па дашчаным мастку глыбокую аўражыну, на 
дне якой цёк ледзь прыкметны ручаёк. (Чыгр.) Ноч прыйшла да зямлі на 
спатканне , захад скончыў агнём палаць, і дубы ў малочным тумане 
веліканамі ціха стаяць. (Каратк.) Цемра адступіла ад дуба, што стаяў 
непадалёк, ясна акрэсліўся закаваны ў тоўстую кару камель. (Шам.) У 
першым сказе часткі звязаны злучальнай і падпарадкавальнай сувяззю, у 
другім – бяззлучнікавай і злучальнай, у трэцім – падпарадкавальнай і 
бяззлучнікавай. Схемы сказаў:   

1.{    }, і  {   }, (на якой).      2.{    },  {    }, і  {    }.      3.{    }, (што),  {    }. 
Паміж часткамі складаных сказаў з рознымі відамі сувязі сэнсавыя 

адносіны такія ж , як і ў іншых складаных сказах; яны абумоўлены відамі 
сувязі: злучальнай, падпарадкавальнай і бяззлучнікавай. Для гэтых складаных 
сказаў характэрна наяўнасць асобных частак, якія па сваёй будове 
адпавядаюць простым або складаным сказам – складаназлучаным, 
складаназалежным і бяззлучнікавым. Аб’ядноўвацца могуць часткі, якія 
маюць розную будову: складаназалежнага і складаназлучанага сказа: 
Спачатку заўважаеш, што пастухі не прыганяюць ужо кароў на абед: дзень 
стў маленькі, ды і няма той спёкі. (Я.С.); простага і складаназалежнага: 
Шафёр дарогу ведаў , і мы цяпер ехалі з тым спакоем, які дазваляе адчуваць 
сябе вольна і трохі абыякава да ўсяго, што мінаеш на шляху. (Чыгр.); 
складаназалежнага і бяззлучнікавага: Чым далей мы ішлі па ўскраі лесу, тым 
больш змяняўся малюнак; чаргаваліся пясчаныя прасторы, астравы, віднеліся 
балоты. (І.Г.)  
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Разнавіднасцю складаных сказаў з рознымі відамі сувязі лічацца 
складаныя сказы, у якіх дзве або больш сінтаксічна незалежных частак, 
звязаных злучальнай або бяззлучнікавай сувяззю, паясняюцца адной або 
некалькімі даданымі часткамі: Калі наступае глыбокая восень, над зямлёй 
нізка сцелецца туман або імжыць дробны дождж. (К.Ч.)  

 
Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі 
Пастаноўка знакаў прыпынку ў складаным сказе з рознымі відамі сувязі 

вызначаецца відам сувязі і сэнсавымі адносінамі паміж часткамі, структурай і 
парадкам размяшчэння частак.  

К о с к а  з’яўляецца асноўным знакам прыпынку і ствіцца, калі часткі 
звязаны  як злучнікавай злучальнай і падпарадкавальнай, так і бяззлучнікавай 
сувяззю: Дні прабягаюць, і гады сплываюць, хвіліны шчасця часам прамігцяць, 
а боль жыве, і сэрцам адчуваю, што жыць заўсёды будзе, да канца. 
(Каратк.)   

Коска не ставіцца паміж галоўнымі часткамі, звязанымі злучнікам і, да 
якіх адносіцца адна або некалькі даданых частак: Калі наступае глыбокая 
восень, над зямлёй нізка сцелецца туман або імжыць дробны дождж.(К.Ч.) 

К р о п к а  з  к о с к а й  ставіцца, калі часткі складанага сказа развітыя, 
маюць свае знакі прыпынку: Над морам цяпер былі ноч, цемра, і яно 
здавалася такім неабсяжным, як удзень; небакрай, што шарэў над чорнаю 
паверхняю вады, быў дзіўна блізка. (І.М.)  

Д в у к р о п ‘ е ставіцца, калі часткі звязаны бяззлучнікавай сувяззю, 
наступная частка абазначае прычыну , паясняе , раскрывае, дапаўняе змест 
папярэдняй: Раптам Грыневіч трывожна ўскінуў голаў: стала чуваць, як 
нехта бег па дарозе знізу.(В.Б.) Ты памятаеш: восенню туманнай , калі ўборы 
дрэў зляцяць далоў, ліст жоўты застаецца на каштанах стажочкамі ля 
цёплых ліхтароў. (Каратк.)   

П р а ц я ж н і к  ставіцца, калі паміж часткамі, звязанымі 
бяззлучнікавай або злучальнай сувяззю, выніковыя адносіны: На зямлю 
блакіт праліўся- лужын шмат блішчыць усюды, а ў вадзе сонца промні зыркія 
варушыць, ніткі залацістыя прадзе. (Панч.)   
 

ЧУЖАЯ МОВА 
Асноўныя паняцці: чужая мова, спосабы перадачы чужой мовы 

(простая, ускосная, няўласна-простая мова), формы простай мовы (рэпліка, 
маналог, дыялог, палілог), цытаты.  

ПУНКТУАЦЫЯ 
Асноўныя паняцці: пунктуацыя, знакі прыпынку, аснова сучаснай 

пунктуацыі (сэнсавы, граматычны,інтанацыйны прынцыпы), класіфікацыя 
знакаў прыпынку (раздзяляльныя, выдзяляльныя знакі прыпынку). 
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ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 
ФАНЕТЫКА 

Фанетыка , яе прадмет і задачы. Класіфікацыя гукаў маўлення. 
Галосныя гукі, іх класіфікацыя. Змены галосных гукаў. Чаргаванні 
галосных гукаў. 

 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Што такое фанетыка? Якія пытанні разглядаюцца ў фанетыцы? 
2. Гукі маўлення. Назавіце акустычныя, артыкуляцыйныя і 

функцыянальныя адрозненні паміж галоснымі і зычнымі гукамі. 
3. Назавіце і ахарактарызуйце сегментныя і суперсегментныя 

фанетычныя адзінкі. 
4. Якімі артыкуляцыйнымі прыметамі характарызуецца кожны галосны 

гук? 
5. Якая фанетычная пазіцыя для галосных з’яўляецца моцнай? 
6. Якая фанетычная пазіцыя для галосных з’яўляецца слабай? 
7. Чым выкліканы камбінаторныя змены гукаў? Назавіце іх. 
8. Чым выкліканы пазіцыйныя змены? Назавіце іх. 
9. Ахарактарызуйце аканне і яканне ў беларускай мове. 
10. Чым адрозніваюцца пазіцыйныя чаргаванні галосных ад 

гістарычных? Назавіце іх. 
 
Заданні да практычных заняткаў: 
1. Затранскрыбіруйце тэкст, падзяляючы яго на фразы і маўленчыя 

такты (сінтагмы). Адкажыце, ад чаго залежыць падзел фразы на 
маўленчыя такты. Назавіце правілы фанетычнай транскрыпцыі. 
Адзначце ўсе выпадкі несупадзення арфаграфічнага і фанетычнага 
запісу. 

Пераскочыўшы каменне, стрымгалоў у садок збегла сцежка. 
Разарвалася зігзагам пад сівымі, яшчэ не ацяжэлымі ад свайго прыплоду 
яблынямі. Густы ліповы пах нават прыпыніў Алесю: у Сымонавым садку 
зморана пагойдвала жоўтым ад шчодрага цвету галлём, не могучы ацерабіцца 
ад пчол, высокая старая ліпа. 

Ужо каля рэчкі гэты густы мядовы пах ліпы перабіў распараны ў 
ружаватых чачотках гаркавата-млосны валяр’ян. Хмялеючы ад яго, Алеся 
перайшла кладку. 

Чуючы босымі нагамі калючы жвірок, пайшла цвёрдаю сцежкаю каля 
жыта. Аб твар, аб рукі казыталіся вусатыя, ужо трошкі звіслыя ад налітага 
зерня каласы. На падсохлай траве, на шурпатых сіва-ліловых вусах зіхацела 
чырванню, трымалася, мусіць, на дождж раса. 

Ад жыта, што пры беразе зарасло злінялаю валошкаю, пахла прэснаю 
травою. 
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Пры сцежцы ў рэдзенькай траве хаваліся марныя ліловыя буслікі, і 
шчымлівая радасць апякала Алесіну памяць – успомнілася нешта далёкае, 
светла-дзіцячае, як хадзіла за каровамі па калюча шапаткім іржышчы, 
збіраючы ў букецік гэтыя буслікі. (В. Адамчык.) 

2. Затранскрыбіруйце тэкст. З кожнай фразы выпішыце 
фанетычныя словы. Адкажыце, словамі якіх часцін мовы з’яўляюцца 
лексічныя адзінкі, што ўваходзяць у склад фанетычных слоў? Чым 
абумоўлена з’яўленне ў вуснай мове фанетычных слоў? 

Многія схільны падменьваць шчасце звычайнай радасцю. Ці так гэта? 
Радасць і шчасце як галінка і дрэва. Вядома, дрэва не можа жыць без галінак, і 
чым болей іх, гэтых галінак, тым прыгажэйшае дрэва. Тое ж і ў чалавеку: чым 
больш у яго штодзённых, вялікіх і малых радасцей – тым паўней, тым глыбей 
яго шчасце. 

У кожнага сваё дрэва шчасця. А ўся зямля – гэта агромісты сад. І чым 
больш у ім здаровых, квітнеючых дрэў – тым прыгажэйшая наша зямля. 
(З. Прыгодзіч). 

3. Размяркуйце словы і спалучэнні слоў па слупках табліцы ў 
адпаведнасці з гукавым значэннем літар е, ё, ю, я. 

Вецер, вёслы, яблык, без сну, не мог, пад’езд, пад’ём, першае, Юра, б’е, 
Люда, яма, лёс, ёмкі, юны, прадвесне, лузанец, без памяці, буслянка, 
ластавяня, надхмар’е, любоў, збуялы, палёт, п’ю, ён, люк, мёд, двух’ярусны, 
люты, юхт. 

Э jэ о jо у jу а jа 
        

4. Размяркуйце словы і спалучэнні слоў па слупках табліцы ў 
адпаведнасці з гукавым значэннем літары і. 

Над ім, краіна, заінелы, педінстытут, звышімклівы, песня і музыка, брат 
і сястра, гук і фанема, на Івана, з Ігнатам, у міры, індыкатар, лёд і снег, луг і 
травы, вясёлы і цікавы, на ігрышчы, у маі, Мінск і Масква, каласавік, 
міжінстытуцкі, ілгун, салаўі, аб’інець, музыкі іграюць, спортінвентар, мроіва, 
у іхніх, суперінтэлект, экс-інжынер, дзеці ідуць. 

і jі ы J 
    

5. Размяжуйце пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні галосных. 
Адказ абгрунтуйце. 

Іграць – падыграць – пайграць, поле -- палі, цэгла -- цагляны, лён -- 
лянок, пень -- пня, сем -- сёмы, памерці -- паміраць, узняў -- яна ўзняла, 
узняць -- узнімаць, церці – зацірка – цёр -- тру, ісці -- падысці, племя – 
племені -- плямён, сухі – высыхаць -- сохнуць, зняць -- зніму, бяру – збіраць – 
збор -- сабраць, плюю -- пляваць, пачаць – пачну -- пачынаць, тросць -- 
трысцё, сыночак -- сыночка, ліць -- лой-лью, ветлівы -- вітаць, біць – бой -- 
б’ю, ідэя -- безыдэйны, ісці -- пайсці, узгорак -- на ўзгорак. 

 
Зычныя гукі і іх класіфікацыя. 
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Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Дайце азначэнне зычным гукам. 
2. Якімі артыкуляцыйнымі прыметамі характарызуецца кожны зычны 

гук? 
3. Якімі органамі маўлення вызначаюць месца ўтварэння зычных гукаў? 

Як падзяляюцца зычныя паводле месца ўтварэння? 
4. Чым вызначаецца спосаб утварэння зычных гукаў? Як падзяляюцца 

зычныя паводле спосабу ўтварэння? 
5. На якія дзве групы падзяляюцца зычныя паводле ўдзелу голасу і 

шуму? 
6. Якія гукі называюцца санорнымі? У чым асаблівасць санорных гукаў? 
7. Якія зычныя называюцца шумнымі? 
8. У чым артыкуляцыйнае адрозненне шумных глухіх ад шумных 

звонкіх? Назавіце пары па звонкасці-глухасці. 
9. Што такое палаталізацыя? Якая артыкуляцыйная прымета характэрна 

палаталізаваным зычным гукам? 
10. Як падзяляюцца зычныя па наяўнасці ці адсутнасці палаталізацыі? 
11. Назавіце пары зычных па цвёрдасці-мяккасці. Якія цвёрдыя зычныя 

не маюць мяккіх адпаведнікаў? Які мяккі зычны не мае цвёрдага адпаведніка? 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Затранскрыбіруйце тэкст. У першых дзвюх фразах 

ахарактарызуйце зычныя гукі па тых прыметах, паводле якіх яны 
ўтвараюць суадносныя пары. Якімі артыкуляцыйнымі прыметамі 
характарызуецца кожны зычны гук? 

Снег... Падае мільгатлівамі, іскрыстымі шматкамі. Усцілае зямлю. 
Робіць зіму. Зноў зіму, за якой абавязкова прыйдзе вясна – загамоняць ручаі, 
зацвітуць вішні, зашчабеча птаства... 

У жыцці чалавечым не так. Прапусціў сваё шчасце раз, страціў яго 
аднойчы – можаш болей не дачакацца. (З. Прыгодзіч). 

2. Прачытайце тэкст. Знайдзіце ў ім і ахарактарызуйце гукі, 
аднолькавыя паводле спосабу ўтварэння. Чым вызначаецца спосаб 
утварэння зычных? 

У парку – лістапад. Дрэвы стаяць маўклівыя, сонныя, з іх не-не ды і 
злятаюць пажоўклыя лісты: настаў іх час. 

Абарвецца ліст, зашамаціць лагодна, мякка, нібы развітваецца з тымі, 
што застаюцца вісець, і апускаецца павольна, хапаючыся за малюсенькія 
расінкі туману. А зачэпіць суседа – і ўжо ўдвух ападаюць. Бывае, ліст за ліст 
чапляецца, чапляецца, і на зямлю ўжо сыплецца жоўтая замець. Слухаеш 
шоргат лісця – і становіцца сумна: шкада лета, цяпла. 

Таямніча ў старым парку. Нерухомыя елкі ўткнулі ў неба свае доўгія 
пікі-верхавіны. Унізе пад іх шырокімі лапамі змрок. На палянцы, дзе стаяць, 
узяўшыся за рукі, нібы сабраліся весці карагод, каштаны, яшчэ светла. 
(М. Дзелянкоўскі). 
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Да наступных тэрмінаў падбярыце сінонімы: змычныя, змычна-
шчылінныя, шчылінныя, дрыжачы, змычна-праходныя. 

3. Прачытайце тэкст. Знайдзіце ў ім цвёрдыя і мяккія зычныя. 
Назавіце пары па цвёрдасці-мяккасці. Адкажыце, што такое 
палаталізацыя. Якая артыкуляцыйная прымета характэрна 
палаталізаваным зычным гукам? Вызначце, колькі разоў у тэксце 
ўжыты палатальны гук. 

Ветру не было цэлы дзень. Ён, мусіць, недзе заблудзіўся ці, 
нагуляўшыся ўчора, стомлена заснуў дзе-небудзь у Налібоцкай пушчы. А пад 
вечар стала яшчэ цішэй. Падалося, што нехта накрыў гарадок цёмным 
купалам неба ды яшчэ прыціснуў купал да зямлі, каб ніводзін гук не пранік у 
сярэдзіну яго, не парушыў глыбокага асенняга спакою. Мне здаецца, што 
такой празрыстай цішыні больш ніколі не  надарыцца, і я цешуся гэтай 
цішынёй. 

Шэры туман павіс над зямлёй. Ён такі густы, нібы хто сабраў туманы з 
усяго свету і пусціў іх сюды. Відаць, як у святле ліхтароў мігцяць мільёны 
малюсенькіх кропелек. Ідзеш, а яны пераліваюцца, мітусяцца, усё роўна нібы 
збіраюцца ў вясёлку. (М. Дзелянкоўскі). 

4. Прачытайце верш, затранскрыбіруйце яго. Ахарактарызуйце 
гукі паводле звонкасці-глухасці. Назавіце словы, у якіх ёсць санорныя 
гукі. Па якіх артыкуляцыйных прыметах іх вылучаюць у асобную 
групу? У чым асаблівасць санорных гукаў? 

Над спаленай вёскай 
 

Над спаленай вёскай, 
                             адзетай жалобным гранітам, 
Званы абзываюцца 

рэхам вайны незабытым. 
Хай вечны агонь, 

што запалены ў памяць Хатыні, 
Як рунь і як неба, 

палае – зялёны і сіні, 
Няхай яго полымя 

жытам спякотным і спелым 
Схіляецца ў ногі 

Хатыні дварам скамянелым, 
Парогу халоднаму, 

прызбе маўклівай пры хаце, 
Хай гора, заснуўшае ў камні, 

прачнецца ў набаце. 
А.Куляшоў. 

5. Вызначце, якімі артыкуляцыйнымі характарыстыкамі 
адрозніваюцца наступныя гукі (па ўдзеле голасу і шуму, спосабе 
ўтварэння, месцы ўтварэння, цвёрдасці - мяккасці). 
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[б – б’], [в - т], [j - г], [п - р], [ф - к], [д - л], [х - ф], [з – з’], [z – б’], [б’ – 
в’], [ц’ – н’], [ж - р], [т - j], [c – z’], [z’ – л’], [ф’ – к’], [б – б’], [х – ц’], [н - ч], 

[ж – т ], [з - с], [б’ – п’], [д - л]. 
6. У наступных парах слоў назавіце гукі, якія адрозніваюць 

беларускія і рускія словы. Дайце параўнальную характарыстыку гэтым 
гукам. 

Не меў – не имел, павук – паук, голуб – голубь, луг – луг, дзве – две, 
калоссе – колосья, чай – чай, рубель – рубль, без брата – без брата, галава – 
голова, возера – озеро, герой – герой, суддзя – судья, сям'я – семья, дзе – где, 
п'еса – пьеса, з’езд – съезд, біялогія – биология, позна – поздно, кроў – кровь, 
глытаць – глотать, сып – сыпь, снег – снег, траўка – травка, цень – тень, 
ільгота – льгота, радыёметр – радиометр, ордар – ордер, стагалосы – 
стоголосый. 

 
Змены зычных гукаў 
 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якая фанетычная пазіцыя для зычных з’яўляецца моцнай, а якая – 

слабай? 
2. Ахарактарызуйце пазіцыйныя змены зычных. 
3. Што такое асіміляцыя? 
4. Якія віды асіміляцыі вы ведаеце? Па якіх прыметах можа адбывацца 

асіміляцыя зычных? 
5. Якія зычныя і пры якіх умовах падвяргаюцца асіміляцыі па голасе (па  

глухасці-звонкасці)? 
6. Якія зычныя і пры якіх умовах падвяргаюцца асіміляцыі па месцы 

ўтварэння (па свісцячасці-шыпячасці)? 
7. Якія зычныя і пры якіх умовах падвяргаюцца асіміляцыі па спосабе 

ўтварэння (выбухных [д], [т] да афрыкат [ч], [ц])? 
8. Якія зычныя і пры якіх умовах падвяргаюцца асіміляцыі па мяккасці? 
9. Чым выклікана з’ява дысіміляцыі? 
10. Раскрыйце сутнасць акамадацыі. Чым яна адрозніваецца ад 

асіміляцыі? 
11. Ахарактарызуйце такія фанетычныя змены, як эпентэза, дыярэза, 

кантракцыя, гаплалогія. 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Прачытайце верш. Выпішыце з яго спачатку словы, у якіх 

парныя па звонкасці – глухасці знаходзяцца ў моцнай пазіцыі, а пасля – у 
слабай. 

Дружа, не будзь да аблудных бязлітасна строгі: 
То не віна, а бяда іх; бяду – не карай. 
Крыўдна, вядома, што збіліся людзі з дарогі 
І не шануюць, як трэба, бацькоўскі свой край, 
Хоць гаварылі ячшэ мудрацы-скамарохі: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



240 

“Помні: на роднай зямлі – і пад елкаю рай”. 
Простыя ісціны часам так цяжка даюцца: 
Покуль адолееш – слёз ручаіны пральюцца. 

Н. Гілевіч. 
2. Ахарактарызуйце пазіцыйныя змены зычных гукаў. Выпішыце з 

тэксту словы, у якіх назіраюцца пазіцыйныя змены зычных. 
Перад вачамі Міці паўсталі будка, пераезд, сасна, нібы жывы, мільгнуў 

смутны твар маці і зацяты, суровы – бацькаў. Злавіў сябе на думцы, што гэты 
год, запоўнены вайной, жывучы ў сям’і, вельмі мала думаў пра родных. Чыя 
ж была праўда, яго ці бацькава? Бацька папярэджваў, бачыў наперад, што 
можа здарыцца. Цяпер Міця глядзеў на ўсё, што за гэты год было, як бы з 
аддаленасці, з якой стала ўсё відней. Бацька меў рацыю па-свойму. Думаў пра 
сям’ю, жыў яе інтарэсам, і толькі гэтак можна яго зразумець. Ён, Міця, 
таксама не зрабіў памылкі, як і гэты хлопец, і ягоны брат, што, пакінуўшы 
адну маці, пайшлі з вінтоўкай без патронаў у лес. Увогуле яны не маглі быць 
інакшымі. Міцю зноў агарнуў востры жаль да маці, да бацькі, да братоў і 
сясцёр, якія там, дома. Адчуваў – не трэба даваць волю ўспамінам, якія вядуць 
услед за сабой расслабленасць, намаганнем волі душыў у сабе смутак. Але 
мінулае вярталася, стаяла ўваччу. (Паводле І. Навуменкі) 

3. Знайдзіце “чацвёртае лішняе” ў сувязі з паняццем 
“камбінаторныя змены”. Адказ абгрунтуйце. 

1. Гігіена, дыета, Навум, геолаг. 
2. Праязны, слаць, хрысціць, жаласлівы. 
3. Шавецкі, ткацкі, палескі, чэрвеньскі. 
4. Марфаналогія, дзікабраз, трагікамедыя, першапраходцы. 
4. Спішыце словы, падкрэсліце ў іх літары, якімі абазначаны 

звонкія зычныя гукі, адной рыскай, глухія – дзвюма. 
Барацьбіт, дзядзька, магчыма, анекдот, Віцебск, рукзак, падсохнуць, 

ледзь, з песняй, мігценне, малацьба, стрыгчы, плашч, луг, парог, носьбіт, 
бейсбол, дужка, моладзь, абступіць, згінуць, завадзь, зведаць, падсабіць. 

5. Спішыце словы, падкрэсліце ў іх літары, якімі абазначаны 
цвёрдыя зычныя гукі, адной рыскай, мяккія – дзвюма. 

У таварыстве, пацвільвацца, зняць, адвезці, Ядвіга, з’яўленне, скінуць, 
згінуць, распісаць, падлячыць, сфера, пенсія, клятва, з верасня, мазгі, пад 
вечар, дзвесце, цвінтар, з’ехаць, мундзір, схіліць, падзелены, сцябло, хлеб, 
транзіт, у адозве. 

6. Спішыце словы, падкрэсліце ў іх літары, якімі абазначаны 
шыпячыя зычныя гукі, адной рыскай, свісцячыя – дзвюма. 

Зжаць, па кладачцы, на дошцы, у бочцы, на кветцы, лётчык, не парэжся, 
расшчапіць, адчуванне, нашчадак, з чаго, зжаваць, пераможца, грузчык, 
пясчаны, з жыцця, дакладчык, усчынаць, расшчодрыцца, прышчапіць, 
выязджаць, у дзежцы, адважся, на рэчцы, расчоска, у вопратцы. 
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Падаўжэнне і падваенне зычных гукаў. Дзеканне і цеканне. 
Прыстаўныя зычныя гукі. Чаргаванне зычных гукаў. 

 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. У выніку якіх фанетычных працэсаў узніклі падоўжаныя зычныя? 
2. Якія гукі ў беларускай мове падаўжаюцца і ў якой пазіцыі? 
3. У якіх словах ужываюцца падоўжаныя зычныя? 
4. Як адрозніць падаўжэнне ад падваення? 
5. Раскрыйце сутнасць фанетычнай з’явы дзеканне і цеканне. 
6. Раскрыйце сэнс і змест паняцця “прыстаўныя гукі”. Адзначце выпадкі 

ўжывання прыстаўных в і г. У якіх выпадках прыстаўны в не ўзнікае перад 
галоснымі каранёвай марфемы? 

7. Якія чаргаванні зычных адносяцца да гістарычных, а якія – да 
пазіцыйных? 

8. Назавіце фанетычныя асаблівасці беларускай мовы. 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Размяжуйце пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні зычных 

гукаў. Адказ абгрунтуйце. 
Чатыры – чацвёрты, чытала – чытаў, з радасцю – з жахам, галава – 

галоўк, купіць – куплю, крыло – крылле, рост – вырашчу, стол – на стале, 
бяроза – бярозка, сады – саджу, славіць – слаўлю, вязаць – вяжу, свет – свячу, 
помста – помслівы, лавіць – улоў, рука – зручны, хада – хадзіць, з рамонка – з 
чабору, бераг – на беразе, мыш – мышшу, пускаць – пушчу, насіць – 
пераносчык, вітаеш – вітаешся, страх – страшыць, карміць – кармлю, прылада 
– прыладдзе, восень – асенні, вазы – воз, нага – нажны, муха – мусе, блеск – 
блішчыць, рабіць – раблю, суды – судзіць, перапісаць – перапісчык, мука – у 
муцэ, дуб – дубы, спяваць – спеў, пісаць – пішу, страха – стрэхі, графіць – 
графлю. 

2. Запішыце тэкст у фанетычнай транскрыпцыі. Да выдзеленых 
слоў падбярыце аднакарэнныя словы ці формы слоў з пазіцыйнымі і 
гістарычнымі чаргаваннямі зычных гукаў. 

І. Шэры туман павіс над зямлёй. Ён такі густы, нібы хто сабраў туманы 
з усяго свету і пусціў іх сюды. Відаць, як у святле ліхтароў мігцяць мільёны 
малюсенькіх кропелек. Ідзеш, а яны пераліваюцца, мітусяцца, усё роўна нібы 
збіраюцца ў вясёлку. (М. Дзелянкоўскі) 

ІІ. Я стаю на высокім беразе Нарачы каля вёскі Купы і гляджу на 
бязмежны блакітны прастор, які зліваецца на даляглядзе з небам. З левага 
боку цямнее невялікі нізкі востраў. Пад нагамі сухая глеба, пакрытая 
кустамі ядлоўцу, верасам і чаборам. Крыху далей высокі бераг з сасновым 
лесам пераходзіць у шырокі пясчаны пляж. (.Вольскі). 

ІІІ. Дзверы засыпала зямлёю, і  Грынявіцкі разграбаў яе – спачатку 
рыдлёўкай, а потым, дарэшты змогшыся, рукамі, і апошнія кроплі моцы 
падтрымлівалі ў ім веданне, што ён не самотны, што недзе побач прабіваюцца 
да святла іншыя. (У.Арлоў). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



242 

3. Выпішыце з тэксту словы з фанетычным падаўжэннем і 
марфалагічным падваеннем. Растлумачце, як узнікла фанетычнае 
падаўжэнне і марфалагічнае падваенне. Якія зычныя падаўжаюцца ў 
беларускай мове і ў якой пазіцыі? 

І. Князёўна з маленства чула паданні пра дзеда, пра Рагнеду-Гарыславу, 
што так і не змагла скарыцца Уладзіміру Краснаму Сонейку, пра іншых 
славутых продкаў, чыё жыццё прайшло пад знакам адданасці Полацку. 
Падручнікамі служылі Святое Пісанне, жыціі святых… . Прыйдзе час, і сама 
князёўна зробіцца гераіняю жыцціеапісання зямнога шляху і духоўных 
подзвігаў святога. (У. Арлоў). 

ІІ. Да дошкі, прыбітай да апошняга вянца зруба і мокрай  ад вады, 
паналіпалі белыя парашуцікі з цёмна-карычневымі крапінкамі зярнятак – 
цяпер самае вялікае рассяленне розных дзікіх траў: насенне павыспявала і 
зараз спяшаецца як мага далей адляцець, там прызямліцца, зачапіцца за што-
небудзь, а потым прарасці, пачынаючы на новым месцы сваю, новую калонію 
асоту, дзядоўніку, малачаю. (Я.Сіпакоў). 

ІІІ. Ад карміліцы, нянек, маці князёўна чула абрадавыя песні, замовы і 
заклёны. У той жа час хрысціянска-паганскае дваяверства існавала на 
Полаччыне нават у княжым асяроддзі, значыцца, Прадслава добра ведала 
даўнейшых багоў. Яе юныя гады немагчыма ўявіць без гуканняў вясны, 
русалляў, купалляў і калядаў. 

Дзяцінства тады было карацейшае, чым сёння. Мінулася княжай дачцэ 
дванаццаць гадоў – трэба збірацца замуж. Пагатоў, слава аб Прадславінай 
прыгажосці і розуме разнеслася “па ўсіх гарадах”, і ў Полацк зачасцілі сваты. 
(У.Арлоў). 

4. Затранскрыбіруйце словы, групуючы іх у адпаведнасці з тымі 
фанетычнымі працэсамі, у выніку якіх яны набылі такое гучанне. 

Завушніцы, арыентацыя, журавель, што, амшара, дыягназ, ад поля, к 
дому, з вёскі, лічба, збіраешся, дождж, пацвердзіць, расчыніць, бастыён, 
ілгун, сыроватка, вустрыца, дзёран, доўг, уваччу, класці, наскі, па-
інтэлігенцку, кампосны, гэтаксама, кантрасны, таварыскі, насенне, убоства, 
хто, унук, з поля, экзэмпляр, футболка, з жаху, госці, пераезд, Дзмітрый, 
дыяфрагма, счапіць, далонь, ніводзін, рубель, талерка, весці, вакзал, 
адпачыць, грузчык, дзве, разжаліць, кроў, стагоддзе, замуства, па-дзявоцку, 
палескі, трэснуць, міласэрнасць, адгэтуль, помслівы, гарадскі, мноства, 
узвышша, развітваешся, так было, рэдка, згіб, бясшкодны, скарасны, бабёр, 
вусцішна, навобмацак, аржанішча, ірдзенне. 

5. Прачытайце тэкст. Адзначце фанетычныя асаблівасці 
беларускай мовы. 

Крочу па зелёным мяккім моху далей. Які цудоўны дыван разаслала тут 
прырода! Колькі прыгоства і хараства! Бярозы расступаюцца, быццам хочуць 
даць камусьці месца. На невялікай палянцы стаіць магутны дуб. Ён узнёс 
сваю вершаліну высока ў неба, і ва ўсёй яго постаці столькі важнасці, гонару, 
што бярозы нават баяцца падысці да яго блізка. Яны тоўпяцца навокал, такія 
стройныя, беланогія, як тыя дзяўчаты ў карагодзе. 
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Раптам у лесе штосьці загуло. Я зірнуў угору, вершаліна дуба злёгку 
варухнулася. Там, уверсе, налятаў бязлітасны вецер. І дуб, прыняўшы яго на 
сябе, як бы папярэджваў сваіх суседак-бярозак: будзьце напагатове, бярэцца 
вецер, я прыкрываю вас як магу, але ж і вы трымайцеся. І ў тую ж хвіліну 
бліснула, дробна задрыжала лісце на бярозках. Быццам  дзякавалі яму, дубу, 
за перасцярогу, за клопат пра іх. 

Я доўга ўспамінаю гэтую сустрэчу з бярозавым гаем, у вушах маіх 
стаяла яго трывожная песня. Я бачыў перад сабой зграбныя пяшчотныя 
бярозкі, чуў іх прыглушаны шэпт. А над бярозамі, быццам закрываючы іх ад 
ветру, стаяў асілак-дуб. І мне падумалася: жыццё лесу шмат з чым падобнае 
на жыццё людзей. (М. Шыманскі). 

 
Склад. Складападзел. Націск 
 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якую ролю выконваюць прасадычныя сродкі ў вусным маўленні? 
2. Якое існуе азначэнне склада? Колькі гукаў і якія гукі могуць утвараць 

склад? У якіх адносінах знаходзяцца склад і марфема? 
3. Якія склады называюцца адкрытымі і закрытымі, прыкрытымі і 

непрыкрытымі, націскнымі і ненаціскнымі? 
4. Якія тыпы складападзелу адрозніваюцца ў слове? 
5. Як суадносіцца складападзел і перанос слоў з аднаго радка на другі? 
6. Што такое націск? Якая яго функцыя ў мове? 
7. Якімі асаблівасцямі характарызуецца беларускі націск? 
8. Якія функцыі можа выконваць націск у слове? 
9. Што такое лагічны націск? 
10. Што такое інтанацыя? Якія фанетычныя сродкі інтанацыі? 
11. Фанетычны разбор. Фанетычная транскрыпцыя. 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Выпішыце пары слоў, у якіх націск з’яўляецца сродкам 

адрознення лексічнага значэння. Раскрыйце функцыю націску з 
дапамогай астатніх пар слоў. 

– – – –
– – – – –

– , г – – –
– – – –

– – – – –
– , – – –

– . 
Якія фанетычныя адзінкі адносяцца да суперсегментных? Назавіце 

тыпы націску ў беларускай мове. Ахарактарызуйце беларускі слоўны 
націск. 

2. Спішыце словы, пастаўце ў іх асноўны (акут) і, дзе трэба, 
пабочны (гравіс) націск. Якія словы маюць два націскі? 
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Корманарыхтоўка, дэзынфармацыя, вогнетрывалы, пяцідзёнка, 
міжінстытуцкі, шасцісоты, збожжасховішча, папаварочваць, азотнакіслы, 
работадавец, торфаўборачны, лёдадрабілка, дэкваліфікацыя, мёдаварэнне, 
паперакідаць, легкадумна, крывятворны, вялікадзяржаўны, велікасвецкі, 
арэхападобны, ніжэйадзначаны, Вялікабрытанія, антываенны, жыццеапісанне, 
маторазборка, шэсцьсот, шасціствольны, белабрысы, свежавымыты, 
велікадушны, дабрадзей. 

3. Перакладзіце словы на беларускую мову і пастаўце ў іх націск. 
Адзначце разыходжанні ў акцэнтуацыі ў беларускіх і рускіх словах. 

Окунь, журавль, гражданин, некоторые, занятость, звонят, имя, 
ножницы, ольха, кухонный, доверху, на землю, намертво, названный, 
леденец, ненависть, талант, поровну, товарищество, фартук, стеклянный, 
нести, ремень, обломанный, самого, что-нибудь, кроить, порванный, именное 
(склонение), лопух, товарищеский, четырнадцать, одинадцать, четверо, 
ноготки, тихонечко, отвезти, письменность, верба, настланный, натрясти.  

 
АРФАЭПІЯ 

Арфаэпія. Вымаўленне галосных, зычных, спалучэнняў зычных. 
 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Што такое арфаэпія? Якія пыанні разглядаюцца ў арфаэпіі? 
2. На якой аснове склалася беларускае літаратурнае вымаўленне? 
3. Якія зычныя складаюць асаблівасць беларускага літаратурнага 

вымаўлення? 
4. Якія асаблівасці вымаўлення звонкіх-глухіх у беларускай мове? 
5. Якія зычныя і ў якіх пазіцыях асімілююцца па мяккасці? 
6. У якіх пазіцыях адбываецца асіміляцыя шыпячых і свісцячых, 

выбухных і афрыкат? 
7. Якія асаблівасці вымаўлення зычных на стыку слоў у звязнай мове? 
8. У чым асаблівасці вымаўлення зычных у запазычаных словах? 
9. У чым асаблівасці вымаўлення ненаціскных галосных [а], [о], [э] 

пасля цвёрдых і мяккіхзычных? 
10. У чым асаблівасці вымаўлення галосных [і], [ы], [у] у розных 

пазіцыях?  
11. У чым асаблівасці вымаўлення галосных у запазычаных словах? 
12. Якія бываюць адхіленні ад норм літаратурнага вымаўлення? Назваць 

іх прычыны. 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Спішыце словы, падкрэсліце ў іх літары, якімі абазначаны 

звонкія зычныя гукі, адной рыскай, глухія – дзвюма. 
Барацьбіт, дзядзька, магчыма, анекдот, Віцебск, рукзак, падсохнуць, 

ледзь, з песняй, мігценне, малацьба, стрыгчы, плашч, луг, парог, носьбіт, 
бейсбол, дужка, моладзь, абступіць, згінуць, завадзь, зведаць, падсабіць. 
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2. Спішыце словы, падкрэсліце ў іх літары, якімі абазначаны 
цвёрдыя зычныя гукі, адной рыскай, мяккія – дзвюма. 

У таварыстве, пацвільвацца, зняць, адвезці, Ядвіга, з’яўленне, скінуць, 
згінуць, распісаць, падлячыць, сфера, пенсія, клятва, з верасня, мазгі, пад 
вечар, дзвесце, цвінтар, з’ехаць, мундзір, схіліць, падзелены, сцябло, хлеб, 
транзіт, у адозве. 

3. Спішыце словы, падкрэсліце ў іх літары, якімі абазначаны 
шыпячыя зычныя гукі, адной рыскай, свісцячыя – дзвюма. 

Зжаць, па кладачцы, на дошцы, у бочцы, на кветцы, лётчык, не парэжся, 
расшчапіць, адчуванне, нашчадак, з чаго, зжаваць, пераможца, грузчык, 
пясчаны, з жыцця, дакладчык, усчынаць, расшчодрыцца, прышчапіць, 
выязджаць, у дзежцы, адважся, на рэчцы, расчоска, у вопратцы. 

4. Затранскрыбіруйце пары слоў і адкажыце, якімі гукамі яны 
адрозніваюцца. Якія пары слоў адрозніваюцца толькі на пісьме? 

Яна – мая, лётчык – агародчык, мець – медзь, роўнядзь – раўняць, у 
лодцы – у бочцы, каска – казка, сняжок – беражок, грып – грыб, радон – раён, 
адбыць – адбіць, узвесці – узысці, салодкі – дрыготкі, мяккі – лёгкі, 
рашчыніць – расчыніць, дужка – падушка. 

5. Выпішыце з тэксту і затранскрыбіруйце словы (спалучэнні слоў), 
у якіх назіраецца асіміляцыя зычных па звонкасці – глухасці. Якія 
зычныя і пры якіх умовах падвяргаюцца асіміляцыі па голасе? 

Ніколі ў жыцці ёй [Фрузыне] не было так хораша і па-маладому весела. 
Пархомаў добра еў, аж пачырванеў з твару ад з’едзенага і з нейкай лёгкай 
сяброўскай шчырасцю абыходзіўся з ёю. Ён нешта гаварыў і гаварыў з 
Фрузынай, але яна як бы не ўнікала ў сэнс яго слоў. Яна ўся аддалася ва ўладу 
сваіх пачуццяў – ціхага шчасця ад прывабнай цеплыні блізкай чалавечай 
душы. 

Пархомаў адсунуў ад сябе талеркі, адчыніў партабак. Яна, поўная 
замілавання да гэтага чалавека, усё пазірала на яго памаладзелы гладкі твар, 
які заставаўся па-ранейшаму спакойны і разважны. Пархомаў падсунуў лаўку 
бліжэй да яе табурэткі і раптам проста, упэўнена, але зусім не груба, з 
пяшчотай прыгарнуў яе да сябе. (В.Быкаў). 

6. Выпішыце з тэксту і затранскрыбіруйце словы (спалучэнні слоў), 
у якіх назіраецца асіміляцыя зычных гукаў па мяккасці. Якія зычныя і 
пры якіх умовах падвяргаюцца асіміляцыі па мяккасці? Назавіце словы, 
у якіх асіміляцыі зычных па мяккасці не адбылося. Чаму? 

Яму б толькі дажыць да світання. Тым часам мароз дабіраўся ўжо да яго 
нутра, і лейтэнант адчуваў гэта. Краем прыцьмелай свядомасці ён сачыў за 
тым, як сцюжа марудна, але няўхільна схілілася над яго абяскроўленым 
целам, і лічыў кароткія хвіліны, якія яму яшчэ засталіся. Аднойчы, 
расплюшчыўшы вочы, ён раптам здзівіўся і з натугай скіраваў позірк на поле. 
Світала. Цемра, якая, здавалася, век шчыльным покрывам аблягала зямлю, 
трохі прыўзнялася над ёй, у полі стала прастарней, праяснелася неба, і ў ім 
выразна адбілася заінелае вяршалле бяроз. У прытуманеную ранкам далячынь 
імкнула перамеценая завеяй дарога. 
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Ухапіўшы ўсё гэта адным позіркам, які тым не менш амаль знясіліў яго, 
лейтэнант хацеў адвесці вочы, як раптам штосьці ўбачыў. Здалося спярша, 
што гэта машына, але калі ён лепей угледзеўся, дык зразумеў, што гэта 
фурманка. Стомлены працяглай увагай, ён палажыў галаву на снег, 
адчуваючы ў сабе збянтэжанасць, страх і надзею адначасна. (В.Быкаў). 

7. Затранскрыбіруйце тэкст, падкрэсліце словы (спалучэнні слоў), у 
якіх ёсць асіміляцыя і аглушэнне звонкіх зычных у канцы слова. 
Ахарактарызуйце асіміляцыю і аглушэнне. 

Мароз пакуль невялікі – трохі ніжэй за нуль, але снег, што выпаў  учора 
ноччу, ляжыць. Стала бела навокал, святочна. 

І ўсё ж зіма ў горадзе – не тое што ў вёсцы. Памятаю, як з’яўлялася зіма 
ў гады  майго маленства. Прачынаешся ранічкаю, расплюшчваеш вочы – а ў 
хаце непрывычна светла, неяк свежапрахалодна. І ў той жа момант 
прыходзіць здагадка: на дварэ – снег! 

Кумільгом ускокваеш з ложка і – да акна. Уга! Бялюткая пярына ўслала 
зямлю, дрэвы ў ваце. Ахоплівае нецярплівая радасць. Хутчэй апранаешся, 
шукаеш боты, устаўляеш у іх халоднае нутро босыя ногі, шапку на вушы – і 
на двор. Прабегчы па чыстым, рыпучым снезе, пакідацца першымі 
снежкамі… 

У горадзе нават для дзяцей зіма пачынаецца неяк непрыкметна, 
будзённа. Выйдзеш раніцаю на вуліцу, а першы снег ужо ўезджаны 
машынамі… (З.Прыгодзіч). 

8. Прачытайце тэкст. Адзначце фанетычныя асаблівасці 
беларускай мовы. 

Крочу па зелёным мяккім моху далей. Які цудоўны дыван разаслала тут 
прырода! Колькі прыгоства і хараства! Бярозы расступаюцца, быццам хочуць 
даць камусьці месца. На невялікай палянцы стаіць магутны дуб. Ён узнёс 
сваю вершаліну высока ў неба, і ва ўсёй яго постаці столькі важнасці, гонару, 
што бярозы нават баяцца падысці да яго блізка. Яны тоўпяцца навокал, такія 
стройныя, беланогія, як тыя дзяўчаты ў карагодзе. 

Раптам у лесе штосьці загуло. Я зірнуў угору, вершаліна дуба злёгку 
варухнулася. Там, уверсе, налятаў бязлітасны вецер. І дуб, прыняўшы яго на 
сябе, як бы папярэджваў сваіх суседак-бярозак: будзьце напагатове, бярэцца 
вецер, я прыкрываю вас як магу, але ж і вы трымайцеся. І ў тую ж хвіліну 
бліснула, дробна задрыжала лісце на бярозках. Быццам  дзякавалі яму, дубу, 
за перасцярогу, за клопат пра іх. 

Я доўга ўспамінаю гэтую сустрэчу з бярозавым гаем, у вушах маіх 
стаяла яго трывожная песня. Я бачыў перад сабой зграбныя пяшчотныя 
бярозкі, чуў іх прыглушаны шэпт. А над бярозамі, быццам закрываючы іх ад 
ветру, стаяў асілак-дуб. І мне падумалася: жыццё лесу шмат з чым падобнае 
на жыццё людзей (М.Шыманскі). 

 
ГРАФІКА 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
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1. Што вывучае графіка? 
2. Што такое алфавіт? Колькі літар у беларускім алфавіце? Для чаго 

патрэбна ведаць алфавіт? 
3. Што такое кірыліца і лацінка? Якія шляхі іх развіцця? 
4. Чым адрозніваецца сістэма графічных сродкаў беларускай і рускай 

моў? 
5. Якія літары беларускага алфавіта з’яўляюцца адназначнымі, якія – 

двухзначнымі? 
6. Як абазначаюцца на пісьме мяккія зычныя? 
7. Якія літары беларускага алфавіта маюць дыякрытычныя 

(надрадковыя) знакі? 
8. Якія, акрамя літар, графічныя сродкі ўваходзяць у беларускую 

графічную сістэму? 
9. У чым сутнасць гукавога і складовага прынцыпаў беларускай графікі? 

Якія літары маюць адно гукавое значэнне, а якія з іх – два? 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Прачытайце тэкст. Назавіце графічныя сродкі, выкарыстаныя 

для яго перадачы на пісьме. 
На пачатку дваццатых гадоў у першых чытанках, побач з вершамі 

Купалы і Коласа, Багдановіча і Чарота, натхнёна і пяшчотна слова Канстанцыі 
Буйло далучала нас да чароўнага хараства роднай мовы і роднай зямлі. З тых 
часоў водгуллем жыве ў душы:  

                             Люблю народ наш беларускі, 
                              Хаціны ў зелені садоў, 
                              Залочаныя збожжам нівы 
                              І несціханы шум лясоў. 
Прачыталі людзі гэтыя простыя і маляўнічыя словы, пераказалі адзін 

аднаму, і трапяткая  споведзь юнай паэтэсы выпырхнула ў свет чароўнай 
песняй. Хто яе склаў? Дзе яе ўпершыню заспявалі? Ніхто не ведае. Гэта 
любоў і тайна народа. (С. Грахоўскі). 

Запішыце тэкст у фанетычнай транскрыпцыі.  
Якія літары алфавіта не выкарыстоўваюцца ў фанетычнай 

транскрыпцыі? 
Якія дадатковыя графічныя знакі выкарыстоўваюцца? 
2. Прачытайце тэкст. Выпішыце і затранскрыбіруйце па 10 слоў, у 

якіх гукі на пісьме перадаюцца паводле гукавога і складовага 
прынцыпаў. 

Яна вечная, бо ўся яна як наш характар. Здаецца, кволая ад пяшчотнай 
мяккасці, яна раптам кідае наверх схаваную ад усіх жалезную мужнасць і 
сілу. І, як быццам дамогшыся свайго, б’е, як перапёлка ў жытах, мякка, а за 
тры вярсты чуваць. “Эль” – як салодкае віно, “дзе” – як шкляной палачкай па 
крышталю, мяккае “с”  - як соннае ціўканне сінічкі ў гняздзе. І побач “р” – як 
гарошына ў свістку, і доўга, спявуча, адкрыта  гучаць галосныя. А “г” 
прыдыхае так ласкава, як маці на лобік дзецку, каб перастаў сніць дрэнны сон. 
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Дык што ж лепей за цябе, мова мая, мова наша? За цябе, даўняя, за цябе, 
вечна жывая, за цябе, неўміручая?! (У. Караткевіч). 

3. Запішыце тэкст у фанетычнай транскрыпцыі. Падкрэсліце 
словы, у якіх  колькасць літар і гукаў не супадае. 

…Усе мы – як лісці на дрэвах… Пакуль вецер часу не адарве нас ад 
галінкі, праз якую мы злучаны з дрэвам, мы расцём, зелянеем. Мы жывём!.. 
Варта ж толькі нам адарвацца, пакінуць галінку – мы кружымся ў паветры, не 
ведаем, што нам рабіць, дзе падзецца. Потым, у адчаі, так і не сабраўшыся з 
думкамі, падаем на зямлю. І з той хвіліны перастаем быць самімі сабою, мы 
губляемся сярод іншых – такіх жа самых лісцяў, як і мы. І гінем… 

Дрэва без лісцяў хоць і ўсыхае, але ўсё ж астаецца дрэвам. Лісці ж без 
дрэва – тлен, нішто… 

Але мы не толькі лісці, мы яшчэ і насенне, мы можам самі стаць 
дрэвамі. Кім быць – лісцем ці дрэвам – гэта ўжо залежыць ад нас саміх… (Б. 
Сачанка). 

4. Прачытайце тэкст. Выпішыце словы з мяккімі зычнымі. 
Падкрэсліце літары, якімі абазначаецца мяккасць зычных на пісьме. 

Ужо зусім на склоне быў жнівень, бо тыя колькі дзён, якія заставаліся ў 
ягоным календары, ці маглі дадаць яшчэ што важкае на нябачныя шалі, на 
якіх і ўпрыкмет, і неўпрыкмет сіліліся падолець адно аднаго сёлетнія лета і 
восень, але ў наваколлі зноў было, як улетку, нават там, дзе не пашархала 
вакол кустоў прыткая каса, па-ранейшаму чырванелі, жаўцелі і сінелі ў 
высокай траве лугавыя краскі. Пахла мёдам, нібыта паблізу дзе была пасека, 
хоць Чубар ведаў, што ніводнага вулля за паўтара кіламетра на ўсе бакі не 
павінна стаяць, значыць, усё яшчэ паўнюткія і моцныя былі меданосы, што як 
нанава пачыналі духмяніць пасля нядаўняе золі. (І. Чыгрынаў). 

5. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. 
… У каждого из нас есть «своя речка». Неважно какая, большая Волга 

или малютка Усманка. Все ли мы понимаем, какое это сокровище – речка? И 
как оно уязвимо, это сокровище?! Можно заново построить разрушенный 
город. Можно посадить новый лес, выкопать пруд. 

Но речку, если она умирает, как всякий живой организм, 
сконструировать заново невозможно. 

Последние годы во всем мире идет озабоченный разговор о воде. Вода 
становится одной из главных ценностей на земле. Но когда говорят: 
«Миссисипи мелеет» или «мелеет Дон», не все понимают, что корень 
проблемы лежит на берегах маленьких Усманок и даже безымянных речек и 
ручейков. Жизнь зародилась, осела и развивается около рек. Только-только 
пробившийся из земли ключик без пользы уже не течет. Но, кроме благ и 
радостей, отдаваемых всему живущему на ее берегах, речонка упорно несет 
свою воду в «общий котел», из которого пьют сегодня огромные города и 
крупные промышленные центры. И если какой-нибудь город начинает 
страдать от жажды, если мелеют большие реки, первую из причин этому надо 
искать там, где расположены «капилляры» водной системы, - на малых 
речках. (В. Песков). 
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Назавіце асаблівасці беларускага алфавіта ў параўнанні з рускім. 
Якія дыграфы ўжываюцца ў беларускім алфавіце? 
 

АРФАГРАФІЯ 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Што вывучае арфаграфія? 
2. Што такое арфаграма, апорнае напісанне? Раскрыйце іх сутнасць. 
3. Якія прынцыпы правапісу існуюць у сучаснай беларускай арфаграфіі? 
4. Якія правілы грунтуюцца на фанетычным прынцыпе? 
5. Якія правілы грунтуюцца на марфалагічным прынцыпе? 
6. Якія правілы грунтуюцца на традыцыйным і дыферэнцыйным 

напісанні? 
7. Якія існуюць правілы напісання галосных? Зычных? Мяккага знака і 

апострафа?  У і Ў? 
8. Якія існуюць правілы напісання слоў разам, асобна, праз злучок? 
9. Якія словы пішуцца з вялікай літары? 
10. Якія існуюць правілы пераносу слоў? 
11. Якія існуюць правілы графічнага скарачэння слоў? 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Спішыце тэкст. Падкрэсліце ў словах напісанні, заснаваныя на 

фанетычным прынцыпе, адной рыскай, на марфалагічным — дзвюма. 
Унізе, за пясчаным адхонам, пачыналася града альховых кустоў, на якіх 

яшчэ ляжаў цень ад лесу. За кустамі, залітая першымі праменямі сонца, 
блішчэла водная гладзь. 

Луг пачынаўся за возерам. На поўнач і на поўдзень у шырокай даліне 
густа стаялі стагі, розныя па форме — нізкія і пузатыя, высокія і тонкія, 
прыгожыя і нязграбныя, дзе-нідзе крыху схіленыя, збочаныя, з бярозавымі і 
дубовымі вопаўзнямі. Стагі нагадвалі дзіўнае войска, рассыпанае на шырокім 
прасторы. Паміж імі ўзвышаліся старыя дубы-асілкі, а пад імі сям-там, уздоўж 
крыніц-раўчукоў і на пясчаных узгорках, раслі лазнякі. У нізінах ярка 
зелянела атава, і буйная раса блішчэла пад праменямі сонца, зіхацела і 
пералівалася вясёлкамі. 

Такія шырокія далягляды, што так добра адкрываюцца з высокіх 
берагоў вялікай ракі, заўсёды выклікаюць яскравае адчуванне неабсяжнасці 
роднай зямлі, яе непаўторнага хараства, і ад гэтага нараджаецца светлае 
пачуццё гонару за свой край, захапленне ім. Хочацца ўзняцца і ляцець, 
ляцець, каб з вышыні агледзець яшчэ больш гэтых цудоўных прастораў. (І. 
Шамякін) 

2. Прачытайце тэкст. Назавіце ў словах арфаграмы і апорныя 
напісанні. Растлумачце, чым адрозніваецца арфаграма ад апорнага 
напісання. Што ўключае паняцце «арфаграма»? Што адносіцца да 
арфаграм? 
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Малюнкі прыроды мяняліся адзін за адным. Толькі што ён [Алесь] 
захапляўся высокім абрывістым берагам, як раптам дарожка, што белая 
ручаінка, пакацілася з узгорка ўніз, і перад вачыма яго раскінулася бязмежная 
сенажаць, як бы разаслаў хто вялізны-вялізны дыван, што зліваўся ўдалечыні 
з блакітным шоўкам чэрвеньскага неба. Дзе-нідзе толькі віднеліся на гэтай 
неабсяжнай зялёнай роўнядзі асобныя купкі беланогіх бярозак, якія стаялі 
мясцінамі, як тыя дзяўчаты ў карагодзе. Зусім на доле дарожку перабягаў 
невялікі ручай, які цурчэў з-пад маладой алешыны, што ўзнімалася над 
чаротамі. Вада была такая чыстая, з нейкім крыштальным адценнем, што 
нават круглыя гладкія каменьчыкі, якія ляжалі на дне ручая, здаваліся белымі 
карáлямі. І хоць Алесю ў той час не хацелася піць, ён нахіліўся, і прыемны 
халадок асвяжыў яго ўсяго. Пасля падняўся, далонню выцер губы, абтрос з 
кашулі празрыстыя кропелькі і адчуў, што прасвятлела ў вачах. (П. Броўка) 

3. Спішыце, устаўляючы замест кропак патрэбныя літары. 
Растлумачце правапіс галосных о, э, а, ы. 

1. Чырв... нае, нібы кр...вяная пляма, сонца садзіцца ў забытыя 
ч...лавекам і к ...самі травы. Неба ш ...рэе, цяжэе, зніжаецца. Усё на зямлі 
акрываецца ш ...рым прысакам вечара (Карам.). 2. Стаяць адна каля адной 
др...ўляныя хаты, і ўсё найболей з простымі вугламі (Пестр.). 3. Пахла кара на 
др...вах, нікла пры дар...гах бадыллё (К.Ч.). 4. На п...плавах звозілі сена. Да 
стога яго падцягвалі дзвюма валакушамі — т...ўставатымі ж...рдзінамі, якія 
былі прымацаваны да гужоў (Асіп.). 5. Ты, моцны вясковы стол, заўсёды 
вытрымліваў вялікія перагрузкі заручын, вяселляў, р...дзін, хр...сьбін (Сіп.). 
6. Як у пашпарце, так і ва ўсіх канц....лярскіх паперах гэты дзядзька пісаўся 
Даніла Цецярук. Але людзі перахр...сцілі яго па-свойму (Пестр.). 7. Выбух 
гранаты перад самымі калёсамі др...зіны прыпыніў яе, і ў гэты момант Людвік 
пераскочыў лінію і далучыўся да св...іх (Кулак.). 8. З возера цягнула густым 
вод...рам сухога сена (Шам.). 9. Артылерыйскія гр...моты чуліся здалёку і з 
вялікімі перапынкамі — пачнуцца раптам, пасля заціхнуць, і затым д...ўга 
глухне ўсё навок...л (Чыгр.). 10. Вясёлы гр...м, нібы грукат калёс, пакаціўся па 
небе (Б.) 

Раскажыце пра напісанне слоў са спалучэннямі ро, ло. 
Дапішыце: блохі — ... , бровы — ... , брод — ... , глотка — ... , кроў — 

... , крошка — ... . 
4. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. Растлумачце 

правапіс галосных э, а ў запазычаных словах. 
Ар...ндаваць, ж ...мчужына, кр...млёўскі, літ...ратура, с...кратар, 

ц...гляны; ж...лацін, Ж...нева, Ж...рар, ж...стыкуляцыя, р...зідэнцыя, 
р...тушаваць, р...форма, гард...роб, д...легат, д...фект, вет...ран, кат...т, 
т...ндэнцыя, ц...віта, ц...нзура; шніц...ль, шпат...ль, камп’ют... р, лід...р, 
менедж...р, пейдж...р, Од...р, Юпіт...р. 

5. Спішыце сказы, устаўляючы прапушчаную літару я або е. 
Абгрунтуйце свой выбар. 

1. Каля самага с...ла праходзіць шырокая дуга вады (К-с). 2. Птушкі 
нібы пакінулі з...млю (Нях.). 3. Выхадзілі дз...сятак вёрст, набілі ногі (Шам.). 
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4. Першым, да каго Ал...ксей падышоў, быў с...ржант Рыбакоў (І.М.). 
5. Дарогу помніў. Праўда, спытаў у дз...журнага па станцыі, як выйсці на 
бальшак (Шам.). 6. З...ляніна ажно шумела ў росце і на палетках, і на 
ўзмежках, і на паплавах, і на імшарынах (Хадк.). 7. Моцнымі ніцямі звязана 
было жыццё і творчая праца беларускага п...сняра з роднай Мікалаеўшчынай 
(С.А.). 8. І зараз жа на павароце выбухнуў в...лізарны клуб б...лаватага дыму, 
за ім выкідаліся другія клубкі, і следам за гэтым паказаўся паравоз 
кур’ерскага ц...гніка (К-с). 9. Вы...халі мы ў Балачанку на світанні і да ўсходу 
сонца былі ўжо ў лесе (Луж.). 10. В...чарамі ўзыходзіў поўны мес...ц (К.Ч.). 
11. Вечар харошы, напоўнены ласкавай мяккасцю яшчэ не сталай вос...ні 
(І.Н.).  

6. Прачытайце сказы. Выпішыце словы, у якіх літара я пішацца 
незалежна ад націску. 

1. Ужо з тыдзень стаялі сіверныя з сонцам дні, ваду сцягнула, і зямля 
пачынала прасыхаць, была мяккаватая і як быццам цёплая (Кудр.). 2. У яго 
[Івана Васільевіча] была дзіўная памяць на сёлы, воблік іх ён запамінаў гэтак 
жа, як твары людзей (Шам.). 3. Ляснік выйшаў на імшарыны. Зялёнаю 
падушкаю клаўся тут пад ногі мох. У кустах ядлоўцу ценькалі непаседы-
сініцы (М.Д.). 4. Нам было ў той час па дзесяць гадоў — адным трохі болей, 
другім трохі меней (Чыгр.). 5. Якавенка выскачыў з машыны, прайшоў 
уперавалку наперад, мацаючы ботамі падатлівы затравелы грунт (І.М.). 
6. Яраш перад аперацыяй начаваў у горадзе (Шам.). 7. Бесядзь у гэтым месцы 
была шырокая (Чыгр.). 8. Толькі дзе-нідзе трапляліся вузкія палоскі пасеянай 
ярыны (Шам.). 9. Між ствалоў дрэваў на траву, на постаці сонных людзей 
весела пырснуў прамяністы сонечны дождж (І.М.). 10. Была ў мяне і другая 
школа, у мястэчку Саматэвічы, дзе нарадзіўся Аркадзь Куляшоў. Туды хадзіў 
кожнага дня за сем кіламетраў, пакуль не скончыў восьмы, дзявяты і дзясяты 
класы (Чыгр.). 11. Ледзь на ўсходзе пасвятлела і пачалі гаснуць зоры, стары-
сувязны павёў Ніну за вёску (І.М.).  

7. Прачытайце сказы. Растлумачце правапіс галосных у складаных 
словах. 

1. Скачуць, пералятаюць з месца на месца, шукаючы ў пяску спажывы, 
даўгахвостыя сыткі (Сач.). 2. Ідучы па вуліцы, Міхась, сямігадовы хлопчык, 
не раз затрымліваўся каля аднаго дома ў сяле (К-с). 3. Зялёны небакрай 
пацягнуты смугой (Б.). 4. Сонца, паказаўшыся на даляглядзе, пырснула 
чырвоным золатам, і рознакаляровыя пералівы пайшлі па расістым жыце 
(Хадк.). 5. У Мікіты Мінавіча быў у руцэ пісталет з адным патронам: усе 
боепрыпасы, якія толькі можна было сабраць, былі аддадзены штурмавой 
групе (Кул.). 6. Яна лунае ў прастор, задушэўная песня пра нашы прыгожыя, 
спакойныя прасторы, пра нашу бела-зялёную вясну, пра наша залатое 
пшанічнае лета (Б.). 7. Кандрату Крапіве пашчаслівілася ў тыя далёкія гады 
атрымаць сякую-такую адукацыю: ён скончыў царкоўнапрыходскую школу і 
чатырохкласнае гарадское вучылішча, якое, дарэчы, ніякай спецыяльнасці не 
давала (Лыньк.). 8. Ёсць нешта вясёлае, жыццярадаснае ў самім выглядзе 
нашых хат (В.П.). 9. Жыццё ідзе сваёй чаргой. І ёсць вялікая мудрасць у яго 
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штодзённасці, будзённасці, у рытме працы (Шам.). 10. Кіламетраў праз 
семдзясят машыны звярнулі з дарогі і пайшлі, гайдаючы і падскакваючы, па 
цаліку ўсцяж лесу, у якім стаялі ўперамежку дубы і клёны (І.М.).  

8. Спішыце сказы, устаўляючы, дзе трэба, замест кропак 
прыстаўныя галосныя. Растлумачце, чаму ў некаторых словах 
прыстаўныя галосныя не пішуцца. 

1. Горад нашых продкаў ...мкнуўся жыць незалежна і будаваць сваю 
дзяржаву (У.А.). 2. Па лесе ўжо ...мчаўся гул — пачалася навальніца (Пестр.). 
3. Трапяткія хвалі агню прабягалі па ўсім гэтым зборышчы хмар, нібы на іх 
распаленую паверхню раз-пораз выплёскваўся бензін і згараў вока...мгненна 
(Хадк.). 4. Так ён [Андрэй] усё стаяў і моўчкі пазіраў на краявіды, стаяў аж 
датуль, пакуль цягнік не пры...мчаўся да роднага паўстанка (Краўч.). 
5. Маўчаў Вецер, толькі ніжэй прыпадаў да зямлі, ...мчаў стрымгалоў прэч ад 
мяне... (Сач.). 6. Не разумеючы, дзе ён, хлопец ...рвануўся, сеў, шырока 
расплюшчваючы са сну балючыя вочы, азірнуўся і прыемна здзівіўся ад 
нябачнай, амаль казачнай прыгажосці вакол (В.Б.). 7. Валасы, выбіўшыся з-
пад грабеньчыка, рассыпаліся кудзеркамі над ...лбом, яркім блакітам 
праменіліся вочы (Хадк.). 8. Лес глухі, ногі патанаюць у моху, ...рвецца з 
грудзей сэрца, а рука мацней сціскае касцянога коніка-абярог (У.А.). 9. Пахла 
прэллю са страхі, свежай, нядаўна памалочанай ...ржаной саломай (І.М.). 
10. Бярэзнічак. ...ржавы мох балота (Каратк.).  

9. Спішыце. Падкрэсліце спалучэнні галосных у запазычаных 
словах. Растлумачце іх напісанне. 

1. Біёграфы мастака сцвярджаюць, што і сэрца яго перастала біцца ў час 
вандроўкі па роднай зямлі, у дарозе (Гіл.). 2. Вайна спапяліла бібліятэкі, 
школы, хаты (Сач.). 3. Пасля смерці ён [Ігнат Дамейка] абвешчаны 
нацыянальным героем Чылі (Каратк.). 4. Духоўнага рацыяналізму нашы 
продкі не ведалі (К.Т.). 5. Маёр даўно, відаць, страціў прытомнасць і ціха 
стагнаў у часе кароценькіх неглыбокіх уздыхаў (В.Б.). 6. У 80-я гады ІХ 
стагоддзя кіеўскі князь Уладзімір Краснае Сонейка вырашыў упарадкаваць 
заблытаную нябесную іерархію і зрабіць веру падданых дзяржаўнай рэлігіяй 
(У.А.). 7. Пад канец жыцця Ефрасіння Полацкая выправілася ў паломніцтва да 
Гроба Гасподня ў Іерусалім (К.Т.). 8. Я бачыў наш першы трактар, які яшчэ на 
фоне мінскіх руін пераможна сыходзіў з канвеера (Б.). 9. Базыльяне судзіліся з 
езуітамі за Крыж Святой Ефрасінні і не аддалі святыню з Сафійскага сабора 
(У.А.).  

10. Запішыце словы парамі — па-руску і па-беларуску. Растлумачце 
напісанне спалучэнняў галосных у гэтых словах. 

Ажиотаж, аксиома, аукцион, биолог, биология, киоск, пансион, патриот, 
патриотизм, периодический, ион, ионизация, Иордания, Иосиф; майонез, 
майоран, майорат, район, районирование, йог, йогурт, йод, йот, йотация, Нью-
Йорк; абитуриент, гигиена, иероглиф, клиент, ориентация, пациент, 
фейерверк, фойе; авиация, вариант, диаметр, мемориал, патриарх, пианист, 
фразеология, океан. 
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11. Падбярыце да слоў з прапушчанымі літарамі (калі магчыма) 
праверачныя словы. Спішыце, устаўляючы патрэбныя літары, 
праверачныя словы пішыце ў дужках. 

1. З учарашняга вечара ўсю ноч і ўвесь дзень ідзе безупынны дож ... 
(В.В.). 2. Па меры таго як яно [неба] святлела, цемра змянялася рэ...кім 
лё...кім змрокам, які станавіўся ўсё больш празрыстым (І.М.). 3. Хле ... з соллю 
еш, — а праўду рэ...! —нака..., які не мя...ка сцеле (Р.Б.) 4. Ва...зал, як 
заўсёды, жыў сваім неспакойным і паспешлівым жыццём (Я.С.). 5. Гадзін 
пасля шасці вечара мы прая...джаем цераз сяло Домжарыцы, цэнтр 
Домжарыцкага сельсавета (В.В.). 6. Ён [Валодзя] з’явіўся на золку, калі ўсе, 
змо...шыся, спалі (Карам.). 7. У такія вечары не ўседзіш у хаце. Выйдзеш, 
прымосці...ся дзе-небудзь на лава...цы, глядзіш на агонь... (Сач.). 8. Для мяне 
гістарычная рэч пачынае жыць з ане...дота (не ў нашым сэнсе, а ў тым, у якім 
разумелі яго про...кі го... дзвесце наза... : трагічны або вясёлы, але заўсёды 
сюжэтны і арыгінальны факт з жыцця рэальнай гістарычнай асобы) (Каратк.). 
9. За ляском зноў ціха, задуменна шумелі бя...концыя рады бяро... , тужліва, 
зага...кава гаманілі правады (І.М.). 10. А ...чыніў [Васіль] варо...цы лё...ка, 
нецярпліва пайшоў белай сце...кай к прыгуменню (І.М.).  Да якіх слоў нельга 
падабраць праверачныя? Чаму? 

Растлумачце правапіс прыставак на зычны. 
12. Прачытайце. Растлумачце правапіс спалучэнняў зычных у 

выдзеленых словах. 
1. На зялёную траву, упрыгожаную асобнымі познімі кветкамі, 

жоўтымі, белымі і чырвонымі, прыляцеў шэры жораў з пышным султанам 
чорнага хваста (В.В.). 2. Тры гады таму назад падвезлі яе [Ганку] на выязным 
калгасным стаенніку вось на гэты ж паўстаначак, пасадзілі ў цягнік (Краўч.). 
3. Якія цяжкасці ні выпадалі, Талейку ніколі не бачылі панурым, ці 
расхваляваным, ці злосным (Хадк.). 4. Аднойчы на крапасным вале ў 
Копысі, на крутым беразе Дняпра, школьнікі акружылі Янку Купалу (С.Ш.). 
5. А яна [Алёнка] сарвала на беразе белую лілію, запляла ў свае светлыя косы 
і заспявала жаласную песню... (Грах.). 6. У меру бліскала і грымела. Потым 
нясмела выглянула сонца, а ў поўдзень пякло ўжо неміласэрна (С.А.). 7. Не 
кожнай песні выпадае такі шчаслівы лёс, які выпаў на долю песням Адама 
Русака (Пр.). 8. Злева пачулася тонкае папіскванне. Я вырашыў, што гэта 
птушаняты пішчаць, атрымліваючы ад бацькоў корм (Р.І.). 9. Вайсковец 
паказаў мясціну ў гушчары пры дарозе, дзе чакалі яго таварышы (В.Б.). 
10. Чым далей, тым лес гусцейшы (Карам.)   

Якія гістарычныя спалучэнні зычных спрасціліся ў беларускай 
мове? 

На якім прынцыпе заснавана перадача на пісьме спалучэння сч на 
стыку прыстаўкі і кораня? 

У якіх словах напісанне шч адпавядае вымаўленню? Назавіце. 
13. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. Растлумачце 

напісанне спалучэнняў зычных на стыку кораня і суфікса. 
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1. ...Глуск. Некалі забыты, як кажуць, людзьмі і богам пале...кі куток 
(Грах.). 2. Самае вялікае з белару...кіх азёр — Нарач (В.В.). 3. Страшны 
лю...скі крык, той крык, што чуў я там, ля кружка лазы, зноў скаланае мяне 
(Сач.). 4. Бацька Адама Міцкевіча прыгонных не меў, жыў з свайго 
адвака...тва пры навагра...скім судзе (К.Т.). 5. На чашні...кай зямлі бярозы і 
дубкі, у чашні...кай зямлі — францу...скія штыкі (Каратк.). 6. Яшчэ 
паўгадзіны, і яно [сонца] зусім схаваецца за далёкім надпрыпя...кім борам 
(І.Н.). 7. Ужо не раз у гісторыі чалаве...тва вайну называлі апошняй (М.Т.). 
8. У Каралішчаві...кім доме Броўка не праспаў ніводнага світання (Грах.). 
9. Лётала мно...тва прыгожых стракоз (Дайн.). 10. Колас аддаў увесь свій 
талент народу, у гэтым яго хара...тво і веліч (І.М.).  

14. Ад наступных слоў утварыце назоўнікі або прыметнікі. 
Запішыце словы парамі. 

Адэса, грамада, сусед, Бесядзь, Каўказ, мастак, узбек, турак, таварыш, 
Добруш, Буг, Парыж, Нью-Ёрк, Беласток, Гарадок, Смалявічы, Асіповічы, 
Ірак, птах, казах. 

У якіх словах спалучэнні зычных на стыку кораня і суфікса 
перадаюцца нязменна? 

15. Выпішыце словы з прапушчанымі літарамі, устаўляючы замест 
кропак д – дз, т – ц. Абгрунтуйце выбар. 

1. Таго ж дня пад вечар усха... іўся сцю...ёны ве...ер, з-за рова 
насунулася абложная сіняя хмара, дужа хала...нела, і ўвечары пасыпаўся снег 
(В.Б.). 2. Перасохла крыніца — па ...ну марна чэрпа...ь і чэрпа... ь з адчаем: 
...ве жыццёвыя с...ежкі ў а...ну не адчай, а любоў спалучае (Т.Б.). 
3. Незвычайныя лю...і, нязнаны свет, ...івакі, вандроўнікі і паэты — гэта во...ар 
жыцця і яго ясна...вет (Каратк.). 4. Упершыню сваім сэрцам хлопчык адчуў, 
што ў жыцці, апрача добрых слоў, ёсць і чэрс...вае, тупое, што можа балюча 
рані...ь чалавека (Хомч.). 5. Дарога паспела ачарс...вець і на голых месцах і 
тут, у лесе (Кудр.). 6. Лепшая частка жыцця Талейкі была звязана са 
старажытным горадам на ...віне (Хадк.). 7. Менавіта тут, на выспах пры 
ўпадзенні Мухаўца ў Буг — на месцы былога я...вяжскага паселішча — вырас 
горад Брэст (К.Т.). 8. Ма...вей пры...іскае бусла да грудзей, прыпадае тварам 
да яго ...ёплага бездапаможнага пер’я (В.К.). 9. Усе мы, асабліва ў дзяцінс...ве, 
вельмі чулыя да асабістага прыкладу (І.М.). 10. Зямельку трэба падлагодзіць, 
гнайку па...везці воз-другі (К-с). 11. У вечары прымалі ў ...л і пісьменнікі, і 
ар...ысты ...эатра (Гіл.).  

16. Запішыце словы па-беларуску. Растлумачце правапіс д, т, і дз, ц. 
Актив, акустика, Антарктида, аптека, бандероль, билетик, бордюр, 

Бородино, в битве, ветеран, в Литве, гвардия, гвардеец, дебют, дизайн, 
диплом, дирижер, дюны, Индия, карантин, кредит, модель, ноктюрн, Одер, 
партер, твист, тенор, Терек, тир, тюль, тюльпан, Тюмень, увертюра, четверг, 
Ядвига, ятвяги. 

17. Выпішыце спачатку словы з прыстаўнымі або ўстаўнымі 
літарамі, а затым словы, у якіх прыстаўныя не пішуцца. 
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1. Балота з двух бакоў сціскалі высокія сцены лесу, пераважна 
альховага. Высокія, роўныя вольхі раслі сем’ямі, узвышаліся на высокіх 
купінах, агаляючы вымытыя вадой карэнні (Шам.). 2. Археолаг Сяргей 
Тарасаў, які ўжо шмат гадоў даследуе Полацк, мяркуе, што вакол возера 
існаваў цэлы комплекс капішчаў. Валовая азярына  ацалела дасюль, і, як на 
маё адчуванне, негледзячы на сучасны гарадскі краявід, атмасфера вакол яе 
густа настоеная на таямніцы (У.А.). 3. Галоўная вуліца праходзіць па самым 
грэбені пакатага ўзгорка, схілы якога заняты агародамі. Астатнія вулачкі і 
завулкі туляцца ўнізе, з узгорка іх нават не ўбачыш (І.Н.). 4. З нагоды 
сонцастаяння продкі запальвалі на Валатоўцы вогнішча ў гонар Купалы 
(У.А.). 5. Як толькі цёмнаю ноччу вочы свае закрываю, адразу я Оршу бачу з 
яе няяркай красой, з бярозамі над Аршыцай, з вясёлым сонейкам мая, з 
блакітам першых пралесак у косах каханай маёй (Каратк.). 6. Аеру корань у 
віры, як вуж бліскучы, паласаты. Тут недзе пад карчом старым заснуў 
спакойна сом вусаты (Р.Б.). 7. Калі ж водбліск патухаў, усё танула ў густой 
цемрадзі і цяжка было тады воку прызвычаіцца да яе (Хадк.). 8. Хлопчык 
паварушыўся, і вавёрка прыціхла, утаропіўшы на яго чорныя вачаняткі 
(Хадк.). 9. Начамі, асабліва, як помніцца, пад поўню, тут таямніча і вусцішна 
пагукваў удод (Ад.). 10. Адметна, што супроць уніі выступалі пераважна 
гараджане, а не вяскоўцы (У.А.). 

Калі пішуцца прыстаўныя зычныя? 
Калі прыстаўная літара в не пішацца? 
18. Спішыце, устаўляючы замест кропак літары у або ў. 

Растлумачце іх правапіс. 
1. ...цякала зіма ад вясны, ...цякала па рэках, азёрах, лёд затрэска..., за-

крэкта..., заны..., здрадзі... лёд – і вада на прасторы (Р.Б.). 2. Пятрусь сціх і 
до...га нерухома глядзе... (у, ў) полымя (Пестр.). 3. Я падышо... да ...частка, 
дзе жывуць ва...кі (В.В.). 4. Ён [Аляксей] пайшо... (у, ў) армію яшчэ да вайны, 
зімою, калі Ніна вучылася ва ...ніверсітэце, на апошнім курсе (І.М.). 5. Іясафат 
Кунцэвіч бы... ...ладыка не правасла...ны і не каталіцкі, а ...ніяцкі. Ідэя ...ніі 
ажыццявілася (у, ў) 1596 годзе на Берасцейскім саборы (У.А.). 6. На 
кафедральным ...звышэнні стая... до...гі стол: акрамя лекцый, (у, ў) гэтай 
а...дыторыі праводзіліся сходы, на якіх выбіраліся прэзіды...мы (Шам.). 7. 
Крыж Ефрасінні не толькі ...нікальны твор ювелірнага мастацтва, ён мае і 
по...ную прыгод гісторыю (К.Т.). 8. Па...з акно паплылі закопчаныя будынкі 
таварнай станцыі, склады, пакга...зы, нізкія, ...сцяж атуленыя садамі 
дра...ляныя дамкі прадмесця (І.Н.). 9. На а..тобусным вакзале Андрэй адшука.. 
акенца, над якім вісе... до..гі спіс гарадо..., пасёлка... і вёсак (Грах.). 10. А 
чалавек ...хапі.. з травы бра...нінг і зморана, наколькі дазваляла рэшта яго сіл, 
патруха... па распадку ...гору, (у, ў) яловы гушчар (В.Б.). 

Успомніце, на месцы якіх гукаў узнік гук [ў] у беларускай мове. На 
месцы, якіх літар пішацца ў? 

Калі пасля галосных пішацца літара у? 
19. Растлумачце правапіс й, і, ы, ў выдзеленых словах. 
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1. Кладкі праз ручай няма, і хлопцы зноў узыходзяць на дарогу-насып, 
каб перайсці яго па мастку, які віднеецца ўдалечыні (І.Н.). 2. Выйшаўшы ў 
поле, Раман азірнуўся: вёска спала перадранішнім сном (Сач.). 3. Быў рад, 
калі на новы лад зайгралі скрыпкі і цымбалы (Я.П.). 4. Але за два стагоддзі 
тут перайначылася ўсё. Галоўнае – вырасла цэлая вёска (Чыгр.). 5. Слепцы 
цяпер перайменаваныя ў Знаменку (Каратк.). 6. Зара маладая займаецца (Р. 
Б.). 7. Недзе ў гушчары ценька пішчалі сініцы, нібы пераймалі кволае 
парыпванне снегу (Асіп.). 8. Вогнішча ў лузе даходзіць дымліва, золь 
сарамліва праймае (Р.Б.). 9. Іду па лузе басанож, між пальцамі цвітуць 
рамонкі, і раптам заіскрыўся дождж, вясёлы, сонечны і звонкі (Грах.). 10. 
Геранім быў высокага росту, лысы, заікаўся, ніхто ніколі не бачыў усмешкі 
на яго твары (К. Т.). 11. Раптам Алёша пачуў стракатанне камбайна (Шам.). 
12. Да рэчкі Юля падышла надвячоркам (Сач.).  

20. Устаўце замест кропак, дзе трэба, прапушчаныя літары. 
Выпішыце словы ў наступным парадку: спачатку словы з падоўжанымі 
зычнымі, затым – з падвоенымі, пасля – словы, у якіх падвойныя літары 
не пішуцца. 

1. Вакол была глухмень і бязлюд...е (В.Б.). 2. У твар патыхнула 
халоднай балотнай вільгац...ю (І.М.). 3. У Юравічах, як вядома, выяўлена 
стаянка чалавека камен..ага веку, самая старажытная ў Беларусі (Сач.). 4. Дзе-
нідзе, як волаты, ахапіўшы чыгун...ым вузлаватым карэн...ем зямлю, стаялі 
дубы (Б.). 5. Звод...аль ад пехацінскай траншэі, здаецца, нехта ідзе (В.Б.). 6. 
Аўдоц..я ўбачыла непадалёк дзяўчынку, што ішла адна. Сукенка малой на 
плячы была парвана, тонкія ножкі залеплены граз...ю (І.М.). 7. Я прачнуўся, 
калі сонейка ўжо ласкава з...яла ў вокны (Карам.). 8. Паперадзе ўзвода за 
паўвярсты ехалі трое дазорных кон...ікаў, а з...аду – уся батальён...ая калон...а 
(Хомч.). 9. Сама гісторыя ўладна і неабходна штурхае на прызнан...е, на 
павагу і захаплен...е багац...ем і прыгажосц...ю беларускай мовы (Каратк.). 10. 
Я сон...а накладваю ў магазін аўтаматныя патроны, іх трэба настаўляць там 
роўненька, але пальцы не слухаюць, і патроны ра...сыпаюцца ў пазах (В.Б.). 
11. Дзядзька Іл...я, па вулічнаму, як нагадаў Бойка, Метрык, не адразу 
пасадзіў колы на вось (Каратк.). 12. Нагаманіўшыся, Алена і Малан...я 
падняліся, пайшлі да вогнішча, якое на той час зусім згасла (І.М.).  

Якія зычныя ў беларускай мове называюць падоўжанымі, а якія – 
падвоенымі? 

У якіх словах зычныя не падаўжаюцца ў вымаўленні і не 
перадаюцца на пісьме падвойнымі літарамі? 

21. Спішыце, устаўляючы замест кропак, дзе трэба, прапушчаныя 
літары. Растлумачце. 

Адэс...а, Аксін...я, Ал...а, ал...ергія, ас...іміляцыя, бал...ада, бон...а, 
брут...а, ван...а, Вас...а, Ган...а, Ген...адзь, грам...атыка, груп...а, дон...а, 
дыс...ртацыя, Жан...а, Залес...е, Ін...а, Іп...аліт, кал...екцыя, Кас...ян, л...ю, 
мадон...а, ман...а, Марок...а, Мек...а, мяк...і, Натал...я, піц...а, рас...ол, 
рас...ольнік, Сюзан...а, Тац...яна, тэр...аса, Ул...яна. 
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22. Спішыце, устаўляючы, дзе трэба, змякчальны мяккі знак. 
Растлумачце. 

1. Грэбел...ка раптам абрывалася, далей была тван... (І.М.). 2. Насцечка 
любіла, калі вечарам дз...муў вецер (К.Ч.). 3. Наперадзе ц...мяна зашарэла 
шырокая паласа вады (І.М.). 4. Аднойчы раніцай мядз...ведзіца са сваім 
малым выйшла з зарас...ніку на вяршыню голай сопкі. Якраз тады ехала 
машына, і людзі заўважылі з...вяроў (Хомч.). 5. Будз... вечнаю вада, што ў 
с...незе раставала, з ласінага с...ляда ад смагі ратавала (Р.Б.). 6. Спачатку 
высока-высока ў небе з’яўляюцца шэрыя, халаднаватыя воблакі, якія ў нас 
называюц... шэрымі кон...мі восені (Сіп.). 7. Туравец рашыў з дзец...мі і Нінаю 
зайс...ці ў сямейны лагер (І.М.). 8. Канавы, пазарастаныя густой травой, 
струменяц... кудыс...ці ясную, добрую ваду (Каратк.). 9. Думалі кожны пра 
штос...ці сваё (І.М.). 10. Марозны вецер раздз...мухваў попел, сям-там слаба 
тлелі мален...кія вугол...чыкі (Лыньк.). 11. Ні марозік, які лёгка пашчыпвае за 
вушы, ні с...няжынкі, кволыя, стомленыя пас...ля завейнай ночы, што на 
нябачных і нячутных парсон...чыках лёгка апускаюцца з неба, крынічцы не 
страшныя. Пул...суе і пул...суе з зямных нетраў струмен...чык, не ведаючы 
супыну (А.М.).  

Пасля якіх зычных пішацца змякчальны мяккі знак? 
Калі мяккі знак не пішацца? 
23. Спішыце сказы, устаўляючы, дзе трэба, раздзяляльны мяккі 

знак або апостраф. 
1. Васілька зноў уцёк на кар..ер і да поўначы не паказваўся дадому 

(В.Б.). 2. Іван Васіл...евіч, не скрануўся з месца, з усмешкай памахаў ёй 
[правадніцы] рукой (Шам.). 3. Стала спускацца з пагорка уніз і неўзабаве 
[Ніна] апынулася на куп...істай мяккай сенажаці (І.М.). 4. Раней я любіў 
ад...езды, зараз люблю – вяртанні (Р.Б.). 5. Горад і краіна не паміраюць, 
пакуль б...ецца сэрца хаця аднаго іхняга сына ці дачкі (Каратк.). 6. 
Выстаўляць яе [чорную бабрыху] ў адкрытай вал...ры ў гадавальніку таксама 
няможна. Бракан...еры паквапяцца на яе цудоўнае, рэдкае і дарагое чорнае 
футра (В.В.). 7. Расла яшчэ за князем на ўзбярэжжы Дзвіны-ракі дзяўчына-
красуня, разумніца і рукадзельніца, з голасам салаў...іным, з косамі, як чысты 
лён (Грах.). 8. Арэф...еў маўчаў, галава яго раскалвалася ад думак (Шам.). 9. 
Ён [княжацкі церам] быў высокі, двух...ярусны, зроблены з тоўстага дубовага 
бярвен...я (Дайн.). 10. Атрымалася так, што за многія і многія дзесяцігоддзі 
бяспраў...я з людзей выбілі памяць (Каратк.).  

 
 
Правілы напісання слоў разам, праз злучок і асобна. Правапіс вялікай 

літары (КСР) 
 
Літаратура: 
1. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск : Нац. цэнтр 

прававой інфарм. Рэсп. Беларусь, 2008. – 144 с. 
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
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1. Зрабіце канспект правілаў правапісу вялікай літары на аснове главы 6 
[1, с. 39-52] і правапісу слоў разам, асобна і праз злучок на аснове главы 7 [1, 
с. 53-66]. 

2. Пісьмова растлумачце правапіс слоў: 
Псеўданародны, паўметра, постпазіцыя, антыгуманны, ультрафіяле-

тавы, паў-Мінска, Анты-Дзюрынг; гарвыканкам, педсавет, аўтатрактарны, 
агітпункт, пяцідзёнка, васьмідзесяціпяціметровы, паўтарагадовы, стакрат, 
пяцісотгоддзе, 40-годдзе, 100-кіламетровы, 5-працэнтны; даўным-даўно, 
каму-нікаму, паіць-карміць, сяк-так, глядзіць-выглядае, раз-пораз, шыварат-
навыварат, рада-радзюсенька; дуб дубам, ні туды ні сюды, цюцелька 
ў цюцельку. 

3. Пісьмова растлумачце правапіс вялікай і малой літары: 
Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька, Іаган Себасцьян Бах, быў донжуанам, 

Эскулап, Кірыла Тураўскі, Вольфганг Амадэй Моцарт, форд, Нестар 
Летапісец, кацюша, Форд, Ханс Крысціян Андэрсен, такі донкіхот, Жак Іў 
Кусто, эскулап, Вікенцій Дунін-Марцінкевіч, браты Гарэцкія, Ом, рэнтген, 
род Радзівілаў, гарлахвацкія, Ібн Сіна, дызель, Сен-Жуст, махновец, ом, 
О’Генры, Д’Артаньян, сабака Мухтар. 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
1. Зрабіце табліцу правапісу вялікай літары на аснове главы 6 [1, с. 39-

52] і правапісу слоў разам, асобна і праз злучок на аснове главы 7 [1, с. 53-66]. 
2. Размяркуйце словы па трох групах: 1) пішуцца разам; 2) пішуцца 

асобна; 3) пішуцца праз злучок. Пісьмова растлумачце правапіс. 
Калі(нікалі), сямі(колерныя), трохсот(дваццаціпяці)метровы, 

адна(леткі), трасецца(калоціцца), аб’ектыўна (заканамерны), 
аб’ектна(суб’ектны), абы(калі), авія(завод), авіяцыйна(касмічны), 
агульна(навуковы), з(моладу), з(наскоку), значна(меншы), інжынер(механік), 
між(волі), час(ад)часу, чатырох(павярховы), педагагічна(правільны), 
паў(цень), радыё(сувязь), цап(царап), хлеба(пякарня), танц(майстар), 
супер(сучасны), сумесна(выпрацаваны), на(жаль), план(заказ), на(чыста), 
на(прыклад), не(у)прыклад, ні(адкуль), агульна(славянскі), ісці на(сустрач). 

3. Спішыце, раскрываючы дужкі, растлумачце правапіс вялікай і малой 
літар. 

(Л,л)еанарда (Д,д)а (В,в)інчы, (Г,г)егельянец, (М,м)агаметанін, 
(Л,л)юдвіг (В,в)ан (Б,б)етховен, (Т,т)улягі, (А,а)мпер, (М,м)аўзер, (Д,д)он 
(Ф,ф)ердынанд, (О,о)та (Ф,ф)он (Ш,ш)анхаўзен, (Э,э)ль (Г,г)рэка, (У,у)ран, 
(К,к)упалавец, (П,п)ісулькіны, (П,п)алоній. 

4. Аб’яднайце словы ў групы: 1) прыналежныя прыметнікі, утвораныя 
ад асабовых імён; 2) адносныя прыметнікі, утвораныя ад імён, прозвішчаў 
і псеўданімаў; 3) прыметнікі, утвораныя ад асабовых назваў, у складзе 
ўстойлівых словазлучэнняў. Растлумачце правапіс вялікай і малой літар. 

(С,с)карынавы выданні, (П,п)іфагорава тэарэма, (Д,д)амоклаў меч, 
(К,к)упалаўская прэмія, (К,к)оласаўская стыпендыя, (В,в)арфаламееўская ноч, 
(П,п)ірава перамога, (В,в)ользін клопат, (А,а)хілесава пята, (Г,г)арэцкія 
чытанні, (Б,б)альзакаўскі ўзрост, (Б,б)роўнаўскі рух, (С,с)ізіфава праца, 
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(Г,г)егелеўская дыялектыка, (Б,б)рылёў зборнік, (К,к)упалаўскі верш, 
(А,а)рыядніна ніць, (Н,н)апалеонаўскія планы, (К,к)упалавы рукапісы, 
(Р,р)энтгенаўскі здымак, (Н,н)обелеўская прэмія, (С,с)ідарава каза. 

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў 
1. Зрабіце схему правапісу вялікай літары на аснове главы 6 [1, с. 39-52] 

і правапісу слоў разам, асобна і праз злучок на аснове главы 7 [1, с. 53-66]. 
2. Знайдзіце чацвёртае лішняе. Растлумачце свой выбар пісьмова. 
1) (аленя)вод, ваен(камат), генерал(маёр), авія(білет); 
2) контр(агент), экс(чэмпіён), унтэр(афіцэр), штабс(капітан); 
3) сарві(галава), перакаці(поле), бульба(капалка), гром(майстр); 
4) (вода)праводны, (доўга)трывалы, (інда)еўрапейскі, 

(прынцыпова)новы; 
5) (вада)лазны, (інша)моўны, (узаема)абумоўлены, (добра)арганізаваны; 
6) (літаратурна)мастацкі, (народна)дэмакратычны, (мала)прыкметны, 

(горка)салёны; 
7) (паравоза)вагонарамонтны, (доўга)чаканы, (блакітна)шэры, (коне) 

гадоўчы; 
8) 60, 125, 200, 500;  
9) у(двая), у(дзвюх), на(двое), па(трэцяе); 
10) у(версе), у(пару), з(вечара), у(ранку). 
3. Складзіце і запішыце сказы з прапанаванымі парамі слоў. 

Растлумачце правапіс вялікай і малой літар. 
Баба Яга – баба-яга, Буцэфал – буцэфал, Атлант – атлант, Фурыя – 

фурыя, Пярун – пярун, Тытан – тытан. 
 

ЛЕКСІКАЛОГІЯ.  
 
Слова і яго значэнне. Мнагазначнасць слова 
 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Дайце азначэнне лексікалогіі як асобнай галіне мовазнаўства. Што 

з’яўляецца аб’ектам вывучэння лексікалогіі? 
2. Што такое слова? Якімі неабходнымі фанетычнымі, структурна-

граматычнымі, семантычнымі і функцыянальнымі адзнакамі характарызуецца 
слова? 

3. Лексічны склад мовы. Нацыянальная адметнасць лексікі беларускай 
мовы. 

4. Што разумеецца пад лексічным значэннем слова? У якіх адносінах 
знаходзяцца семантыка слова і яго гукавая абалонка? 

5. Што разумеецца пад граматычным значэннем слова? 
6. Што разумеецца пад абагульняльнай роляй слова? Як фарміруюцца 

паняцці? 
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7. Якімі адзнакамі характарызуюцца адназначныя і мнагазначныя 
словы? Назавіце найважнейшыя семантычныя групы слоў, якія ўжываюцца 
толькі ў адным значэнні? 

8. Што разумеецца пад прамым і пераносным значэннямі слова? Якія 
віды пераносных значэнняў адрозніваюцца ў мове? 

9. Дайце азначэнне метафары. Як падзяляюцца метафары паводле іх 
ролі ў мове? 

10. Дайце азначэнне метаніміі. На чым засноўваецца метанімія як від 
пераноснага ўжывання слоў? 

11. Якімі адметна моўнымі асаблівасцямі характарызуецца сінекдаха як 
асобая разнавіднасць пераноснага ўжывання? 

 
Заданні да практычных заняткаў: 

1. Успомніце азначэнне паняцця слова. На канкрэтных прыкладах з 
тэксту раскрыйце сутнасць гэтага паняцця. Дакажыце, што слову 
ўласцівыя такія прыметы, як узнаўляльнасць, устойлівасць, 
ізаляванасць. 

У 20-ыя гады ХХ стагоддзя, адрадзіўшы старадаўні звычай, землякі 
паэта насыпалі ў Навагрудку ў яго гонар курган. Ён узносіцца на гары 
насупраць апетага Міцкевічам замка, на тым самым месцы, з якога паэт 
неаднойчы ўзіраўся ў далёкія дубровы Налібоцкай пушчы ці ў зоркавае неба, 
упрыгожанае месяцам, што асвятляў стары горад і рабіў чутнымі крокі былых 
герояў гэтай зямлі. Сам жа паэт спіць вечным сном далёка ад роднай зямлі, ад 
магіл сваіх продкаў, але дух яго тут, у мясцінах першай сустрэчы з музай, на 
сцежках, памятных шчасцем першага кахання. Ен тут, разам з дзядамі, пра 
каторых пісаў. 

Старыя ўжо дрэвы сцерагуць курган, і ў цішыні, шапаценні лісця чуецца 
мерны рытм верша, чароўнае паэтычнае слова Міцкевіча – слова 
бессмяротнай любові да радзімы, неўміручага хвалявання за яе лёс (К. 
Тарасаў). 

2. Прачытайце. Вызначце, што называюць выдзеленныя словы. 
Якую функцыю выконваюць у мове самастойныя словы? Пакажыце 
ролю службовых слоў у тэксце. 

Аслаб і ўлёгся спаць недзе на сопках вецер. Пацішэлае мора яшчэ 
зыбылася, але ляніва, нехаця, роўнядзь яго разгладжвалася, і ў ім цяпер 
дрогка люстравалася неба з пабляклымі фарбамі і ледзь прыглушаным па-
начному святлом. Толькі ў самым зеніце яно зелянела, нібы ўвабрала ў сябе 
колер вады, сопак, тундры. На нордавым небакраі, над самым сонцам, як бы 
ціснучы яго да зямлі, ляжала дымчастая стальная паласа, падобная на 
карабельны двухлапы якар. Сонца не зыркае, не прамяністае, калі зірнеш на 
яго – не рэжа вочы. 

Пасёлак з дамамі і прычалы з караблямі неўзабаве зніклі. Алёша 
застаўся цяпер сам-насам з морам, небам, у безлюддзі і цішыні, нейкай 
незямной, быццам трапіў на чужую пустэльную планету. Тут ні чалавека, ні 
яго следу, толькі дзікія берагі, сопкі, мора, сівы мох (В. Хомчанка). 
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3. Прачытайце. Выпішыце выдзеленыя словы, пісьмова 
растлумачце іх лексічнае і граматычныя значэнні. Карыстайцеся 
“Тлумачальным слоўнікам беларускай мовы” ў 5 тамах (1977- 1984). 

Успамінаецца асенні надвячорак на Нарачы. Возера апусцела, 
раз’ехаліся дачнікі, змоўклі баяны і песні. Шумелі толькі высокія хвалі, 
набягалі на бераг, пакідаючы жаўтаватыя карункі пены. 

Берагам я дайшоў да сядзібы Міхася Ціхановіча. За пажоўклымі 
яблынямі відны смольныя сцены прасторнай хаты. У расчыненых варотах 
гаража ледзь пазнаў гаспадара. У спяцоўцы, заляпанай фарбамі, вялікім 
пэндзлем ён “даводзіў да ладу” сваю чарговую маторную лодку. Гараж, 
падобен на добрую слясарную майстэрню і маскатэльную краму: ціскі, 
зубілы, бляшанкі з фарбамі, пэндзлі і малаткі. Усё ўмее, усё робіць сам 
Міхась Ціханавіч. Яшчэ ў Рагачоўскай настаўніцкай семінарыі ён “грунтоўна 
вывучыў на практыцы слясарную і сталярную справу”, не толькі вывучыў, а і 
палюбіў працу, яна лепшы адпачынак, крыніца надхнення і разумення душы 
яго герояў (С. Грахоўскі). 

Якія словы з тэксту не маюць лексічнага значэння? 
Якія з выдзеленых слоў з’яўляюцца адназначнымі, а якія – 

мнагазначнымі? 
4. Спішыце. Вызначце тып лексічнага значэння слоў: свабоднае, 

фразеалагічна звязанае, сінтаксічна абумоўленае. 
1. Да вечара яшчэ можна было дабрацца да станцыі, але ўжо не хапала 

сіл на дарогу – вось каб пад’есці; злаваліся, лаячы на чым свет стаіць Васіля 
Карапета, што прывёў нас сюды … (Чыгр.). 2. Ззаду, з прыгрэбка, закрычала 
кабета: “Валодзя! Ну, сарві-галава! Заб’юць гада – не вяртайся дадому! 
Шкуру спушчу!” (Шам.). 3. Усё сваё жыццё, сама не ведаючы чаму, любіла 
яна [Валя]  да нездаровай упартасці сіні колер (Хомч.). 4. Дзяўчына здалёк 
колькі разоў бачліва акідвала поглядам незнаёмага маладога хлопца, а 
падышоўшы бліжэй, апусціла вочы (К-с). 5. – Звяры! – закрычаў ён [Іван] на 
немцаў. – Шакалы! Самі баіцеся – памочнікаў ведзяце! Вядзіце, ну! 
Пушчайце! (В.Б.). 6. Паспешліва выходзячы з вагона, бо цягнік на той 
станцыі спыніўся мінут на пяць, не больш, капітан узлавана прабурчаў: 
“Свіння”. Я здагадаўся, што ён вылаяў палкоўніка, які не прачнуўся, каб 
развітацца (Шам.). 7. У Нешкаве, куды мы дабраліся праз некалькі гадзін 
пакутлівай язды, надакучліва звіняць над намі ваяўнічыя полчышчы 
камароў (В.В.). 8. Джулія сядзела на камені, скурчыўшыся ў тры пагібелі, з 
каленямі захінуўшыся скуранкаю (В.Б.). 9. Калі ж Шабета, перакінуўшы 
сумку цераз плячо, даў загад выходзіць і Васіль спакойна рушыў, маці зноў 
прыпала да сына, поўная гора, адчаю, забедавала: “ А мой жа ты дубочак, 
месячык ты мой залаценькі! … А як жа ты адзін! …” (І.М.). 10. У печцы 
жоўтыя салдаты страляюць гулка і заўзята лезуць на штурм драўлянай 
крэпасці (Каратк.). 

5. Карыстаючыся “Тлумачальным слоўнікам беларускай мовы”, 
растлумачце значэнні мнагазначнага слова плысці. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



262 

1. Адштурхоўваючыся, як вёсламі, сваімі вялікімі заднімі лапамі, ён 
[бабёр] хутка і бясшумна плыве ўніз па Бярозе да вусця канала (В.В.). 2. 
Добра, што ноччу мы не плылі, а стаялі недзе ля вёскі ці проста 
ўторкнуўшыся ў бераг (Каратк.). 3. Сонца ўзышло над лесам, туман змыла з 
берагоў у раку, загнала пад кручы, але па рацэ ён яшчэ плыў, зусім зрэджаны 
(Каратк.). 4. Стукаючы кіем па падлозе жанчына не ішла, а павольна плыла на 
сярэдзіну хаты (Пестр.). 5. Паром торкнуўся ў бераг, і адразу лаза на беразе, 
якая дагэтуль плыла перад вачыма, спынілася, замерла (Каратк.). 6. Слёзы 
засцілаюць вочы, зноў двоіцца ручка кошыка, зноў плыве сасняк… (Шам,). 7. 
Ноч плыла агнямі і зорамі (Каратк.). 8. Буйныя кроплі слёз сочацца між 
пальцаў, і плывуць, і плывуць – збягаючы ручайкамі – гарачыя, пякучыя 
слёзы (Скр.). 9. Плывуць гукі светлых мелодый, не змаўкае святочны матыў 
(Астр.). 

6. Спішыце сказы. Падкрэсліце словы, ужытыя ў пераносным 
значэнні. Вызначце спосаб пераносу назваў: метафара, метанімія, 
сінекдаха. 

1. Яшчэ раз аглянулася клінаватая бародка, пераступіўшы парог, і 
крыкнула: “Ты не ўвайдзеш ад нашых рук!” (Пестр.). 2. Вецер прабіваўся праз 
вокны і сцены і разгульваў па пакоях вольна, як гаспадар (К-с). 3. Раніцой 
прыйшоў да мяне Сеня з кіслым выглядам – не то засмучаны, не то  нечым 
занепакоены (Шам.). 4. У кабіне сядзелі шафёр і мужчына ў сінім фрэнчы, 
таўсты і лысы. Сіні фрэнч выскачыў з кабіны на падножку (Карам.). 5. Чуб 
жытніх валасоў раскінуўся на белым ілбе (Пестр.). 6. Няхай яшчэ ў 
традыцыйным стылі я думаю, хвалююся, пішу, але хачу, каб словы не астылі і 
каб сагрэлі  нечую душу (Грах.). 7. Некалькі дзён Курані хваляваліся, 
пераказваючы адзін аднаму на розныя лады, як нахаба-воўк напаў на 
Пракопавага каня (І.М.). 8. Над шырокім прыцьмелым прасторам драмала 
зімовая ноч і снавалі ў вышыні зялёныя, белыя, сінія зоркі (В.Б.). 9. Глянь на 
зямлю залатую, пяшчотную, сумную, чыстую, нехта па ёй вандруе, у паветра 
ўзнімаючы лісце (Каратк.).  

 
Амонімы. Сінонімы. Антонімы. Паронімы 
 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Што такое амонімы? Назавіце шляхі ўзнікнення амонімаў. 
2. На якія віды падзяляюцца амонімы? 
3. Як адрозніць амонімы ад мнагазначных слоў? 
4. Якімі структурна-граматычнымі, фанетыка-арфаэпічнымі і 

семантычнымі адметнасцямі вызначаюцца паронімы? 
5. Якімі адметнымі лексіка-семантычнымі і функцыянальнымі адзнакамі 

характарызуюцца сінонімы? Раскрыйце семантычныя і стылістычныя 
функцыі сінонімаў. 

6. Як узнікаюць сінонімы і якія шляхі іх развіцця? 
7. Як падзяляюцца сінонімы ў залежнасці ад змястоўнай структуры і 

функцыянальнай прызначанасці слоў? 
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8. Якое слова паводле сваёй ролі ў семантычным радзе вызначаецца як 
дамінанта? Якімі асаблівасцямі характарызуецца будова сінанімічнага рада? 

9. Якімі характарыстыкамі вызначаюцца антонімы? 
10. Якія стылістычныя фігуры заснаваны  на выкарыстанні антонімаў? 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Спішыце сказы. Падкрэсліце лексічныя амонімы, растлумачце іх 

значэнні. 
1.У той год люты і сапраўды быў люты: ніяк не адвальваліся пякучыя 

маразы, завеі накручвалі гурбу на гурбу, вочы сляпіла снежная мітульга 
(Грах.). 2. Голас пачаў чытаць прыглушана, у тон гэтай ночы і ракі, што 
шапацела пад быкамі маста (Каратк.). 3. Неспакойна ў гурце снуецца бык 
(Скр.). 4. Выпусціўшы з рук дзяцей, у якіх цікавасцю гарэлі вочы, Стась 
працягнуў торбачку: “Вось вам гасцінец – гэта зайчык мне даў на дарозе і 
казаў аддаць вам…” (Пестр.). 5. На гасцінцы, у вярсце ад чыгункі, стаяла хата 
казённага лесніка Лукаша (К-с). 6. А журавель крычаў, кідаў у ветраны 
прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся 
наперд сваёй доўгай выгінастай шыяй, але дагнаць чародку не мог (В.Б.). 7. 
Журавель варухнуўся, падаўся вочапам да вады, задаволена, радасна зарыпеў 
(І.М.). 8. На кожнай паласе, дзе толькі стаяць бабкі ці расце жыта, варушацца 
людзі: хлопцы, жанкі, дзяўчаты, мужчыны, дзеці… (І.М.). 9. Бабка спіць ля 
хаты пад кустамі, і цялё чырвонае усмак мокрымі ружовымі губамі ёй жуе 
стракаты андарак (Каратк.). 10. Дождж перастаў. Прыпякала сонца. Ад 
мокрага касцюма старога і сукенкі дзяўчыны ўзнімалася лёгкая пара (Шам.). 
11. У загарадцы, што ахоплівае вялікую плошчу лесу, іх было трое: пара 
старых зуброў і зубраня, якому яшчэ і году няма (Хадк.).  

2. Прачытайце сказы. Вызначце, якія з выдзеленных слоў 
з’яўляюцца амонімамі, а якія – мнагазначнымі. Растлумачце, якія 
крытэрыі выкарыстоўваюцца для размежавання аманіміі і 
мнагазначнасці. 

1. Як певень на курасаднік, сонца за лесам села, пахне падвялае сена, 
пырскаюць, скачуць конікі, як со скакалкамі коннікі (Р.Б.). 2. Бойкі конік, 
што дружнаю рыссю зараз жа выскачыў з-пад навіслых ялін на прасторную 
палянку, бордза імчаў лёгкія прыгожыя сані, у якіх звычайна ездіць заможная 
шляхта або сярэдняй рукі панкі (К-с). 3. Вада ледзь чутна плюскоча аб лодку, 
ціха цурчыць каля носа (В.В.). 4. Вочы глядзелі гарэзна, упорыста. Нос 
крышку кірпаты (Скр.). 5. Валасы яе [Жэні] былі заплецены ў дзве цяжкія 
касы… (Шам.). 6. Васіль заўважыў, што дзядзька Цімох таксама пачаў 
павольна, мерна махаць касою (І.М.). 7. Ты ўгору цягнуўся, а дрэвы 
перараслі цябе (Р.Б.). 8. Дзед мой выразаў з дрэва розныя рэчы, лыжкі, міскі 
(В.В.). 9. Рэжысёр прывёз ліст ад сябра, што з домам усё гатова, і ліст ад 
дырэктара студыі (Каратк.). 10. Адзін за адным пачынае шалясцець 
прабуджаны лёгкім подыхам ліст (Скр.). 11. Альшынеўскі быў у шапцы-
вушанцы з катовай скуры, вушы якое былі апушчаны (Пестр.). 12. За лужком 
конь раптам спыніўся, падняў галаву і застрыг вушамі (Хомч.). 13. Ды толькі 
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дзівяцца дзеці аднойчы, што нечакана наваліцца праца, што раптам трэба з 
расой падымацца, даіць карову, у печы паліць, высушваць дровы, гуркі 
паліць (Р.Б.). 

3. Запішыце сказы ў наступнай паслядоўнасці: спачатку сказы з 
марфалагічнымі амонімамі (амаформамі), потым – з фанетычнымі 
(амафонамі) і графічнымі (амографамі). Падкрэсліце амонімы і 
растлумачце, чым яны адрозніваюцца паміж сабой. 

(Пестр.). 2. А вясна даганяла зіму; заяц скочыў у лужу блакіту, бо на 
хвост наступ

–
(Каратк.). 5. 

Завеі знясіленай млявы лёт. Ахрыплае рэха п

–
, а львы белагрывыя скачуць 

(Зв.). 11. – Памры, Мікола , бо лепшага нічога не зробіш, - 
сказаў ён [Тадорык] - : не 
такіх людзей карміў, і ніхто не лез гэтак у яго гаспадарку і работу (Шам.). 13. 
Віцебшчына! Ты лёсам выпешчана – ты войнамі выте

) і сунуў туды свой абкручаны пакуллем 
квач (В.Б.)
мяне (Сач.). 

4. Спішыце сказы. Падкрэсліце паронімы, растлумачце іх значэнні. 
Карыстайцеся слоўнікам С.М. Грабчыкава “Цяжкія выпадкі ўжывання 
блізкіх па гучанню слоў”. 

1. Яшчэ і зараз па глухіх мясцінах Віцебскай зямлі можна бачыць 
цудоўнай старой работы абразы і статуі (Каратк.). 2. Ён [Корчак] расплюшчыў 
вочы, і з цёмнага мора трызнення пачалі выплываць цьмяныя, але ўстойлівыя 
вобразы (Каратк.). 3. Вадзяныя расліны чапляюцца за ногі і перашкаджаюць 
рухацца (В.В.). 4. Дарога можа пралягаць не толькі па зямлі, а і па вадзе, і 
тады гавораць – водны шлях… (Віт.). 5. Дзяржава не можа гарантаваць 
чалавеку асабістую задаволенасць і любоў іншых (Сіп.). 6. У музейным 
завулку дом стаяў асаблівы (Каратк.). 7. Абапал дарогі цягнецца вільготны і 
балоцісты лес (В.В.). 8. Я спяшаюся за ім [лесніком], задыхаючыся, блытаюся 
нагамі ў балотных раслінах, адстаю і часта правальваюся ў ваду (В.В.). 9. На 
Беларусі шмат заказнікаў і запаведных зон (як вакол возера Свіцязь) (Каратк.). 
10. Пакуль не пераканаўся, што самыя ўпартыя з назіральнікаў знемагліся ці, 
зразумеўшы, што іх знарок водзяць не там, адсталі, бацька далёка абыходзіў 
запаветны дубняк (Шам.). 
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5. Прачытайце. Знайдзіце сінонімы да слоў абшар; запішыце іх у 
выглядзе сінанімічных радоў, ставячы на першае месца дамінанту. 
Вызначце, чым адрозніваюцца сінонімы ў радзе. 

1. Восенню ці вясной яна [сувязь са светам] перарывалася на цэлыя 
месяцы: бачна, што страшна разбухала ад слоты і разводдзя, адразала востраў 
ад свету мацней, чым гэта маглі б зрабіць абшары вадзянога прастору (І.М.). 
2. Прыцьмелая далячынь за полем і станцыяй паціху асядала ў слотных 
вечаровых прыцемках, але паблізу яшчэ было досыць відна, каб іх маглі 
ўбачыць здалёк (В.Б.). 3. Журботна ласкавая ўсмешка восені разліта на 
занямелых, як бы заснуўшых далях (К-с.). 4. Хведар доўга сядзеў на ўзмежку 
з кустоўем, узіраўся ў прасцяг (В.Б.). 5. Над пустым бульбянішчам Тэклінага 
агарода, над недалёкім выганам і дарогай, што, узбегшы на ўзгорак, хаваецца 
ў шэрай далечы, марудна паўзе восеньскі адвячорак (В.Б.). 6. Гэта 
бязмежнасць зацірала зямлю, і яна гублялася ў ёй, як малюсенечкая пылінка 
(К-с.). 7. Людзі заняты, і ніхто не заўважае, што дзесьці на даляглядзе 
паказалася маленькая хмарка (Дам.). 

6. Спішыце сказы. Падкрэсліце дзеясловы руху, якія з’яўляюцца 
сінонімамі. Вызначце дамінанту і тып сінонімаў (семантычныя, 
стылістычныя, семантычна-стылістычныя). 

І. 1. Дзік цяпер не разбіраў, кудою яму лепей ісці, амаль не шыўся ў 
хмыз – садзіў проста па цаліку, садзіў куды глядзелі вочы, абы не стаяць, абы 
быць далей ад чалавека. 2. Маці бярэцца за спадніцу, і ўсе гуртам, высока 
падымаючы ногі, цыбаюць па вадзе. 3. Потым я хадзіў, сноўдаўся, як цень, па 
вёсцы міма абгарэлых, абвугленых платоў і чорных пажарышчаў… 4. А я ўсё 
туляўся і туляўся, блукаў і блукаў па полі, па лесе, не могучы знайсці сабе 
нідзе ніякага прыстанку (Б. Сачанка). 

ІІ. 1. Карпенка крочыў хутка, не вельмі разбіраючы дарогі і не дужа 
шануючы свае кірзавыя новыя боты – адзіную адзнаку яго камандзірскай 
годнасці. Затуляючыся ад ветру каўняром шыняля, у нацягненай на вушы 
пілотцы, за ім шкандыбаў Фішар. 2. Коні, відаць было адсюль, ледзьве 
клыпалі ад ператомы, нізка коўтаючы галовамі, - худыя, знямоглыя сялянскія 
коні. 3. Мусіць, трэба было б, пакуль не змерклася, брысці ў свае расцяробы, 
каб не драць вочы ўпоцемку. 4. Мігатлівае святло з вокнаў бліснула яшчэ ў 
некалькіх хатах, але ў дзвюх вокны былі завешаны фіранкамі, а каля трэцяй 
хтосьці тупаў па падворку ля самых веснічак…5. Але і Хведар нямала 
стаміўся ад гэтага бегу і ледзьве плёўся між дрэў у змрочным сукаватым 
ельніку. 6. З боку ад нейкага белага доміка з усіх ног беглі да завода два 
хлопчыкі; яны, на шчасце, не заўважылі яго, і Іван шыбаваў далей (В. Быкаў). 

Растлумачце значэнне сінонімаў з дапамогай “Тлумачальнага 
слоўніка беларускай мовы”. 

7. Падбярыце сінонімы да слоў пах, хутка, успомніць, усюды, 
карыстаючыся “Слоўнікам сінонімаў і блізказначных слоў” 
М.К. Клышкі (2-е выд., 1993).  

8. Выпішыце сінонімы. Раскажыце, якімі шляхамі ўзнікаюць у мове 
сінанімічныя рады (на прыкладзе запісаных слоў). 
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Агароджа, паркан, плот, частакол; авёс, поплаў; архітэктар, дойлід; 
атрамант, чарніла; благі, дрэнны, кепскі, паганы; воблака, хмара; вогнішча, 
касцёр, цяпельца; жыллё, жытло; падмурак, пастамент, фундамент; цеплыня, 
спёка, духата, парнасць. 

9. Прачытайце. Знайдзіце і запішыце пары слоў-антонімаў (у 
пачатковай форме). Раскажыце, якія словы ўтвараюць антанімічныя 
пары, да якіх часцін мовы яны належаць. 
                І.                          Ходзяць у пары 

 
Ходзяць у пары сонца і цень, 
Радасць і смутак, любоў і нянавісць, -  
Сонца схаваецца – цень западзе, 
Радасць знікае – сум крылы расправіць. 
 
Толькі любоў і нянавісць чамусь 
У сэрцы маім не ўміраюць ніколі… 
Чым болей люблю я цябе, Беларусь, 
Цемру і сум ненавіджу тым болей… (А. Лойка). 

ІІ. 1. І зноў быў дзень, і зноў ноч была. І прайшлі гэтыя дзень і ноч, і 
прыйшлі новыя. Цямра змянялася святлом, і святло змянялася зноў цемраю. 
Усходзіла сонца, і заходзіла сонца. Выплываў на неба месяц, і знікаў з неба 
месяц. Загараліся зоры і патухалі… 2. Я быў абыякавы да ўсяго – да дзён і 
начэй, што прыходзілі і адыходзілі, да таго, што мяне нехта можа ўбачыць 
тут, ля папялішча, і забіць… Неабыякавы я быў толькі да тых, каго спалілі, і 
да тых, хто гэта зрабіў… (Б. Сачанка). 

Якія бываюць антонімы па сваёй структуры? 
Як утвараюцца аднакаранёвыя антонімы? 
10. Прачытайце прыказкі. Назавіце антонімы. Раскажыце пра 

выкарыстанне антонімаў у прыказках, мастацкай літаратуры. 
1. Добрая слава людзей збірае, а дрэнная – разганяе. 2. Лёгка 

пасварыцца, цяжэй памірыцца. 3. Ад добрага цяжэй адвыкаць, як да добрага 
прывыкаць. 4. Калі ўлетку на сонцы не напячэшся, то ўзімку з голаду 
натрасешся. 5. Новых сяброў набывай, а старых не забывай. 6. Лепей у сваіх 
людзях з голаду паміраць, чым у чужых людзях золата збіраць. 7. Благі 
абразіць, а добры разважыць ды яшчэ і парадзіць. 8. Слухай многа, а гавары 
мала. 9. Дзень выганяе з хаты, а ноч прыганяе. 10. Ранні зайчык зубкі 
цярэбіць, а позні вочкі прадзірае. 11. Праўда . 12. У 
чужым воку і парушынку бачыш, а ў сваім і бервяна не бачыш. 13. Дома і 
салома ядома, на чужыне і гарачы тук стыне. 14. У добрую часіну сказаць, а ў 
ліхую памаўчаць. 

 
Лексіка беларускай мовы паводле паходжання. 
 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
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1. Што такое спрадвечнабеларуская лексіка? Назавіце гістарычныя 
пласты спрадвечнабеларускай лексікі. 

2. Ахарактарызуйце агульнаславянскую лексіку. 
3. Ахарактарызуйце усходнеславянскую лексіку. 
4. Ахарактарызуйце ўласнабеларускую лексіку. 
5. Назавіце прычыны запазычанняў са славянскіх і неславянскіх моў. 

Якімі шляхамі адбываецца запазычанне з іншых моў? 
6. Як адбываецца асваенне запазычаных слоў? 
7. Што такое экзатызмы? Ці асвоены яны графічна, фанетычна, 

граматычна? 
8. Што такое варварызмы? Ці асвоены яны ў беларускай мове? 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Прачытайце. Выпішыце выдзеленыя словы і вызначце, да якога 

пласта спрадвечна беларускай лексікі яны адносяцца. 
Чалавека нешта непакоіла. Ён то сядзеў воддаль ад дарогі, 

прыхінуўшыся да камля дуба, то ляжаў, падклаўшы пад галаву пацёрты 
рэчавы мяшок, то, уцягнуўшы ў плечы доўгую шыю, хадзіў сюды-туды па 
ўскрайку лесу і не-не дый паглядваў на вёску, што відна была за дробным 
бярэзнікам на пагорку. Часам позірк яго спыняўся на звітым з сухое травы і 
валосся гняздзечка, якое пагойдвалася на галінцы кашлатай хваінкі. 
Гняздзечка ажывала, калі прылятала шустрая птушачка. Тады з яго высоўвалі 
галоўкі маленькія, амаль голыя птушаняты. Яны высока выцягвалі худыя 
шыйкі, наперабой ціліўкалі і жоўтымі кволымі дзюбкамі хапалі прынесены 
корм. Чалавек у момант хмурнеў, браўся аберуч за галаву і падоўгу не 
варушыўся. Пасля, схамянуўшыся, выпростваў плечы, ускідваў пакамечаны 
мяшок. Але нешта кожны раз стрымлівала яго – ісці ў вёску ён чамусці не 
рашаўся… 

Б. Сачанка. 
Якія яшчэ семантычныя групы слоў ахоплівае агульнаславянская 

лексіка? 
2. Прачытайце, як тлумачыць пісьменнік паходжанне слоў знічка, 

пагоня. 
І. Прашчуры часта ўглядаліся ў бяздоннае начное неба. Зоркі былі 

знакамі людскіх душ. Прыйшло на свет дзіця, і запаліў Род ці багіня Жыва 
новую зорку, што будзе гарэць, пакуль не скончыцца нітка жыцця. Адляціць 
ад цела душа, і скоціцца з неба срэбная слязіна – знічка. У гэтым беларускім 
слове схаванае імя паганскага бога пахавальнага агню Зніча. 

ІІ. Каб адбіцца і выжыць, продкі заўсёды былі напагатове. Паводле 
ўсходнеславянскай традыцыі, пасля раптоўнага нападу мужчыны пеша і 
конна даганялі ворага, каб вызваліць палонных і паквітацца за забітых. Іначай 
кажучы – выпраўляліся ў пагоню. Так было яшчэ за Усяславам Чарадзеем, а ў 
1387 годзе ў адрасаванай жыхарам Полацка ды іншых беларускіх земляў 
грамаце Ягайла пісаў: “У тым жа разе, калі давядзецца гнацца за ворагамі і 
непрыяцелямі нашымі, дык у гэтае сцігаванне, што па-народнаму завецца 
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пагоняй, абавязаныя ісці не толькі рыцары, але і кожны мужчына, незалежна 
ад паходжання і багацця, абы ён здольны быў насіць зброю” (У. Арлоў). 

Якое са слоў з’яўляецца ўсходнеславянскім, а якое – 
уласнабеларускім? Абгрунтуйце сваю думку. 

3. Спішыце. Вызначце, да якога пласта спрадвечна беларускай 
лексікі адносяцца выдзеленыя словы (агульнаславянскія, 
усходнеславянскія, уласнабеларуская лексіка). Абгрунтуйце сваё 
меркаванне. 

1. Вацура чуў у вайну, што засталася гэтая імшарына ад возера 
(Чыгр.). 2. У хаце вячэралі. Пажылая жанчына стаяла каля засланага белым 
абрусам стала, налівала ў конаўку з вялікага гладыша малако. Да конаўкі 
цягнулася малая, амаль што дзіцячая рука … (Сач.). 3. Раптам вецер сціх, 
зрабілася страшна, са сполаху цвыркнуў і нізка паляцеў над полем 
жаваранак (Ад.). 4. Ад былога балота павявала цеплаватаю вільгаццю, і 
здавалася, што там і сапраўды вада (Жук). 5. Месяц заснуў на коміне хаты, 
кінуў адбіткі на люстра вады. Дрэвы густыя ў бліскучых латах, як вартавыя, 
вартуюць сады (Каратк.). 6. Хвойнік канчаецца высокім пясчаным адхонам, і 
адразу ўнізе, за градой альховых кустоў, пачынаюцца сенажаці (Шам.). 7. 
Азірнуўшыся, Зоська згледзела на белай куп’істай траве прыкметныя сляды 
сваіх ног, абутых у адсырэлыя ўжо боты (В.Б.). 8. Над начной вёскай грымела 
навальніца (Дайн.).  

4. Выпішыце запазычаныя словы, падкрэсліце іх прыметы, 
Карыстаючыся “Тлумачальным слоўнікам беларускай мовы” і 
“Слоўнікам іншамоўных слоў” у 2 тамах (1999) А.М. Булыкі, 
растлумачце іх значэнне і ўстанавіце мову, з якой яны запазычаны. 

Феномен трасянкі як унікальнай з’явы ў шматмоўнай Беларусі не можа 
не выклікаць цікавасць у лінгвіста. Гэты прадукт узаемадзеяння моў 
заслугоўвае ўвагі ў сувязі з яго шырокім распаўсюджаннем у цяперашні час і 
прагназаванымі зменамі моўнай сітуацыі ў будучыні. 

Што ж уяўляе па сваёй сутнасці трасянка з лінгвістычнага пункту 
погляду? Гэта моўны прадукт, які ўзнік шляхам механічнага змяшэння ў 
розных прапорцыях элементаў матэрыі і формы дзвух моў – рускай і 
беларускай. 

Як з’ява выключна індывідуальная (ці індывідуалізаваная) трасянка 
ўзнікае ў выніку засваення рускай мовы т. зв. прамым метадам (г. зн. 
непасрэдна, у працэсе моўных зносін з яе носьбітамі, а не ў працэсе 
паступовага навучання з усведамленнем яе граматычнай будовы і карэкцыяй з 
боку спецыялістаў) людзьмі, што выраслі ці выхаваныя ў аднамоўным, 
звычайна – вясковым, асяроддзі, часцей за ўсё ў сувязі з перасяленнем у горад 
ці іншай рэзкай зменай моўнага акружэння або раптоўным павышэннем 
грамадскага статуса, г. зн. зноў жа перамяшчэннем, толькі тут ужо ў 
сацыяльным плане. Як вядома з псіхадыдактыкі, дасканальнае авалоданне 
іншай мовай т. зв. прамым метадам магчыма толькі ў вельмі раннім узросце, у 
іншых выпадках дасягнуць гэтага (без пастаноўкі вымаўлення, свядомага 
вывучэння граматычнай будовы і г. д.) не ўдаецца (Г. Цыхун). 
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5. Падбярыце да іншамоўных слоў адпаведныя спрадвечна 
беларускія словы або выразы, карыстаючыся “Тлумачальным слоўнікам 
беларускай мовы”. Запішыце. 

Абарыген, аб’ект, абзац, абітурыент, абсурд, аптэка, аргумент, балада, 
басейн, бібліятэка, біяграфія, вакацыі, вернісаж, дыспут, дэфект, імітацыя, 
інцыдэнт, камфорт, сімптом, эксперымент, эталон. 

 
Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання 
 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Як падзяляецца лексічны склад беларускай мовы паводле сферы 

ўжывання? 
2. Якія словы адносяцца да агульнаўжывальных? 
3. На якія групы дзеліцца лексіка абмежаванага ўжывання? 
4. Якія словы належаць да дыялектнай лексікі? Якая розніца паміж 

дыялектнымі словамі і дыялектызмамі? 
5. Назавіце тыпы дыялектызмаў. Раскрыйце іх сутнасць.  
6. Якімі адметнасцямі характарызуецца спецыяльная лексіка? 
7. На якія групы падзяляецца спецыяльная лексіка ў залежнасці ад яе 

ролі і функцыі ў мове? 
8. Што ўключае ў сябе тэрміналагічная лексіка? У чым яе асаблівасць? 

Як адрозніць тэрміналагічную лексіку ад прафесіянальнай? 
9. Размяжуйце паняцці “жаргонныя словы” і “аргатызмы”. 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Выпішыце словы абмежаванага ўжывання, вызначце іх тып і 

значэнне. З якой паметай падаюцца дыялектызмы ў “Тлумачальным 
слоўніку беларускай мовы”? 

1. Неўпрыцям прайшла, мінула пара красавання. Здэцца, учора 
схаладалы перад дажджом вецер абтрос, абцерушыў на жорсткі пясок вуліцы, 
зашапацеўшы, як лёгкім сухім снегам, белыя крыльцы вішнёвых кветак. 
Адцвілі і пасівелі, завязаўшы дробныя яблычкі, ружавата-белыя разложыстыя 
яблыні, абсыпалі з сваіх парудзелых чачотак жаўтлявыя, як проса, бубачкі 
высокія ценькія рабіны, згасла і змеркла каля шарых частаколавых платоў 
ліловая яснасць бэзу, што адсвечваў сярод поцемку ночы. 

2. Пахла горкім дымам ад сырых алехавых дроў. З нейкага надворка быў 
чуваць востры стук сякеры – нехта ўжо даставаў з-пад белае коўдры снегу 
назапашаны на зіму і скіданы ў горбу ялавец (В. Адамчык). 

2. Спішыце сказы. Падкрэсліце дыялектызмы, вызначце іх тып 
(лексічныя, семантычныя, фанетычныя, граматычныя, 
словаўтваральныя). 

1. Алеся спаткала вясну тымі ж самымі клопатамі і рупескам (Скр.). 2. 
Абагнаныя па першаму разу, дурэлі, гонячы зялёнае бацвінне, лапушыстыя 
картоплі (Ад.). 3. Калі прайшла чутка, што фашысты будуць браць каровы, 
Макар зарэзаў цялушку, каб не дасталася ворагам (Карам.). 4. Мы яшчэ доўга 
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сядзімо ўтраіх (Скр.). 5. Дзяцька Яўмен уваткнуў у зямлю жалязняк, націснуў 
на яго нагою, вывернуў першую плітку дзірвану (Сач.). 6. Саша знаходзіць у 
пажоўклай і палеглай траве каліўе бульбы, выварочвае капаніцай мокрую 
зямлю, у якой блішчаць белыя бульбіны, выбірае іх і думае аб песні (Шам.). 7. 
“Развідняе ўжэ. Ісці трэба…” – “Шчэ трохі…” – “Не. Мачыха хутко ўстане…” 
(І.М.). 8. Цяпер не наўда ўжо стала, што ўсюды з мужчынамі робяць салдаткі 
(Скр.). 9. Шануй людзей, то і цябе шанаваць будуць (Прык.). 10. Ніводная 
хвортка на вуліцы яшчэ не рыпнула, ні з аднаго коміна не курэў дым (Карам.).  

3. Выпішыце з тэкстаў спецыяльную лексіку. Вызначце, да якой 
галіны навукі ці сферы дзейнасці адносяцца гэтыя словы, іх 
разнавіднасць (тэрміны ці прафесіяналізмы). 

 Многія з паўночна-заходніх занальных намінацыйных рэгіяналізмаў 
ужо праніклі ў слоўнік беларускай літаратурнай мовы і трывала замацаваліся 
ў ім. Але занальныя вытокі такіх лексічных і лексіка-семантычных з’яў 
часцей за ўсё не ўсведамляецца тымі, хто ўжывае іх у сваіх творах і працах, 
выкарыстоўвае ў гутарковым стылі. 

Да нарматыўнай лексікі беларускай літаратурнай мовы належаць многія 
паўночна-заходнія занальныя лексічныя рэгіяналізмы. Гэта такія вядомыя 
найменні, як (аблог),  (кружка),  (калодзеж),  
(сарочка), абрус (настольнік). Некаторыя паўночна-заходнія занальныя 
найменні ў слоўніках беларускай літаратурнай мовы і, у прыватнасці, у 
“Тлумачальным слоўніку беларускай мовы” (Мн., 1977-1984) зафіксаваны з 
паметкай “абласное” або “размоўнае”:  (будынак для захавання 
карняплодаў), (штаны),  (пругло ў жураўлі над калодзежам) (В. 
Астрэйка). 

Растлумачце адрозненне паміж тэрмінамі і прафесіяналізмамі. 
4. Выпішыце з тэксту тэрміны, вызначце сферу іх ужывання, 

значэнне. 
І. Каця вельмі любіла тыя часы хвалявання, калі разлівалі расплаўлены 

метал па формах. Ёй здавалася, што і людзі, якія насцярожана практыкалі 
вочка ў вагранцы, праз якое выбівалася іскрыстае жывое золата, не зусім 
простыя людзі, а чараўнікі, і сам метал, што агнянымі змейкамі бег па 
жалабах і зацякаў і хаваўся ў літніках, гэта не метал, а на дзіва прыгожая і 
разумная істота. Метал, здавалася сам знаходзіў літнік, каб папасці і забегчы ў 
форму. Як жывы, ен злаваўся да таго часу, пакуль не знаходзіў літнік, 
патрэскваў, кіпеў, іскрыўся. А ў апоку ўабягаў ужо рахмана, ласкава і як бы 
супакойваўся, што нарэшце трапіў на месца. 

Каця хвалявалася галоўным чынам таму, што кожны раз, пакуль не 
астыне чыгун і не раскрыюць апокаў, невядома было, ці ўсе формы заліліся як 
мае быць, ці не будзе там браку. І калі пасля перад людскімі вачыма ўжо 
раскрываліся гатовыя дэталі, яна нават не ведала, чыя гэта ўдача – ці яе, ці 
ліцейшчыкаў. 

Але ў апошні час гэтая радасць зацягнулася змрокам: у Кацінай графе 
пачаў падымацца брак. Якая прычына? Ці ў яе рукі развучыліся? Не так 
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упэўнена ходзіць ланцэтка? Не такая паслушная стала зямля? Можа, больш як 
трэба яна мочыць яе? Можа, лікаподый нядобры? 

Я. Скрыган. 
З якой мэтай выкарыстоўваецца тэрміналагічная лексіка ў 

мастацкай літаратуры? 
5. Прачытайце. Знайдзіце жаргонныя словы. Якая разнавіднасць іх 

выкарыстана ў мастацкім тэксце? З якой мэтай выкарыстоўваюцца 
гэтыя словы? Якое месца займаюць жаргонныя словы ў лексіцы 
літаратурнай мовы? 

Лес імчыць за бортам машыны, то набліжаючыся да нас, то 
аддаляючыся. 

Як спаць, калі ўсяго калоціць у кузаве? Я не магу заснуць. А Леха? 
Няўжо спіць? Калі спіць, дык хай сабе, не трэба будзіць. А калі не спіць? 

- Леха? – шапчу я, каб ен пачуў, калі не спіць, але і так, каб не 
прачнуўся ад майго голасу, калі спіць. 

І ен адгукаецца: 
- Што табе, Пістон? 
- Ды… нічога. Праверыў, ці спіш. 
Памаўчаўшы, Леха бліжэй прытульвае мяне, кажа: 
- Якая ў мяне работа? Працуеш і не ведаеш, ці ты заўтра будзеш пан 

панам, ці сядзеш у жалезную клетку. Дабром і грашыма абсыплешся, ці 
апошнія штаны з цябе злупяць і яшчэ наб’юць морду. 

Да мяне не даходзіць: 
- За што – морду? 
- А за работу, Пістон. 
- Якая ж у цябе работа, што гэтак плоцяць? 
- Я мог са сваім дзетдомам эвакуіраваць з Бабруйска. А пахан на 

маей дарозе стаў. У яго думка сесці на “маліну”. Ен мядзведзь – хіцер-зміцер 
па сейфах. А ў сейфах што? Грошы. Аброс шчыпачамі – кішэньшчыкамі. 
Пасля, кажа, як за чыгунку зачэпіцца, будзе перавучваць на майданшчыкаў – 
барыг вагонных. А на “маліну” выйдуць – скакарамі пойдуць кватэры 
чысціць. Пахан сваю армію збірае, ідучы на ўсход. 

Я не ўсе разумею, што кажа Леха, але пра галоўнае здагадваюся, і гэта, 
пачутае, мяне страшэнна бянтэжыць: 

- Дык ты, Леха, злодзей? 
В. Карамазаў. 

 
Стылістычныя разрады лексікі. Актыўная і пасіўная лексіка. 
 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. На якія стылістычныя разрады падзяляецца лексіка беларускай мовы? 
2. Якія словы адносяцца да стылістычна нейтральнай лексікі? 
3. Як разумець паняцці “кніжная лексіка” і “гутарковая лексіка”? 
4. Якія стылістычныя групы слоў характэрны для пісьмовых стыляў 

беларускай мовы? 
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5. Якія стылістычныя групы слоў характэрны для вусных стыляў 
беларускай мовы? 

6. Як разумець выкарыстанне рознастылёвай лексікі ў мастацкім стылі? 
7. Якімі паметамі суправаджаецца ў ТСБМ стылістычна афарбаваныя 

словы? 
8. Якія асноўныя лексічныя групы слоў уваходзяць у склад актыўнай 

лексікі? 
9. На якія групы дзеляцца словы пасіўнай лексікі? Дайце азначэнне 

гістарызмаў і архаізмаў. З якой мэтай ужываюцца гістарызмы і архаізмы ў 
сучаснай мове? 

10. Якія словы з’яўляюцца неалагізмамі? Як яны ўзнікаюць? Чым 
адрозніваюцца неалагізмы ад аказіяналізмаў?  

 
Заданні да практычных заняткаў: 

1. Выпішыце са сказаў гутарковыя словы. Растлумачце значэнне 
гэтых слоў шляхам падбору да іх нейтральных слоў-сінонімаў. 

1. Час лечыць усялякія раны – зноў паявіліся песні, легкія стракатыя 
сукні і смех (Скр). 2. Завулак быў спрадвек ціхі, зялены, засланы паўз платы 
дашчанымі ходнікамі, тут мала хто ездзіў на конях, сюды не заглядалі 
машыны, паветра ўсе лета дыхала вільгаццю, чысцінею (Карам.). 3. І цяпер ен 
[Салавейчык] быў першы каля цягніка, але маленькія букецікі пераважна з 
вазонаў сустракаючыя ашчадна тулілі за бартамі сваіх палітонаў (Грах.). 4. 
Пад хвоямі ды маскіровачнымі сеткамі стаялі легкавушкі – “эмкі”, палутарка 
(Карам.). 5. Дарослыя зноў загаварылі, успамінаючы свае, мінулае, а Пятрусь, 
балазе ніхто не звяртаў на яго ўвагі, вышмыгнуў на вуліцу (Дайн.).6. Чэся аж 
спацела, намагаючыся разабраць, пра што гаворыць Хрысця, але дайсці да 
скутку, разабраць не магла, зблыталася саўсім, і таму моўчкі кіўнула галавою, 
згадзілася (Ад.). 7. З берага адсюль адкрываласявялікая лукавіна, якую 
ўтварала рака, а на ёй рум – месца, адкуль плытагоны высокай вадой 
сплаўлялі плыты (Чыгр.).  

2. Прачытайце тэксты. Вызначце, да якого стылю мовы яны 
адносяцца. Выпішыце стылістычна афарбаваныя (кніжныя) словы і 
выразы. Назавіце нейтральныя (міжстылёвыя) словы. 

І. Двухмоўе (білінгвізм) – папераменнае карыстанне дзвюмя мовамі. 
Калі ж ва ўжытку знаходзяцца тры і больш моў, прынята гаварыць пра 
шматмоўе, або полілінгвізм. Сэнс паняцця “двухмоўе” вынікае з выразу дзве 
мовы. 

Двухмоўе – з’ява складаная, шматбаковая. Яна можа разглядацца ў трох 
аспектах: псіхалагічным, падагагічным і сацыялінгвістычным. Псіхалагічны 
яго аспект звязаны з асаблівасцямі псіхалагічнага складу індывіда, з яго 
разумовымі здольнасцямі, эмацыянальнай прыстасавальнасцю і г.д., з 
праблемай пераключэння з аднаго моўнага кода на другі. Педагагічны бок 
двухмоўя закранае розныя аспекты навучання другой мове, у тым ліку і ўплыў 
адной мовы на працэс засваення другой. Сацыялінгвістычная характарыстыка 
двухмоўя грунтуецца на такіх параметрах, як сфера выкарыстання першай і 
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другой мовы; ступень авалодання мовамі; набор сацыяльна-функцыянальных 
кампанентаў моў, якія выкарыстоўвае двухмоўны індывід (літаратурная мова, 
дыялект, жаргон і г.д.); размеркаванне камунікатыўных функцый паміж 
мовамі; кантынгент ахопленых двухмоўем членаў соцыуму і шырыня 
выкарыстання другой мовы; ацэнка двухмоўнымі індывідамі ўласнага 
двухмоўя як сацыяльна-лінгвістычнага феномена (Энцыклапедыя “Беларуская 
мова”). 

ІІ. Менавіта ў канцы XII і пачатку XIII ст. па сваім эканамічна-
палітычным развіцці на першае месца сярод іншых беларускіх земляў выйшла 
Новагародская зямля, якую многія даследчыкі неправамерна называюць 
Чорнай Руссю (у той час яна не мела такой назвы). На вялікі жаль, 
гістарычная навука вельмі мала надавала ёй ўвагі і разгладала яе не як суб’ект 
гісторыі, а толькі як аб’ект заваёўніцкіх дзеянняў суседзяў. Пытанне аб ролі 
Новагародскай зямлі ў гісторыі Беларусі, у аб’яжнанні беларускіх земляў 
навукай не распрацавана. 

Летапісныя паведамленні і асабліва археалагічныя даследаванні, 
праведзеныя ў апошнія дзесяцігоддзі, даюць магчымасць па-новаму зірнуць 
на гэту гістарычную вобласць Беларусі. На долю Новагародскай зямлі выпала 
гістарычная роля стаць у другой палове XIII ст. ядром аб’яднання беларускіх і 
балцка-літоўскіх земляў у адзіную дзяржавую У адрозненне ад Полацкай і 
Тураўскай земляў яна была параўнальна новай гістарычнай вобласцю 
Беларусі, якая ўзнікла на левым беразе верхняга Нёмана. 

Такім чынам, не ўтварэнне Вялікага Княства Літоўскага было 
перадумовай фарміравання тэрыторыі Беларусі і беларускай народнасці і 
культуры, а, наадварот, працэс фарміравання тэрыторыі Беларусі, беларускай 
народнасці і культуры, які праходзіў на грунце эканамічнага і культурнага 
збліжэння беларускіх земляў, і зараджэння новай дзяржаўнасці ў Новагарадку 
быў перадумовай утварэння Вялікага Княства Літоўскага (М. Ермаловіч). 

3. Выпішіце стылістычна афарбаваныя словы. Укажыце паметы, 
якімі гэтыя словы пазначаны ў “Тлумачальным слоўніку беларускай 
мовы” (разм., кніжн., лаянк. і інш.). 

1. Ні белай варонай між чорных, ні чорнай між белых гусей не будзь на 
разорынах зорных ні ў спёку, ані ў грыбасей (Р.Б.) 2. Не папракай, што трапіў 
я ў палон санета, дзе б’ецца плоць і кроў паэзіі ў цісках (Зв.). 3. Ветрык весны, 
ветрык-гарэза ўсё трасе і тузае сад (Каратк.). 4. “Ах ты, ёлупень стары! – Баба 
Дзеда лае. – Стой жа тут, хоць ты згары! Мне бяда малая” (Кр.). 5. Якая ноч! 
Як непрытульна тым, хто ў гэту ноч ідзе ў шлях далёкі пад зімны дождж, на 
лужыны рабыя ад залатых агеньчыкаў прытульных… (Каратк.). 6. Сляды 
прапалі, зніклі промні-спіцы, не ўгледзіш ветрагонаў, валацуг (Р.Б.). 7. Ой, не 
шуміце дубровамі, шэптам бярозавых слоў, ночкі мае чарнабровыя, з цёмным 
высокім чалом!.. (Зв.). 8. Ная зямлёю зарніцы мільгаюць, і знаецца, што гэта 
не гром, а нячыстую раць пабівае, пакаціла цудоўнам мячом (Каратк.).  

4. Выпішыце спачатку сказы з гістарызмамі, потым – з архаізмамі. 
Падбярыце да архаізмаў сучасныя словы-сінонімы, запішыце: 
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1. За весніцамі аконам кінуўся ўбок і паскакаў проста пожняй, без дарогі 
(Каратк.). 2. У манастырах Ефрасіння адчыніла майстэрні па перапісванні кніг 
– скрыпторыі. (У.А.). 3. Людзі былі з розных весяў, з розных абшчын (Дайн.). 
4. Цяпер, куды ні кінь, ляхаў панаехала, дык заціснулі так, што і Богу не 
паскардзішся – цэрквы на касцёлы скрозь мяняюць (Іпат.). 5. Харугвы мелі 
розную колькасць – ад 60 да 200 – 300 коп’яў, але былі і ў 500 і ў 600 коп’яў. 
Кап’ём называлася баявая адзінка з трох ваяроў: рыцара, зброяносца (у нас ён 
называўся парабкам) і лучніка (К. Т.). 6. [Рагнеда] стала першаю на 
ўсходнеславянскіх землях манашкаю, прыняўшы імя Анастасія. Лёс адмерыў 
чарніцы Анастасіі яшчэ дванаццаць гадоў жыцця (У.А.). 7. Мірошка апрануў 
тоўстую карычневую світку, поршні з цёплымі анучамі на ногі, шапку-
аблавушку з воўчай футры (Дайн.). 8. Густа, як гэта заўсёды бывае ў серпені, 
падалі ў небе зоркі (Дайн.)  

Растлумачце адрозненне паміж гістарызмамі і архаізмамі. 
Дапішыце. 
Назвы ўстарэлых прадметаў, з’яў – гэта... . 
Устарэлыя назвы прадметаў, з’яў – гэта ... . 
5. Прачытайце. Адкажыце, якія з выдзеленых слоў захоўваюць 

адценне навізны, якія ўстарэлі або ўвайшлі ў актыўны запас. 
Растлумачце адрозненне паміж неалагізмамі і аказіяналізмамі. 

1. Шэрас і сухарось ціха ціснуцца на сенажаць (Р.Б.). 2. Сучасныя 
прасунутыя людзі кажуць: калі вы ёсць, то вы павінны быць у сусветным 
сеціве. Інтэрнэт сёння сапраўды зьяўляецца і сродкам сувязі людзей, 
прадстаўнікоў розных народаў, і сродкам інфармацыі пра краіны і іх здабыткі 
(Зв.). 3. Навука рукае лаўсан і лён (Р.Б.). 4. Здалёку я асабліва палюбіў 
Беларусь і яе людзей. Яна ўяўлялася мне тады па-незямному прыўкраснай 
(Каратк.). 5. Барыс аб’явіў, што выступіць Міканор, сакратар алешніцкай 
партячэйкі (І.І.). 6. З цяплом у мароза быў доўгі торг, пакуль, дзе выбралі 
торф, шкліў ён глыбокія вырыі (Р.Б.). 7. Яно, можа б, і нічога асаблівага, 
можа б, як і абышлося і без тых грошай, калі б гэты Зміцер не быў у 
актывістах камбеда. Калі пачалося самае страшнае – раскулачванне, 
менавіта ён і прапанаваў на пасяджэнні раскулачыць Хведара Роўбу (В.Б.). 8. 
Дрэвы і будынкі здаваліся ў цемры таямнічымі ценярысамі (Пестр.). 9. 
Мядзведзю на сонцы ўлежна, уежна каля раёў. (Р.Б.). 10. Галоўнае, што наша 
краіна дагэтуль не мае паўнавартаснага спелчэкера – праграмы ці 
інструменту, які дапамагаў бы карыстальніку камп’ютарных сістэм 
правяраць арфаграфію (Зв.). 11. Ад’язджаючы ў 1829 годзе з Пецярбурга зп 
мяжу, Міцкевіч суцяшаўся спадзеяй хуткага вяртання на радзіму (К.Т.). 12. 
Мабільнік стаў настолькі звыклым атрыбутам штодзўннасці, што без яго мы 
як без рул (Зв.). 13. Гледзячы на Патапку, Сцепаніда падумала, што, мабыць, і 
цяпер той бяжыць наказваць на сход. Значыць, лікбезу сёння не будзе (В.Б.). 
14. Часцяком кантэнт-правайдар можа і не ведаць пра тое, што яго партнёры 
займаюцца махлярствам (Зв.). 15. Касмачоў гаварыў памяркоўна, націскаў на 
сазнацельнасць серадняка, які павінен выступаць у саюзе з бедняком, а не з 
кулакамі і падкулачнікамі (В.Б.). 
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ФРАЗЕАЛОГІЯ 

Класіфікацыя фразеалагізмаў 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Што разумеецца пад фразеалогіяй у вузкім і шырокім сэнсе? 
2. Якія асноўныя прыкметы фразеалагічных адзінак? 
3. Што аб’ядноўвае і раз’ядноўвае фразеалагізмы са словам, 

словазлучэннем і сказам? 
4. Як падзяляюцца фразеалагічныя адзінкі ў залежнасці ад ступені 

семантычнай спаянасці іх кампанентаў? 
5. На якія тыпы падзяляюцца фразеалагізмы паводле іх структурна-

граматычнага складу? 
6. Якімі членамі сказа могуць быць фразеалагізмы? 
7. Якія асноўныя крыніцы ўзнікнення фразеалагізмаў? 
8. Назавіце стылістычныя разрады фразеалагізмаў. 
9. Як праяўляюцца ў фразеалогіі такія з’явы, як мнагазначнасць, 

сінанімічнасць, аманімічнасць, антанімічнасць, варыянтнасць? 
10. У чым асаблівасці перакладу фразеалагізмаў з адной мовы на 

другую? 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Прачытайце сказы, знайдзіце фразеалагізмы, растлумачце іх 

значэнні і вызначце сінтаксічную ролю ў сказе. 
1. І дзядзька майстар быў на штукі, і быў механік на ўсе рукі (К-с).  
2. Колькі мне тут жыць засталося, а яна ні на дзень спакою не дае, 

поедам есць. І што з ёю сталася – розуму не дабяру. Усё адно як з ланцуга 
сарвалася (З.П.). 3. Зірнула з усмешачкай, і Васілю здалося, што з яе язычка 
сарвецца штосьці кплівае, крыўднае (І.М.). 4. А ты маўчы, свяці вачамі перад 
паўпанкамі, панкамі і перад панскім розным збродам, цярпеннем скованы, як 
лёдам! (К-с). 5. Васька ўвайшоў у ролю і адчуваў сябе на кані (Жук). 6. Алесь 
быў нібы сам не свой (Каратк.). 7. Напрацаваўшыся як мае быць, рэжучы 
дровы, Васілю цяпер прыемна было адчуваць гарачую млявасць у руках, у 
плячах – ва ўсім целе (Стр.). 8. Непаладкі ў калгасе, хвароба жонкі і яе спроба 
атруціцца маглі выбіць з сядла любога чалавека, толькі не Васько (Асіп.).  

2. Падбярыце да наступных фразеалагізмаў прыфраземныя словы і 
запішыце іх разам з фразеалагізмамі. 

Узор: У чорным целе – трымаць у чорным целе. 
Вока ды вока, да апошняй кроплі крыві, душа ў душу, пад мухай, 

святым духам, на ўсе лапаткі, на ўсё горла, на горкі яблык, на шапачны 
разбор, пад гарачую руку, спусціўшы рукавы, як гром з яснага неба, як дзве 
кроплі вады, як з вядра, як карове сядло, як пшаніцу прадаўшы, як па масле, 
як сваіх вушэй, як смала, як снег на галаву. 
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3. Вызначце тып фразеалагізмаў паводле ступені семантычнай 
злітнасці кампанентаў. 

1. Адно Алеся суцяшала – і Кастуся бяда спаткала: Кастусь на “веруі” 
сеў макам, -- абодвум кепска, небаракам (К-с). 2. “Базы няма. Напэўна, 
перабазіравалася ў іншае месца ...”. – “Называецца, гарадзілі агарод. Плялі 
лапці”, -- прабурчэў Лукашоў (В.Б.). 3. “Чыя ж праўда? – з выглядам 
пераможцы запытаў ён [Анцыпік] і дадаў: -- Лезці на ражон нікому не 
рэкамендуецца” (К-с). 4. – А ты, каханенькая, родненькая, не слухай вушы 
развесіўшы, ды лепей часцей глядзі (Куп.). 5. – О, о, глядзі, -- зноў пачуўся 
насмешлівы голас ззаду, -- глядзі, як дагаджаюць, лістам сцелюцца (З.П.). 6. 
Хай цябе не засмуціць твой першы агрэх, людзі добрыя нас не падымуць на 
смех (А.К.). 7. Ды як было ёй сядзець склаўшы рукі, бы пані якой, калі і ў 
сваёй хаце гэтулькі клопату (З.П.). 8. Даў, як заяц, лататы праз дарогу – у 
кусты (Ал.) 

4. Выпішыце са сказаў фразеалагізмы і абазначце ў дужках, з якой 
часцінай мовы паводле значэння і сінтаксічнага ўжывання суадносіцца 
кожны фразеалагізм. 

1. Толькі я не краду, не махлюю, зарабляю капейку сваім мазалём і, калі 
трэба, ніколі не пашкадую (З.П.). 2. А сам Міхал аб гэту пору настройваў 
лыжы да сялібы ... (К-с). 3. Валя ж хадзіла як у ваду апушчаная (З.П.). 4. – 
Вось табе і на! – крыкнуў Віктар. – Навошта ж мы пакутавалі на балоце, калі 
тут ёсць такая добрая дарога! (Я.М.). 5. І загону таго як ступіць, і зямля ўжо 
была сухая, лёгкая, а зрабіць так Марыля нічога і не зрабіла (З.П.). 6. Падобна, 
што на мароз бярэцца. Дый не дзіва: сёння ранкам лёталі ўжо белыя мухі! ... 
(А.С.). 7. – Гэтыя прайдзісветы – аднаго поля ягады (Бр.). 8. – Андрэй здорава 
падупаў, адна скура ды косці, -- адзначыў сабе Лукаш. --Цяжка яму на гэтай 
нішчымніцы (М.Л.). 9. Вось і цяпер, у дзянёк гэты, як мае быць ужо адзеты, 
сказаць, адзеты і фарсіста і гладка выбрыўшыся, чыста, Міхал ужо 
разгладжваў вусы (К-с).  

5. Вызначце стылістычныя разрады фразеалагізмаў: стылістычна 
нейтральныя (міжстылёвыя) , гутарковыя, кніжныя. Растлумачце іх 
значэнне. Стылістычную прыналежнасць фразеалагізмаў пры 
неабходнасці праверце па “Фразеалагічным слоўніку беларускай мовы” 
(Мн., 1993) І. Лепешава. 

Альфа і амега, з-пад носа, адзін чорт, ад усяго сэрца, у агонь і ваду, на 
адной назе, адліваць кулі, акінуць вокам, сесці на шыю, браць слова, месца 
пад сонцам, без задніх ног, прыйшло на думку, перакінуцца словам, пакласці 
руку на сэрца, стрымаць слова, брацца за розум, лясы тачыць, віламі па вадзе 
пісана, паміж молатам і кавадлам. 

 
Прыказкі, устойлівыя параўнанні. Крылатыя словы, афарызмы. 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Ці ўваходзяць прыказкі (прымаўкі) у склад беларускай фразеалогіі? 

Чаму? 
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2. Якое паходжанне беларускіх прыказак? 
3. Хто збіраў і выдаваў прыказкі беларускага народа ў дакастрычніцкі 

час? 
4. Што такое крылатыя словы і афарызмы? Якімі адметнымі 

асаблівасцямі вызначаюцца яны паводле значэння і зместу, формы выражэння 
думкі і функцыі ў мове? 

5. Дайце азначэнне перыфразы. У чым яе адметнасць? 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Згрупуйце тэматычна і запішыце наступныя прыказкі. У якіх 

жыццёвых сітуацыях вы б іх выкарысталі? 
Каб рыбу есці, трэба ў ваду лезці; на ўсё ёсць мера; што занадта, тое і 

свіння не есць; перш папрацуй, а тады патанцуй; добра гаварыць, ды нядобра 
тварыць; мякка сцеле, ды мулка спаць; трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца; 
была нядзеля – і мы дудзелі, цяпер серада – працуй, грамада; вады не засіліш 
не паварушыўшыся, рыбы не зловіш не памачыўшыся; што задужа – не 
здарова; на вуснах -- мёд, а на сэрцы – лёд; у вочы катком, а за вочы варком; 
гульня, ды не штодня; годзе цалавацца, пара і на хлеб старацца; шырокая 
лыжка рот дзярэ; усё добра, што ў меру, а што зашмат, тое не ў лад; па дарозе 
ідучы, грыбоў не збярэш. 

2. Растлумачце сэнс крылатых выразаў і афарызмаў.  
1. Эгаізм – чалавечых душ іржа (Гіл.). 2. З людзьмі трэба абыходзіцца 

па-добраму, калі хочаш, каб і да цябе адносіліся па-людску (В.Б.). 3. І ў 
няшчасці, і ў радасці без дружбы чалавеку нельга быць (К.Ч.). 4. Каханне і 
веру не трэба ўсім выстаўляць напаказ – душу чуе толькі неба (А.Л.). 5. Без 
гнязда не пражыве не толькі птушка, а і чалавек (В.Б.). 6. Пакуты робяць 
чалавека чалавекам. Чалавек без пакут – трава (В.Б.). 7. Друг сапраўдны 
назаляць у бядзе не стане (В.З.). 8. Любімых не забываюць у радасці, а ў горы 
любяць яшчэ мацней (Грах.). 9. Ешце з голаду, кахайце змоладу – іначай вы – 
ні к сялу ні к гораду (Вярц.).  

3. Карыстаючыся зборнікам “Крылатыя словы і афарызмы” (Мн., 
1960) Ф. Янкоўскага, устанавіце аўтараў наступных крылатых выразаў і 
афарызмаў. 

1. Забілі зайца, не забілі, але ж, брат, гуку нарабілі. 2. Рупная пчала ўмее 
мёд сабраць і з горкіх кветак. 3. Дум не скуеш ланцугамі. 4. Да славы прагныя, 
ды вузкія ў плячах. 5. Гуслям, княжа, не пішуць законаў. 6. Кожны чалавек – 
гэта цэлы свет. 7. Спынішся – плынню адгоніць назад. 8. Без чалавечнасці не 
будзе вечнасці. 9. Кожны другога раззброіць рад, а сам – нібы кветка мімозы; 
на вуснах у кожнага – шакалад, а за пазухай – бамбавозы. 10. Хваробы лечаць 
і атрутамі. 11 Адны жабракі могуць праз усё жыццё толькі браць. 

4. Знайдзіце ў сказах перыфразы, растлумачце іх, падбярыце 
адпаведныя ім словы-назвы. 

1. Побач, ля канавы, растросшы на ветры тонкае голле, жалобна шумелі 
зрудзелыя лісцем бярозы. Яны былі тоўстыя і, відаць, дужа старыя, гэтыя 
спрадвечныя вартавыя шляхоў (В.Б.). 2. Прывет табе, зямля Тараса, зямля 
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пявучая братоў, куды плывуць напевы нашы на крылах сонечных вятроў 
(М.Т.). 3. Палаеш трывожнай зарою маленства майго партызанскага, з 
пагнутай бляшанкі жароўня – намесніца сонца ў замаразкі (Р.Б.). 4. Ні дождж, 
ні град цябе не песціць, надзейны хлеб маёй зямлі (Р.Б.). 5. Яна адкрыла лісты 
папараці ў кошыку і паказала генералу свежыя маладыя баравічкі: “Ну, то 
давай сваю торбу, насыплю грыбоў”. Генерал адчыніў сваю скураную 
спадарожніцу, і Мар’яна зычліва высыпала ў яе ўсе свае грыбы (Пестр.). 6. 
Шчэ гнёзды стылыя, пустыя соты, а ўжо ад слоў хмялее давідна і ні пра што 
не думае вясна – дачка гарачай ласкі і пяшчоты (Р.Б.).  

 
ЛЕКСІКАГРАФІЯ 

 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 

1. Ахарактарызуйце прадмет і задачы лексікаграфіі. 
2. На якія тыпы падзяляюцца слоўнікі ў залежнасці ад іх практычнай 

значнасці? 
3. Што з’яўляецца аб’ектам вывучэння ў энцыклапедычных і 

лінгвістычных слоўніках? 
4. Якія слоўнікі называюцца аднамоўныя і шматмоўныя? Як 

падзяляюцца лінгвістычныя слоўнікі паводле мэт і задач іх стварэння, будовы 
слоўнікавых артыкулаў? 

5. Навошта разнастайныя паметы ў розных слоўніках? 
6. Якую практычную дапамогу прыносяць граматычныя, марфемныя, 

асацыятыўныя слоўнікі? Слоўнікі мовы пісьменнікаў? Слоўнікі эпітэтаў? 
Слоўнікі-даведнікі? Іншыя слоўнікі? 

7. Ахарактарызуйце самыя апошнія вядомыя слоўнікі беларускай мовы. 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Прачытайце і параўнацце будову слоўнікавых артыкулаў. 

Вызначце тып слоўнікаў, з якіх яны ўзяты. 
, п а к л і к а л ь н ы я  п е с н і, першыя па часе выканання 

песні з цыкла веснавых песень; суправаджалі абрад  гукання вясны. Кароткія, 
простыя па кампазіцыі аграрныя песні-закліканні, якія некалі мелі мэту 
ўздзейнічаць на прыроду, заручыцца яе дапамогай у працы земляроба. 

, -і ДМ –нцы, Рмн. –нак; ж.  
1. Абрадавая веснавая песня. Дзяўчаты хорам спявалі “вяснянкі”. 

Колас.  
2. Абл. звычайна мн. ( , -нак). Тое, што і  в я с н у ш к і. І шчокі 

і кірпаты нос былі ўсеяны такім мноствам вяснянак, што калі твар 
трапляў пад сонца, здавалася, ён успыхваў, як касцёр. Лынькоў. 

3. Насякомыя атрада сятчатакрылых. 
4. Аднагадовая травяністая расліна сямейства крыжацветных. 
Растлумачце розніцу ў будове слоўнікавых артыкулаў у 

энцыклапедычных і лінгвістычных слоўніках. 
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2. Выпішыце выдзеленыя словы, растлумачце іх значэнне. 
Праверце па “Тлумачальным слоўніку беларускай мовы”. 

Галоўнымі дарогамі былі водныя. Паблізу горада на Дзвіне снавалі 
невялікія выдлубаныя чаўны-аднадрэўкі. Са стаўбура вячыстае ліпы тым 
самым спопабам можна зрабіць лодку, куды змяшчалася некалькі коней з 
людзьмі. Ішлі па рацэ важка наладаваныя таварамі пласкадонныя стругі. 
Паўсотні ваяроў з рыштункам падымала ладдзя (яны хадзілі пад ветразем і 
на вёслах). Вялікія ладдзі з палубай і носам, аздобленым выразанай з дрэва 
звярынай ці птушынай галавой, зваліся насадамі (У. Арлоў). 

Якія з выпісаных слоў адносяцца да пасіўнай лексікі? 
З якімі паметамі гэтыя словы падаюцца ў слоўніку? 
3. З “Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы” выпішыце па два 

слоўнікавыя артыкулы многазначных слоў і слоў-амонімаў. 
Растлумачце, як падаюцца граматычныя і стылістычныя 
характарыстыкі слоў. 

4. Прачытайце і параўнайце слоўнікавыя артыкулы. Вызначце 
адрозненні ў падачы аднаго і таго слова ў лінгвістычных слоўніках 
рознага тыпу. Назавіце гэтыя слоўнікі. 

ЧЫШЧАРЭ, -а, н.  
1. Паглыбленне на паверхні зямлі, па якім цячэ рака. За манастырскімі 

садамі рака зноў зліваецца ў адно рэчышча, утвараючы вялікі, выцягнуты 
востраў. Лобан. [Свіслач] выходзіла з берагоў, заліваючы ўсе нізкія мясціны 
ўздоўж рэчышча. Лужанін. Летам такія рэчкі перасыхаюць, і тады 
мясцовыя жыхары нярэдка ходзяць і ездзяць па сухіх камяністых рэчышчах, 
як па дарогах. В. Вольскі. 

2. перан. Напрамак, шлях, па якім ідзе развіццё чаго-н. [Жэні] вельмі 
пасуе роля гаспадыні: умее запрашаць, камандаваць хлопцамі, накіраваць 
гаворку ў патрэбнае рэчышча. Навуменка. У рэчышчы асноўных 
заканамернасцей развіцця новай беларускай літаратуры пачатку ХХ 
стагоддзя знаходзіліся творы М. Багдановіча па  пытаннях эстэтыкі. Лойка. 
У рэчышчы рамантычных традыцый развівалася таксама творчасць Міхася 
Сеўрука. Шматаў. 

, ЛОЖА; РУЧВО (разм). 
І прыпяць нават час пераадолеў: ад рэчышча старога ўбок адвёў… У. Д 

у б о ў к а. 
Вось як цяпер, перада мною ўстае куточак той прыгожа. Крынічкі 

вузенькае ложа. Я. К о л а с. 
Пайшлі яе хвалі, ручво паланілі. М. К а л а ч ы н с к і. 

ср. русло. 
 
ЯДЛОВЕЦ, -лоўцу, м. Вечназялёны куст, радзей дрэва, расліна 

сямейства кіпарысавых з ягадападобнымі чорна-сінімі пладвмі. За дарогай 
адразу кусцікі, хвойкі, ядловец. Быкаў. Ядловец быў повен чорных ягад. 
Чорны. 

ЯДЛОВЕЦ; ЯЛОВЕЦ, ЯЛАВЕЦ, ПАД’ЯЛОВЕЦ (абл). 
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Зарасла ядлоўцам  лесасека, ельнічкам густым. З. Б я д у л я. 
Нізенькі яловец чэзне, быў няволі. Я. К о л а с. 
Ой, калючы ялавец! Ф. Б а г у ш э в і ч 
Каля крыжавых дарог пад узгоркам разрасліся кусцікі: пад’яловец, 

сухадрэўка і лаза. Я д в і г і н  Ш. 
ЯДЛОВЕЦ, -лоўцу м. бот. Можжевельнік. 
 
З гісторыі беларускай лексікаграфіі (КСР) 
 
Літаратура: 
1. Сучасная беларуская мова: вучэб.дапам. /Л.М. Грыгор'ева [і інш].; пад 

агул. рэд. Л.М.Грыгор'евай. – 3-е выд., выпр. – Мінск: Вышэйшая школа, 
2010. – 621 с. 

2. Беларуская мова: Энцыклапедыя / пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мінск: 
БелЭС, 1994. – 665 с. 

Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
1. Растлумачце значэнне тэрмінаў: лексікаграфія, глосы, слоўнікавы 

арыткул. 
2. Запішыце, якія лексікаграфічныя працы звязаны з імёнамі Лаўрэнція 

Зізанія, Памвы Бярынды, І.Насовіча, братоў Гарэцкіх, М.Байкова і 
С.Некрашэвіча, В.Ластоўскага. 

3. Назавіце найбольш значныя лексікаграфічныя працы ХХ ст. у 
беларускім мовазнаўстве. 

4. Прывядзіце па 5 прыкладаў энцыклапедычных і лінгвістычных 
слоўнікаў. 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
1. Складзіце табліцу тэрмінаў па тэме “З гісторыі беларускай 

лексікаграфіі”. 
2. Графічна пакажыце храналогію з’яўлення беларускіх 

лексікаграфічных прац. 
3. Выпішыце слоўнікавыя артыкулы з загаловачным словам мова з 

энцыклапедыі, перакладнога, тлумачальнага і тэрміналагічнага слоўніка. 
Параўнайце будову слоўнікавага артыкула. 

Літаратура: 1) Беларуская мова: Энцыклапедыя / пад рэд. 
А.Я.Міхневіча. – Мінск: БелЭС, 1994. – 665 с.2) Руска-беларускі слоўнік: у 3-
х тамах, пад рэд. Я.Коласа, К.Крапівы, П.Глебкі. Мн., 1993. 3) Тлумачальны 
слоўнік беларускай мовы: У 5 т. Мн., 1977-1984. 4) Сцяцко, П.У. Слоўнік 
лінгвістычных тэрмінаў / П.У.Сцяцко, М.Ф.Гуліцкі, Л.А.Антанюк. – Мінск: 
Вышэйшая школа, 1990. – 220 с. 

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў 
1. Складзіце схему адказу на тэму “З гісторыі беларускай 

лексікаграфіі”. 
2. На аснове аналізу слоўнікавага артыкула з загаловачным словам 

літара запоўніце табліцу: 
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тып слоўніка будова слоўнікавага артыкула 
  
 
 

МАРФЕМІКА 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Што такое марфема? Назавіце адметныя адзнакі марфемы. 
2. Чаму марфемы падзяляюцца на каранёвыя і службовыя, рэляцыйныя і 

дэрывацыйныя, прадуктыўныя і непрадуктыўныя? 
3. Што такое варыянтнасць марфем і якая прычына яе з’яўлення? 
4. Якім чынам раскрываюцца паняцці “аманімічнасць”, 

“сінанімічнасць”, “мнагазначнасць” марфем? 
5. Што такое аснова і якія тыпы асноў вам вядомы? 
6. Што такое матэрыяльна выражаны і нулявы канчатак? Якім словам ён 

характэрны? 
7. Прывядзіце прыклады свабодных і звязаных каранёў. 
8. Ахарактарызуйце ўсе віды афіксаў. 
9. Чым можна вытлумачыць змены ў марфемнай будове слова 

(апрошчанне і перараскладанне)? 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Спішыце, у словах абазначце канчаткі, вызначце граматычныя 

значэнні, якія выражаюцца праз гэтыя канчаткі. Падкрэсліце словы з 
нулявымі канчаткамі. 

Нікому не ўдавалася ў такой меры ўвабраць у сябе і выявіць праз сваю 
творчасць душу народа, духоўнае аблічча нацыі, як гэта было суджана Янку 
Купалу. Ніхто не прымаў так блізка да сэрца лёсу свайго краю, яго мовы і 
культуры, і ніхто так горача, так адкрыта і бясстрашна, як ён, не выступаў на 
іх абарону. I няма каго назваць іншага, каму б належала такая заслуга ў 
абуджэнні пачуцця нацыянальнай годнасці беларусаў, якая належыць Купалу. 
Тут сказалася тая асаблівасць яго паэтычнага і грамадзянскага темпераменту, 
дзякуючы якой ён апынуўся ў самай гушчы барацьбы «за волю і долю» свайго 
народа і якая дазваляе гаварыць пра Купалу як пра самага беларускага з усіх 
беларускіх паэтаў. Менавіта Купала на доўгія дзесяцігоддзі зрабіўся сцягам 
нацыі, стаў для беларускага народа тым, кім з'яўляецца Шаўчэнка для 
ўкраінцаў, Петэфі для венграў, Боцеў для балгар. (Н. Гілевіч) 

2. Падкрэсліце нязменныя словы прамой рыскай, а зменныя з 
нулявым канчаткам – хвалістай. Вызначце, якія граматычныя значэнні 
выражаюць нулявыя канчаткі. 

Вечар, увечары, вечарам; унізе, ніз, знізу; летась, улетку, сёлета; ноччу, 
ноч, уночы; утраіх, тройчы; далека, даль, непадалёку, воддаль; дома, дадому; 
збоку, бок, убок, побач; верх, уверсе, даверху, вярхом; голас, уголас; след, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



282 

услед; дзень, штодзень, удзень; спачатку, пачатак; зранку, ранак, рана; брат, 
па-брацку. 

3. Да наступных слоў з невытворнай асновай падбярыце папяць 
аднакаранёвых слоў з вытворнай асновай, запішыце іх падзяліце на 
марфемы. 

Вясна, поле, год, лес, снег, акно, сцяна, лета, дождж. 
4. Запішыце словы, формы слоў, падзяліце іх на 

марфемы,абазначце карані. Калі ётавыя літары е, ё, ю, я, і абазначаюць 
два гукі, кожны з якіх адносіцца да розных марфем, запішыце іх 
спрошчанай транскрыпцыяй (ручай-ін-а, ус-край-ек). 

Мора – марскі – заморскі – узмор'е; сям'я – сямейка – сямейны; хвоя – 
хвойны – хвойнік; надзея – надзей – надзейна – надзейны – надзейнасць – 
абнадзеіць; свой – асвоіць – асвоіцца – засвоіць – засваенне; партыя – партый 
– партыйны – партыйнасць; экспедыцыя – экспедыцый – экспедыцыйны; 
армія – армейскі – армеец; станцыя – станцый – станцыйны; са-лавей – 
салавейка – салаўіны; край – краіна – бяс-крайні – ускраіна – ускраек – краёвы 
– краязнаўчы – краявід; гай – гаі – гаёк; экскурсія – экскурсійны – экскурсант; 
пакрой – перакроіць – перакройваць; шыя – шыйка – шыйны; традыцыя – 
традыцый – традыцыйна – традыцыйны – традыцыйнасць. 

5. Запішыце словы, падзяліце іх на марфемы, абазначце карані. У 
выпадках, калі ётавыя літары абазначаюць два гукі, карыстайцеся 
спрошчанай транскрыпцыяй (За-гор-й-е). 

Зарэчча, зацішша, прыволле, застолле, сузор'е, калоссе, узмежжа, 
Загор'е, надвор'е, Палессе, здароўе, Прыдняпроўе, палоззе, паўгоддзе, 
разводдзе, каменне, каменны, карэнне, карэнны, Залессе, Замошша, Забор'е, 
Загацце, Заполле, Забалоцце, Зароўе, Загалле. 

6. Спішыце словы, словаўтваральныя суфіксы і прыстаўкі 
падкрэслще адной рыскай, а формаўтваральныя – дзвюма. Адзначце 
выпадкі лексікалізацыі форм з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі. 

Узгорак, горка, гарысты, гарадскі, вішнёвы, сынок, падлетак, дачушка, 
марозны, дарожка, спінка (дзіцяці), спінка (крэсла), елка, хатка, кніжка, ножка 
(дзіцяці), ножка (стала), ручка (дзіцяці), ручка (для пісьма), вочка (дзіцяці), 
вочка (у дзвярах), званочак (памянш. ад званок), званочак (кветка), бярозка, 
каменьчык, каменны, прачытаўшы, прачытаў, прачытала, прачытаны, раздаць, 
раздаўшы, раздаваць, хуткі, хутчэйшы, найхутчэйшы, легка, лягчэй, добра, 
лепш, глядзець, глянуць, сумленны, сумленнасць, шчырасць, дабрата. 

 

СЛОВАЎТВАРЭННЕ 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Растлумачце розніцу паміж словаўтваральнай і марфемнай 

структурай слова. 
2. Што такое вытворнае і зыходнае слова? 
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3. Раскрыйце паняцці “утваральная аснова”, “словаўтваральны 
фармант”, “словаўтваральны ланцужок”, “словаўтваральнае гняздо”, 
“словаўтваральны тып”, “словаўтваральны спосаб”. Адказы суправаджайце 
прыкладамі. 

4. Назавіце спосабы сінхроннага словаўтварэння. 
5. Назавіце спосабы дыяхранічнага словаўтварэння. 
6. Якія найбольш прадуктыўныя спосабы словаўтварэння ў кожнай 

самастойнай часціне мовы? 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Спішыце, падкрэсліце словы, утвораныя марфалагічным 

спосабам. Адзначце (у дужках пасля слоў) разнавіднасць марфалагічнага 
словаўтварэння (прыставачнае, суфіксальнае, прыставачна-
суфіксальнае, бязафікснае). 

1. Цешылі вочы і сэрца і каса, і вільготна-вясёлая трава, і лагодны павеў 
ветру, і сонечная  бяскрайняя  сінь  (І. М.). 2. Гэтае чытанне – не толькі 
выдатны адпачынак, але і работа, і вучоба, і жыццё ва ўсёй яго паўнаце (Б.). 3. 
А з вышыні ўсю ноч на лес і на мяне сыплецца трывожны ціхі зорны дождж, 
бясконцы Млечны Шлях (Панч.) 4. Вось толькі што нарадзілася дзіця. Першы 
плач, першы крык. Чым галасней яно плача, тым радасней мы, дарослыя, 
смяёмся. Чым мацней яно крычыць, тым большая наша ўпэўненасць – новы 
насельнік зямлі стартаваў удала (Віт.). 5. Я люблю цябе, лес, за тваю 
чалавечую шчодрасць, калі ты накрываеш абрусам паляны-сталы, а на іх 
высыпаеш зялёныя поўныя вёдры і суніц, і чарніц, і грыбкоў... (Я. С). 6. Я 
чую, як у мудрай цішыні то ліпа раптам зарыпіць калыскаю, то скрыпкаю 
яліна зазвініць (Бур.).  

2. Вызначце словы, у якіх адбылося зліццё (накладанне) гукаў на 
стыку ўтваральнай асновы і афіксаў (суфіксаў, прыставак). Як падаюцца 
такія словы ў марфемным слоўніку? Зрабіце марфемны і 
словаўтваральны аналіз іх. 

Студэнт – студэнцтва, зямляк – зямляцтва, ляснік – лясніцтва, агент – 
агенцтва, заступнік – заступніцтва, брат – брацкі, ткач – ткацкі, камітэт – 
камітэцкі, савет – савецкі, марксіст – марксісцкі, кастрычнік – каст-рычніцкі, 
салдат – салдацкі, беларус – беларускі, Мінск – мінскі, Смаленск – смаленскі, 
Каўнас – каўнаскі, Тбілісі – тбіліскі, Архангельск – архангельскі, расада, 
расольнік, ростань. 

3. Спішыце, падкрэсліце словы, утвораныя спосабам складання. 
Вызначце (у дужках) разнавіднасць складання (асноваскладанне, 
словаскладанне (зрашчэнне), складана-суфіксальнае ўтварэнне, 
абрэвіяцыя). Падкрэсліце ў складаных словах інтэрфіксы, вызначце іх 
ролю ў словаўтварэнні. 

1. Калі з выраю птушка вяртаецца ў свой небасхіл – у яе ўжо не два, а 
мільёны крыл (Я. С). 2. Вось і снежань. Вятры табуны белагрывыя гоняць па 
бяскрайніх прасторах сцюдзёных палёў і аселіц (Панч.). 3. Першы, 
доўгачаканы прыезд, першыя, найярчэйшыя ўспаміны (Б.). 4. Жанчыны, маці-
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словатворцы, у час калыханак вы сплялі імя вясне, пчале і зорцы, усім добрым 
дзівам на зямлі (А. П.). 5. Надзя прыйшла да мяне ў сне бесклапотнаю 
пятнаццацігадоваю дзяўчынкаю, тонкаю і гнуткаю, як вярбовы пруток (Сач.). 
6. I хоць не ўсё паўторыцца на свеце, я веру ў гэты лес, я веру ў сад, дзе 
чысціню нясуць суквецці праз кожны свой барвовы лі-стапад (А. П.). 7. 
Цёмна-шэрыя вочы хлопчыка спакойна глядзелі на імклівую плынь Дняпра 
(Каратк.). 8. 3 блізкіх і далёкіх дарог я вяртаюся зноў і зноў туды, дзе сярод 
лясоў раскінулася веска, у якой я нарадзіўся, у якой жыве і сёння мая маці, 
жывуць браты (Сач.).  

4. Запішыце наступныя складанаскарочаныя словы, назавіце 
адпаведныя поўныя назвы. Вызначце, як утварыліся 
складанаскарочаныя словы: з пачатковых складоў; з часткі слова і 
наступнага поўнага слова; з пачатковых гукаў; з пачатковых літар; з 
часткі слова і пачатковых літар наступных слоў. 

РБ, Гомсельмаш, Белдзяржуніверсітэт, гаркам, абкам, гарсавет, 
агіткалектыў, палітінфармацыя, педсавет, БРСМ, ЦСУ, Дзяржплан, МАЗ, 
НАН РБ, ВНУ, ЛіМ, БДПУ, прафкам, БелТА. 

5. Запішыце сказы, падкрэсліце словы, утвораныя марфалагічна-
сінтаксічным спосабам. 

1. Пакуль старая ішла па двары ды па сцежцы, малая паспела і 
нацешыцца, і папрасіцца на лаву, глядзець у акно (Б.). 2. Не чакаючы 
штуршка і падказкі старэйшых і вопытных, хто меў адпаведныя даручэнні і на 
чые плечы была ўскладзена адказнасць, моладзь адчула ў сабе столькі веры і 
сілы, што пачала дзейнічаць сама, стварыла падполле (Луж.). 3. Разам з 
дарослымі ў партызанскіх атрадах – як ні трывожна, як ні балюча гучыць гэта 
ў наш мірны час – з ворагам змагаліся і дзеці, больш за дваццаць пяць тысяч 
беларускіх дзяцей (Б.). 4. У мёрзлы грунт ля пярэдняга краю лёг разведчык 
пад грукат гармат (А. П.). 5. Навальніцы грымяць над кручамі, з гор бягуць 
ручаі грымучыя (Бур.). 6. Пяцьдзясят гадоў – усяго толькі першы прыпынак, 
на якім дазволена азірнуцца назад, падумаць пра вынікі перажытага (Б.). 

 
МАРФАЛОГІЯ 

 
Назоўнік. Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў 

 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 

1. Якія асноўныя прынцыпы выдзялення і аб’яднання слоў у часціны 
мовы? 

2. Якія словы адносяцца да назоўнікаў і якімі канкрэтнымі значэннямі 
яны характарызуюцца? Дайце азначэнне назоўніка як аднаго з найбольш 
шматлікіх лексіка-граматычных разрадаў слоў. 

3. На якія лексіка-граматычныя разрады падзяляюцца назоўнікі? 
4. Як вызначаецца катэгорыя адушаўлёнасці-неадушаўлёнасці 

назоўнікаў? 
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5. Якія семантычныя групы вылучаюцца сярод уласных назоўнікаў? 
6. У чым заключаецца функцыянальная роля зборных назоўнікаў? У 

форме якога ліку яны ўжываюцца? 
7. Ахарактарызуйце значэнні і функцыі рэчыўных назоўнікаў, укажыце 

на найбольш адметныя граматычныя і словаўтваральныя асаблівасці 
рэчыўных назоўнікаў. 

8. Які змест укладваецца ў паняцце канкрэтнасці-абстрактнасці 
назоўнікаў і якімі семантычнымі адзнакамі яны характарызуюцца? 

 
Заданні да практычных заняткаў: 

1. Прачытайце тэкст. Знайдзіце назоўнікі, вызначце іх лексічнае 
значэнне і сінтаксічную функцыю. 

Па-над Прыпяццю між лясоў, пяскоў, балот туліцца невялічкая вёсачка, 
хат, можа, так трыццаць ці сорак. І хаты няроўныя тут, як і людзі: адна 
большая, другая меншая, старэйшая ці навейшая. Але хата дзеда Талаша ўсё ж 
такі зварочвае на сябе ўвагу. Не так знадворным выглядам, як адзіноцтвам: 
стаіць яна наводшыбе і ў блізкім суседстве з хмызняком ускрай балота. Побач 
з хатай, прыкрываючы яе ад летняга сонца, красуецца высокая разложыстая 
груша. Вясною, усыпаная белым цветам, як маладая дзяўчына, яна проста 
аздабляе дзедаў двор, і не толькі дзед Талаш, а і бусел з гнязда, 
змайстраванага на дзедавай клуні, залюбуецца ёю (Я. Колас). 

2. Выпішыце з тэксту ўласныя назоўнікі, групуючы іх паводле 
лексічнага значэння (імёны, прозвішчы, псеўданімы, назвы краін і г. д.). 
Назавіце граматычныя асаблівасці ўласных назоўнікаў. 

У даўніну, пяць або шэсць стагоддзяў таму назад, падарожнікі і купцы, 
якім выпадала ехаць праз Беларусь, у сваіх успамінах нярэдка называлі нашу 
зямлю краінай замкаў і палацаў. Перад іх вачыма амаль праз кожныя 40-50 
кіламетраў паўставалі магутныя каменныя ці цагляныя сцены з вузкімі 
байніцамі, заўсёды гатовыя належным чынам сустрэць варожую сілу. А 
бараніцца тады нашым продкам даводзілася часта. ...Ад сівой незваротнай 
мінуўшчыны засталіся скупыя летапісныя радкі, курганы-валатоўкі ды рэшткі 
колішніх збудаванняў. Руіны замка ў Навагрудку... Руіны замка ў Лідзе... 
Руіны замка ў Крэве, што ў Смаргонскім раёне Гродзенскай вобласці... Але 
ёсць і шчаслівыя выключэнні. Нясвіжскі замак-палац, нягледзячы на 
шматлікія ваенныя віхуры, стаіць да сённяшніх дзён. 

З пачатку ХVІ стагоддзя Нясвіжам валодалі князі Радзівілы. Многія 
прадстаўнікі гэтага славутага рода вызначыліся і на ратным полі, і на ніве 
культуры. Так, адзін з іх, Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка (мянушку яму 
прыдумаў вялікі князь і кароль Жыгімонт Аўгуст), здзейсніў паломніцтва ў 
Іерусалім, пасля чаго напісаў па-лацінску “Перэгрынацыю...” – кнігу 
падарожных нататкаў, якая шмат разоў перавыдавалася на розных мовах, у 
тым ліку і па-беларуску. Менавіта Мікалай Крыштоф і запрасіў з Італіі 
архітэктара Джавані Марыя Бернардоні спраектаваць на месцы колішняга 
драўлянага замка новы – варты імені і становішча Радзівілаў. Праз некалькі 
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гадоў на правым беразе ракі Ушы паўстала магутная крэпасць (Паводле У. 
Ягодўзіка). 

3. Выпішыце са сказаў канкрэтныя і абстрактныя назоўнікі. 
Вызначце іх лексічнае значэнне і граматычныя прыметы. 

1. Трапіш да кабеты рахманай – паспытаеш, друг мой дарагі, дранікі са 
свежаю смятанай, бабку, клёцкі, нават пірагі (Панч.). 2. Бывае, што чалавек 
застаецца адзін – і не адчувае адзіноты. Часам яму проста неабходна пабыць 
аднаму: у хвіліны роздуму, скрухі, болю... (З.П.). 3. Кастусь узяў кош і з 
радасцю павёў Яську на знаёмыя грыбныя баравіны (С.А.). 4. Рэўнасць... 
Паспрабуй разбярыся, якое гэта пачуццё – добрае альбо кепскае? (З.П.). 5. 
Дзеці нейкім сваім дзіцячым пачуццём разбіраюцца ў шчырасці дарослых, у 
адносінах іх да сябе (Вас.). 6. Дружба дружбаю, а служба службаю (Прык.). 7. 
Маўчанне, якое панавала ў доме, трохі насцярожвала (Каратк.). 8. ...Вочы 
просяць нябёсаў тваіх, ім твайго не хапае блакіту (А.К.). 9. Спакойнага 
шчасця не зычу нікому... (А.К.). 10. Ноч. Цішыня. На вуліцы – ні душы (Гіл.). 
11. Тамаш сядзеў у бары і не падаваў ніякага голасу на гуканне жонкі (Бяд.). 
12. Дабрыня і пяшчота патрэбны чалавеку як сонца (З.П.). 13. Кароткія 
змрочныя дні наводзілі паныласць і смутак, прыгняталі добры настрой і 
адчуванне (К-с). 

У вытворных абстрактных назоўніках вызначце словаўтваральныя 
суфіксы. 

4. Выпішыце з верша абстрактныя назоўнікі. Вызначце, якія з іх 
могуць набываць канкрэтнае значэнне. Утварыце з гэтымі назоўнікамі 
адпаведныя словазлучэнні і запішыце іх.  

                           Ісціна, адвечная як свет: 
                           Шчасце ходзіць толькі ў пары з горам. 
                                    За надзеяй – боль зняверу ўслед. 
                                    За пашанай – прыніжэння сорам. 
                                    За святлом знаходкі – горыч страты,  
                                    За агнём любві – разлукі снег. 
                                    За абдымкамі – падножка здрады ... 
                                    Ісціна, адвечная як свет (Н. Гілевіч). 
5. Утварыце словазлучэнні, ставячы назоўнікі ў патрэбнай форме, і 

запішыце іх. Прааналізуйце марфалагічнае выражэнне адушаўлёнасці – 
неадушаўлёнасці.  

Згадаць (маленства, русалка, хлопец), абшыць (людзі, моладзь, лялька, 
клоўн), чытаць (“Сымон-музыка”, кніга, раман), няма (цяля, лічынкі, дракон, 
туз, інфузорыя), чакаць (бабуля, атрад, карова, жанчына), слухаць (“Салавей”, 
палявод, студэнт, хлапчанё), есці (лешч, карп, хлеб, курыца), даглядаць 
(ласянё, голуб, кветкі), бачыць (зграя, чорт, ліпа). 

6. Выпішыце са сказаў рэчыўныя назоўнікі ў адзін слупок, а 
зборныя – у другі. Вызначце іх адметныя семантычныя і граматычныя 
прыметы. 

1. А ў полі пастухі палілі бульбоўнік і пырнік і, калі асядала магутнае 
шыпучае полымя, пяклі ў прыску салодкую духавітую бульбу (Б.). 2. Пасля 
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лістота пасыпалася з урвішча на дно яра (Каратк.). 3. Пясок на пляжы быў як 
прысак, аж падэшвы ног пёк (Саб.). 4. За жыты залатыя свой тост я ўзніму ды 
за песню, што згублена ў жыце (Гіл.). 5. Чалавечая душа не церпіць пустаты, і, 
калі яна не засяваецца разумным, добрым, высокім, там пачынае буяць 
пустазелле (З.П.). 6. Беларус любіць чорны хлеб і сумуе па ім, трапіўшы туды, 
дзе яго няма (Каратк.). 7. Ні па дварах, ні па прысадах вуліцу не пазнаеш, і 
прайсці нельга з-за рознага жалеззя, камення, бітай цэглы… (Кул.). 8. Аксеня 
была ў новай сукенцы з вішнёвага аксаміту (К.Ч.) 

 
Граматычныя катэгорыі роду і ліку назоўнікаў. 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Назавіце найважнейшыя граматычныя катэгорыі назоўнікаў і дайце ім 

характарыстыку. 
2. Якую родавую прыналежнасць маюць назоўнікі і ў форме якога ліку 

яна выяўляецца? 
3. Што значыць марфалагічны, сінтаксічны і семантычны спосаб 

вызначэння роду назоўнікаў? 
4. Як вызначаецца род іншамоўных нескланяльных назоўнікаў? Род 

нескланяльных геаграфічных назваў? Складанаскарочаных слоў? 
5. Што абазначаецца формамі ліку назоўнікаў? 
6. Якія назоўнікі маюць форму толькі адзіночнага ліку? Множнага ліку? 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Выпішыце са сказаў назоўнікі агульнага роду. Вызначце, асоб 

якога полу (мужчынскага ці жаночага) яны абазначаюць і якую маюць 
эмацыянальна-экспрэсіўную афарбоўку. 

1. У няўмекі рукі калекі (Прык.). 2. Пайшоў наш дзядзька-небарака, на 
стол паказаны трапляе ды зноў там галаву скланяе … (К-с). 3. Гэта быў 
няўрымслівы непаседа, трапяткі і мітуслівы весялун (Віт.). 4. Дзед быў 
сведкам той вялікай справы, якую пачынала вёска гадоў пяцьдзясят таму 
(Каратк.). 5. Хоць часам сам не расчытаю, што напішу, -- такі пісака, -- не 
расчытае і сабака (К-с). 6. … Тут, пэўна, шворацца ваўкі і злыдні ходзяць, 
ваўкалакі … Папаўся ён тут, небарака! (К-с). 7. Моўчкі глядзіць беспрацоўны 
бадзяга на белакрылыя чайкі над морам (М.Т.). 8. Нават родныя бацькі 
папракалі сына хлебам пры абедзе за сталом. Ён – завала, ён – нязгрэба, ён 
радзіўся гультаём (К-с). 9. Звычайна к гэтаму часу ўставалі ўсе, апроч самых 
заядлых лежабокаў (К-с).  

2. Ахарактарызуйце назоўнікі паводле іх родавай прыналежнасці. 
Адкажыце, чым вы кіраваліся пры гэтым? Падбярыце прыметнікі да 
назоўнікаў. Словазлучэнні запішыце. 

Камюніке, рэзюмэ, кашнэ, Душанбэ, алібі, канферансье, Токіа, Чылі, 
дэкальтэ, салямі, івасі, філе, кальрабі, фрау, ток-шоу, журы, дэндзі, міс, поні, 
какаду, цэцэ, сірока, місіс, парцье, мсье, кенгуру, гну, авеню, кулі, Ватерлоа, 
капрычыа, адажыа, Перу, Хакайда, жалюзі.  
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3. Вызначце род складанаскарочаных слоў. 
НАН Беларусі, ВНУ, рыбгас, мясцкам, прафкам, інтэрпал, лясгас, ЗАТ, 

МАЗ, гарвыканкам, ЖЭС, ЛіМ, БелСЭ, БелТА, ТЮГ, СНД, прамкамбінат, 
БДПУ. 

4. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову, параўнайце род 
назоўнікаў у беларускай і рускай мовах. 

Длинная шинель, красный гонт, ручная собака, неправильная дробь, 
большая мозоль, острая боль, старый комод, темная накипь, длинная тень, 
горькая полынь, черная бровь, правая туфля, глухая лесостепь, полная опись, 
дорожная пыль, лечебная валерьяна, неразборчивая запись, белый гусь, 
древняя летопись, большая охапка, широкая степь, густое какао, едкая гарь, 
сложный вопрос, ближайшая остановка, здоровый интерес, крупная фасоль. 

5. Замест кропак устаўце ў словах прапушчаныя літары і вызначце 
род звязаных з імі назоўнікаў. Дзеясловы стаўце ў форме прошлага часу. 

1. Рыбгас павіншава... работнікаў са святам. 2. На канферэнцыі 
выступі... малад... доктар Бондарава. 3. Гомельск... гарана арганізава... 
экскурсію ў Маскву. 4. ЛіМ змясці... цікавыя творы паэтаў. 5. ВАК зацвердзі... 
дысертацыю. 6. З дакладам выступі... нов... суддзя Галіна Мікалаеўна. 7. Міша 
– так... забіяка. 8. Наш... БАМ – наш гонар. 9. На вядом... БелАЗе працуе мой 
бацька. 10. Антарыа вядом... сваёй прыгажосцю. 11. Таццяна – кругл... сірата. 
12. “Юманіте” выходзі... адзін раз на тыдзень. 

6. Выпішыце асобна назоўнікі, якія ўжываюцца толькі ў 
адзіночным і толькі ў множным ліку. Размяжуйце гэтыя назоўнікі паміж 
лексіка-семантычнымі групамі. 

1. Яшчэ і цяпер высока накладзенае каменне, якое было пад ніжнім 
вянцом, не паспела ўтравець (Я.С.). 2. Як горды Эльбрус не апусціцца долу, 
ніколі не ўкленчаць народы Каўказа (Бр.). 3. Павыгарала трава ў парках. 
Толькі на газонах цвілі браткі ды астры (Асіп.). 4. Хай Нача серабрыцца між 
імшарын, злы лістабой не правіць хай дакоскі ... (В.З.). 5. І ў няшчасці, і ў 
радасці без дружбы чалавеку нельга быць (К.Ч.). 6. Увага ўсіх прысутных 
была скіравана на крыж з золата і срэбра (Каратк.). 7. Днём бабка пасадзіла 
дзяцей за стол і накарміла капустай і смажэнікамі з маладой бульбы (Вас.). 8. 
Пасля ўгодак – зноў музыка, ізноў у замку пышны баль (У.Д.). 9. Прыпяцкія 
берагі на шалі пясочныя паклалі хвалі апошняе веры (Р.Б.). 10. Ідуць 
бясконцым мураўіным гужам памераў парадыйных ішакі. Не то ў Кабул, не то 
да Гіндукуша вязуць яны славутыя шаўкі (Панч.). 11. Я падымаю галаву і 
бачу, як з граблямі на плячах да мяне падыходзіць Ганна (Скр.). 12. Пахлі 
рынкі горкім хрэнам і салёным агурком, мокрым лыкам, свежым сенам, 
кропам, сырам, малаком (Грах.). 13. Не ад мужа, а найперш ад свёкравай 
знявагі Зося яшчэ пазалетась сыходзіла ў прочкі...(Дал.). 14. Калёсы 
падскоквалі і грукацелі на пераплеценым у пяску карэнні дрэў (Хадк.). 15. 
Ездзілі ў Мінск караваны з ільном, збожжам, ...птушкай (Бяд.). 16. Усе 
няшчасці зваліліся ў адзін дзень (К-с). 17. Беларусь паступова бяднела 
звярамі. ... Быў знішчаны собаль, балотная рысь, чорны заяц (Каратк.).  
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Растлумачце асаблівасці выкарыстання катэгорыі ліку выдзеленых 
назоўнікаў. 

7. Перакладзіце словы на беларускую мову, параўнайце лік 
назоўнікаў у рускай і беларускай мовах. 

Дверь, грудь, брусника, чернила, путы, конопля, крупа, соотношение, 
поведение, хитрость, дрова, совесть, хлопоты. 

 
Катэгорыя склону назоўніка (КСР) 
 
Літаратура: 
1. Сучасная беларуская мова: вучэб.дапам. /Л.М. Грыгор'ева [і інш].; пад 

агул. рэд. Л.М.Грыгор'евай. – 3-е выд., выпр. – Мінск: Вышэйшая школа, 
2010. – 621 с. 

Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
1. Запоўніце табліцу па ўзоры. Выкарыстайце для прыкладаў тэкст 

варыянта 1 практыкавання 39 на с. 113 дапаможніка Сучасная беларуская 
мова. Зборнік практыкаванняў: вучэб. дапаможнік / Л.М.Грыгор'ева, 
Г.Ф.Андарала. – Мінск: Вышэйшая школа, 2010: 

склон значэнне прыклад 
назоўны значэнне суб’екта, 

утваральніка дзеяння 
чалавек, стол 

родны   
2. Знадзіце ў сказах назоўнікі роднага, давальнага і вінавальнага склону. 

Выпішыце іх. Якія значэнні яны маюць у кантэксце? Якія склонавыя формы 
ўжываюцца з прыназоўнікамі? Якую ролю выконваюць прыназоўнікі? 

Запавет настаўніка – шанаваць памяць людзей – стаў высакародным 
звычаем школы (В.Вітка). Гляньце вы, гляньце на наша багацце, гляньце на 
поле і на сенажаці, гляньце, паслухайце ўвесну і ўлетку – пераклікаюцца 
кветкі (П.Броўка). Шлю падзяку вёснам і сябрам, жытнім копам на шырокім 
полі (А.Куляшоў). 

3. Знайдзіце ў сказах назоўнікі творнага і меснага склону. Выпішыце іх. 
Якія значэнні яны маюць у кантэксце? 

Вельмі люблю перасоўвацца па планеце – хадзіць па палявых ды лясных 
дарогах, палваць па рэках, азёрах, па моры, лятаць над гарамі, над хмарамі, 
над граніцамі дзяржаў (Я. Брыль). Што такое ўсё золата свету перад простай 
людской цеплынёй? (У. Караткевіч). Калі слязы не знала вока, цаны не 
ведаеш слязам (П. Броўка). 

4. Знайдзіце ў сказах назоўнікі клічнага склону. Выпішыце іх. Вызначце 
род гэтых назоўнікаў. 

Углядайся, мой сыне, пільней углядайся ў святыя абрысы бацькоўскай 
зямлі (Н.Гілевіч). І будзе, дружа, у доме шчасце, пакуль ёсць добры свет 
сяброў (М. Калачынскі). 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
1. На аснове тэксту варыянта 2 практыкавання 39 на с. 113 

дапаможніка Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэб. 
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дапаможнік / Л.М.Грыгор'ева, Г.Ф.Андарала. (Мінск: Вышэйшая школа, 2010) 
складзіце табліцу значэння склонаў назоўніка. 

2. Знадзіце ў сказах назоўнікі роднага, давальнага і вінавальнага склону. 
Выпішыце іх. Якія значэнні яны маюць у кантэксце? Якія склонавыя формы 
ўжываюцца з прыназоўнікамі? Якую ролю выконваюць прыназоўнікі? 

Зноў, родны інтэрнат, да позняй ночы струменіцца святло з тваіх акон – 
так свецяцца ад шчасця ў бацькі вочы, калі сыноў сваіх сустрэне ён 
(Р. Барадулін). Навучы любіць зіму, шчыглоў, сініц і слухаць, як над светам 
днём пагоднім звініць сасна (В.Вітка). Зусім не спалася бацьку ў гэтую ноч 
(І. Шамякін). 

3. Знайдзіце ў сказах назоўнікі творнага і меснага склону. Выпішыце іх. 
Якія значэнні яны маюць у кантэксце? 

На карце вялікага свету цябе пазнаём здаля, нават з другой планеты, 
матчына наша зямля (В. Вітка). Мая душа – яна не спіць, зялёным полымем 
шугае, чырвоным полымем гарыць (П. Броўка). Дажджом, і небам, і ветрам 
навальнічным заўсёды пахне хлеб наш, цудоўны хлеб пшанічны 
(М. Калачынскі) 

4. Знайдзіце ў сказах назоўнікі клічнага склону. Выпішыце іх. Вызначце 
род гэтых назоўнікаў. 

Добра знаю, што ўсёй душой любіць цябе, мой краю, мяне з маленства 
навучыла матчына песня (К. Кірыенка). Ты ляці, ляці, саколе, здабываць 
радзіме волю, у бой ляці, казача (К. Буйло). 

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў 
1. Запоўніце табліцу па ўзоры. Дапоўніце яе ўласна знойдзенымі 

прыкладмі з твораў мастацкай літаратуры (аўтара і назву твора ўказаць 
абавязкова): 

склон значэнне прыклад 
назоўны значэнне суб’екта, 

утваральніка дзеяння 
чалавек, стол 

родны   
2. Знадзіце ў сказах назоўнікі роднага, давальнага і вінавальнага склону. 

Выпішыце іх. Якія значэнні яны маюць у кантэксце? Якія склонавыя формы 
ўжываюцца з прыназоўнікамі? Якую ролю выконваюць прыназоўнікі? 

Кожны чалавек у некім пакідае ўспамін пра сябе. Хто быў знаёмы, хто 
блізкі, хто любы – кожнага ў свет павяла свая дарога. Як жа не хочацца 
думаць, што ў чыёй-небудзь памяці мог ты пакінуць горкі след (Я. Скрыган). 
З бароў, з дуброў, з крыніц, лугоў, дзе трыснягі, дзе асака, – цячэ рака. Цячэ 
рака праз шум травы, праз паплавы між палёў і мурагоў – як ланцужок, як 
паясок (П. Броўка). Ён даў мне службовае машыны прыехаць сюды, у вёску… 
(Я. Брыль). 

3. Знайдзіце ў сказах назоўнікі творнага і меснага склону. Выпішыце іх. 
Якія значэнні яны маюць у кантэксце? 

Нашых землякоў мы пазнаём не толькі па прозвішчах. У звычаях і 
абліччах ёсць нешта знаёмае, і дзе б ні жыў беларус, у яго гаворцы заўсёды 
чуецца вымаўленне і мелодыка яго народа (С. Грахоўскі). Кожны памятае 
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прачытаную ў юнацтве першую кнігу (Я. Скрыган). У кроплі расы зіхаціць 
сонца, у магічным крышталі слова – ключ, якім можна адамкнуць скарбніцу 
мовы народа (В. Вітка). 

4. Знайдзіце ў сказах назоўнікі клічнага склону. Выпішыце іх. Вызначце 
род гэтых назоўнікаў. 

Гэй ты, братка Новы годзе, што з сабою нам нясеш (Цётка). Ну 
заходзць, заходзь, малойча! (Я. Колас). 

 
Скланенне назоўнікаў 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Што такое скланенне назоўнікаў? 
Якія тыпы скланення адрозніваюцца ў беларускай мове? 
2. Якія назоўнікі адносяцца да субстантыўнага тыпу скланення? 

Назавіце канчаткі назоўнікаў I, II, III скланення. 
3. Якія назоўнікі адносяцца да ад’ектыўнага тыпу скланення? У чым 

асаблівасць гэтага скланення? 
4. Якія назоўнікі адносяцца да змешанага тыпу скланення? У чым 

асаблівасці гэтага скланення? 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Выпішыце з тэксту назоўнікі 1-га скланення, вызначце іх склон і 

характар асновы. Пастаўце гэтыя назоўнікі ў форме роднага, давальнага 
і меснага склонаў адзіночнага ліку. Растлумачце правапіс канчаткаў. 

І. Аднавілася, ажыла зямля. 
Многагалосы, разнастайны паток жыцця залівае кожны шматок яе, 

поўніць лясы, поле, балоты і несціханым звонам калыша чуллівае празрыстае 
паветра. Адзеліся дрэвы ў новую зялёную вопратку, і такую паважную, 
поўную свайго мудрага сэнсу гутарку вядзе дрэва з дрэвам, лісток з лістком, а 
пад дрэвамі – былінка з былінкаю, а ў гэтых дрэвах пераклікаюцца птушкі, 
кузуркі, і іх галасы зліваюцца ў адну сімфонію дзівоснай музыкі жыцця (Я. 
Колас.). 

2. Падбярыце да рускіх словазлучэнняў беларускія адпаведнікі, 
запішыце іх. Адкажыце, ад чаго залежаць канчаткі назоўнікаў у 
давальным і месным склонах. 

Скучать по дочке, сидеть на меже, найти на земле, отзыв о няне, 
равнозначный черемхе, стоять на одной ноге, быть в обновке, шрам на щеке, 
надобность в верхней одежде, радоваться женщине, препятствовать воде, 
хлестать по груше, поехать к сестре. 

3. Выпішыце з тэксту назоўнікі 2-га скланення, вызначце іх склон і 
характар асновы. Пастаўце гэтыя назоўнікі ў форме назоўнага, роднага і 
меснага склонаў адзіночнага ліку. Растлумачце правапіс канчаткаў. 

             Сцвярджае час: заўжды жыццю на змену 
             Прыходзіць смерць, для ўсіх – адзін закон,  
             І некалі жыццёвую арэну 
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             Пакіне род людскі на схіле дзён. 
 
             Ты клічнік ставіш, час! А я – пытальнік: 
             А што, калі закон парушыць той 
             Мой слаўны род і вынайдзе – стваральнік –  
             Жывы бялок, што злучыцца з вадой 
 
             І дзікаватым племем неўміручым 
             Расселіцца па ўсіх мацерыках? 
             А што, калі мы жыць яго навучым,  
             Свет разумець, хадзіць на дзвюх нагах,  
             Перададзім сякеру – з рук у рукі,  
             Перададзім падручнік, а затым 
             Усе здабыткі працы і навукі? 
             … Час, паспрабуй тады спрачацца з ім! ( А. Куляшоў). 
4. Пастаўце словы ў форме роднага склону адзіночнага ліку. 

Растлумачце правапіс канчаткаў. 
Прымус, узрост, чалавек, студзень, град, пясочак, паркаль, плуг, Мінск, 

сок, хлеб, твар, сад, Васіль, авёс, садок, квасок, суфікс, вальс, ідэал, усход, 
лоб, бокс, дождж, век, гераізм, айсберг, абеліск, хмызняк. 

5. Складзіце словазлучэнні ці невялікія сказы, каб кожнае 
мнагазначнае слова ў родным склоне адзіночнага ліку ўжывалася з 
канчаткам –у і –а. 

Парк, народ, сад, пераезд, пад’езд, лістапад, мухамор, дуб.  
6. Пастаўце словы ў форме меснага склону адзіночнага ліку. 

Растлумачце правапіс канчаткаў.  
Мір, пень, пост (баявы), гай, кажух, дождж, цар, селянін, герой, стог, 

шлях, Мінск, Цімох, бібліятэкар, змрок, абавязак, рог (вуліцы), мост, баец, 
кірмаш, двор (калгасны), гасцінец, начлег, продаж, гарох, спіс, Міця, паверх, 
пост (рэлігійны), рог (жывёлы), двор (прастора), мех, лог, цень, строй, 
студыец, друкар. 

7. Выпішыце назоўнікі 3-га скланення, вызначце іх склон і 
характар асновы. Пастаўце гэтыя назоўнікі ў форме творнага склону 
адзіночнага ліку. 

1. Адна галавешка і ў печы не гарыць, а дзве і ў полі не гаснуць (Прык.). 
2. Але ён і да гэтага часу быў перакананы, што калі збіралі рэчы, то разам з 
другімі хто-небудзь паклаў у катэр і яго стрэльбу (Я.М.). 3. Для выяўленчага 
мастацтва раманскага стылю былі характэрны прыкметны схематызм, 
сімвалічная абагульненасць, напружаная духоўная выразнасць, імкненне да 
выяўлення розных фантастычных істот (Э.Д.). 4. Пакуль у прадмесці ціха і 
немітусліва, ёсць магчымасць спакойна пахадзіць, падумаць, засяродзіцца, 
палюбавацца на шырокую роўнядзь Свіслачы (І.Д.). 5. Да пэўнай ступені 
бусел – сімвал Беларусі (Каратк.). 6. Азёры – вочы зямлі. Іх у нас каля 11 
тысяч. Лясныя, як Кромань або Свіцязь, і бязлесныя (Каратк.). 7. У Нарачы, як 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



293 

і ў іншых азёрах і рэках Балтыйскага басейна, ад Брэста да Асвеі, водзіцца 
розная рыба (Каратк.).  

 
Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якія назоўнікі называюцца рознаскланяльнымі? Якія назоўнікі 

адносяцца да рознаскланяльных? Асаблівасці іх скланення? 
2. Якія назоўнікі адносяцца да нескланяльных? 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1. Запішыце назоўнікі ў форме давальнага і творнага склонаў. 

Вызначце асаблівасці іх скланення. 
Медзведзяня, імя, племя, ягня, ваявода, прамоўца, суддзя, Крапіва, 

ціхоня, запявала. 
2. Спішыце сказы, ставячы словы ў дужках у патрэбным склоне. 

Вызначце склонавую форму гэтых назоўнікаў. 
1. Самая балючая рана ад свайго (дзіця) (Прык.). 2. Гісторыкі звязваюць 

з (імя) Еўфрасінні полацкае летапісанне і збіранне бібліятэкі Сафійскага 
сабора (У.А.). 3. Рака Свіслач была (сведка) усёй амаль тысячагадовай 
гісторыі горада (І.Д.). 4. Нягледзячы на тое, што ў 1997 годзе берасцейскім 
майстрам (Мікола) Кузьмічом быў узноўлены вобраз Крыжа найпадобнейшай 
Еўфрасінні, ігуменні Полацкай, праблема пошукаў нацыянальнай рэліквіі 
застаецца па-ранейшаму актуальнай (У.А.). 5. Цяжка сказаць, з якімі думкамі 
пайшла тады Валя, але з (Сашка) яна пасля гэтага палагаднела (З.П.). 6. 
Брыгадзір не разгубіўся і моцным штуршком выбіў са (стрэмя) нагу (Б.). 7. 
Фіма Слуцкі падняўся (старшыня) насустрач (З.П.). 8. Воўк, відаць, меркаваў 
падысці рэчышчам пад калгасную абору, адкуль даносілася кволае бляянне 
(ягня) (Сам.). 9. Летам і ранняй восенню ненавязаны губаты пасвіўся з (цяля) 
на выгане, бегаў у лес паласавацца лісцем і карою (Дал.). 10. Рука яго больш у 
локці не згіналася, ён застаўся (калека) назаўсёды (К.Ч.). 11. Усе, хто шчыра 
сябраваў з (Вася) і хто зусім не сябраваў, маўчалі (Нях.). 12. Першы год вайны 
мы не разлучаліся з (Сеня) Пясоцкім (Шам.). 

3.Якія назоўнікі не скланяюцца? Запішыце па два сказы на 
ўжыванне нескланяльных агульных і ўласных назоўнікаў іншамоўнага 
паходжання, славянекіх прозвішчаў на -о націскное, скла-
данаскарочаных слоў літарнага і змешанага тыпу. Вызначце вусна склон 
кожнага нескланяльнага пазоўніка. 

 
Утварэнне назоўнікаў 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якія прадуктыўныя спосабы ўтварэння назоўнікаў? 
2. Што значыць суфіксальнае словаўтварэнне? Адзначце найбольш 

прадуктыўныя суфіксы пры ўтварэнні назоўнікаў. 
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3. Што значыць прыставачнае словаўтварэнне? Прыставачна-
суфіксальнае? Асноваскладанне? Абрэвіяцыя? Марфолага-сінтаксічнае 
ўтварэнне назоўнікаў? Адказ падмацоўвайце прыкладамі. 

 
Заданні да практычных заняткаў: 

1. Выпішыце са сказаў назоўнікі, утвораныя з дапамогай афіксаў. 
Абазначце ў  іх утваральную аснову і словаўтваральны фармант. 
Назавіце разнавіднасці афіксацыі. 

1. Альфа і амега сяброўства – спагадлівасць і надзейнасць (Г.М.). 2. 
Свайго найбольшага росквіту Полацк дасягнуў у ХІ стагоддзі пры князю 
Усяславе (У.А.). 3. Любоў да Беларусі нараджалася ў самыя галодныя, 
халодныя і цяжкія часы (Каратк.). 4. Вада Нарачы такая чыстая, што пры 
вялікай глыбіні можна бачыць усё, што ляжыць на дне (Каратк.). 5. Зычлівага 
чалавека ў няшчасці пазнаюць (Прык.). 6. Падмецены чыста падворак, ніякай 
нідзе пацярухі… (А.Р.). 7. А мой полудзень пад вязам – баль устроім, як паны! 
Там з суніцамі збаночак, сыру смачнага кусочак і грачанікі-бліны (К-с). 8. 
Смех дзявоча-пралескавы твой патануў у ясноце, ў надхмар’і (Я.П.). 9. Няхай 
гэта мне за шчасце счарсцвелага хлеба асушак, не згінуць каб, не прапасці ад 
прыкрае долі пастушшай (Віт.). 10. У добрага пільшчыка піла вострая 
(Прык.). 11. Невялічкія пагоркі з лапікамі маладых елак і бяроз пераходзяць у 
лясныя дзялянкі, дзе пераважаюць старыя хвоі (С.А.). 12. У няўмечкі не 
баляць ні ручкі, ні плечкі (Прык.). 

2. Прачытайце сказы і адкажыце, якім спосабам утварыліся 
выдзеленыя назоўнікі. 

1. У Белавежы мне шанцавала на цікавых людзей (Парх.). 2. З усіх 
музеяў, якія маюцца ў школах рэспублікі, самы цікавы, самы ўнікальны – 
Гудзевіцкі музей літаратурнага краязнаўства і этнаграфіі, што ў Мастоўскім 
раёне на Гродзеншчыне (Парх.) 3. Трынаццатага кастрычніка 1928 года была 
прынята пастанова ЦВК і СНК аб рэарганізацыі Інбелкульта ў Беларускую 
Акадэмію навук (Э.І.). 4. Ад добрага не ўцякай і ліхога не рабі (Прык.) 5. 
Наш цеплаход да самага прычала, шум перакрыўшы стомленых вінтоў, 
суправаджаў эскорт крыклівых чаек (Панч.). 6. Пакуль дарослыя насыпалі 
бульбу ў мяхі, насілі іх у машыну, хлапчукі тым часам корпаліся ціхенька на 
градках (З.П.). 7. На стэндах у музеі выстаўлены матэрыялы пра Дуніна-
Марцінкевіча, Францішка Багушэвіча, Максіма Багдановіча…(Парх.). 8. … 
Нарэшце, успаміны Паўліны Мядзёлкі, яе фатаграфія, ліст (Парх). 9. Давайце 
збудуем добрыя хаты заместа ракет, заместа гарматаў, давайце ж бальніцы, 
школы памножым, заместа знішчальнікаў і бамбавозаў (Бр.). 10. Было блізка 
ля поўначы. З неба глядзеў месяц (Каратк.). 11. Ля вуснаў тлеюць 
самакруткі, нібы бікфордавы шнуры…(С.З.). 12. Не хапае лапат дворнікам і – 
злосці. Снегапад. Светлапад. Маладое штосьці (Р.Б.). 

3. Прачытайце тэксты. Знайдзіце ў іх рознаекланяльныя назоўнікі. 
Раскажыце пра асаблівасці скланення і ўжывання ў беларускай мове 
рознаскланяльных назоўнікаў. 
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I. Пра дзяцей ёсць вельмі добрая легенда. Жанчына некалі паскардзілася 
чараўніку, што рукі адвальваюцца: дзеці да году не ходзяць, цяляты, ягняты, 
жарабяты. Усіх на руках насі. Той узяўся памагчы. Кінуў цераз высокі плот 
жарабя – пабегла, цяля – таксама, ягня – і яно пабегла. «Ну, кажа, давай 
дзіця». Матка абурылася: «Эге, так я табе і дам дзіця цераз высокі плот 
кідаць».– «Ну то тады і насі...» (У. Караткевіч) 

II. Сціплая фельчарка, не сказаць каб магутнага складу жанчына, Цётка 
рабіла цяжкую мужчынскую працу паэта і рэвалюцыянера. Дададзім яшчэ – 
асветніка. Малады Колас не без яе ўплыву складаў «Другое чытанне» – кнігу 
для дзяцей. Гонар стварэння «Першага чытання для дзетак беларусаў» 
належыць Цётцы. 

I прозвішча ж выбрала сабе ўдалае! Каб легка вымавілася, запомнілася 
адразу, усім прыпала да сэрца, як скажам, Купала і Колас. 

Вось хто табе яна, дружа-сучаснік,– Цётка! Родная сястра твайго бацькі 
або маці. (М. Лужанін) 

4. Як скланяюцца назоўнікі мужчыпскага роду з канчаткам -о (-я)? 
Спішыце сказы, назоўнікі ў дужках пастаўце ў патрэбным склоне. 

1. Спеваком ды (музыка) завуць пяшчотна салаўя (Бр.). 2. За хлопцам 
трэба паглядваць, малы яшчэ... I сёння, у выхадны дзень, як гэта бывала ўжо 
не аднойчы, Сяргей Іванавіч з (Саша) прыйшоў у парк (А. М.). 3. Старшына 
быў з Грачанікаў, адной вёскі з (Серада) і адной з ім прафесіі – лесаруб (Б.). 4. 
Хлопцы спакойна пайшлі за (Кірылка)... (К. Ч.). 5. Цяпер мы з (дзядуля) 
адпачываем у вёсцы (А. М.). 6. Максім пачаў прыдзірліва адносіцца да ўсяго, 
што было звязана з (Вася)... (Шам.). 7. У гады Айчыннай вайны беларускі лес 
для многіх стаў надзейным (абаронца) (Панч.). 8. Лемяшэвіч не сумняваўся, 
што сакратар абкома, які прысутнічаў пры яго размове з (Бародка) на лузе, 
адразу зразумее, чым абумоўлены яго перавод (Шам.).  

 
Словаўтварэнне назоўнікаў. Правапіс суфіксаў назоўнікаў. Правапіс 

складаных назоўнікаў (КСР) 
 
Літаратура: 
1. Сучасная беларуская мова: вучэб.дапам. /Л.М. Грыгор'ева [і інш].; пад 

агул. рэд. Л.М.Грыгор'евай. – 3-е выд., выпр. – Мінск: Вышэйшая школа, 
2010. – 621 с. 

2. Азарка, В.У. Беларуская мова: аналіз моўных адзінак: дапаможнік / 
В.У.Азарка, А.С.Васілеўская. – Мінск: БДПУ, 2011. – 116 с.  

Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
1. Зрабіце словаўтваральны разбор выдзеленых назоўнікаў. 
1) Перасохла рэчышча, дзе крыніца бегла. Дзе стаяла печышча – 

учарнела цэгла (В.Вітка). 2) За полем – Заполле, за лугам – Залужжа, а потым 
Залессе, а потым – Загор’е (А.Вялюгін). 3) Толькі рух – паварот душы, 
думка, з’ява – дае твору паўнату (Я.Скрыган).  
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2. Прачытайце сказы з твораў А.Васілевіч, выпішыце назоўнікі, 
утвораныя марфалагічна-сінтаксічным спосабам (спосабам пераходу адной 
часціны мовы ў другую), вызначце іх граматычныя катэгорыі. 

1) Пад вечар, на захадзе сонца, ідзе вёска – ад старога да малога – у поле 
славіць Юр’я. 2) У Корбутавых “чыстая хата” прасторная і светлая. 3) Маці і 
Саша не паспяваюць адказваць на ўсе гэтыя “а што” і “ а ці..”. 4) І гэта 
“нічога” вымаўлена было так горка і пакутліва, што пакінулі жаць і Саша з 
Нінай. 5) Ганька – самае малое і самае няўдалае са свае кампаніі – не адстае ні 
на крок. 6) Ганька чуе гэту гутарку дарослых, і сэрца яе раптам захлынаецца 
ад жалю, ад слёз.  

3. Зрабіце марфалагічны разбор выдзеленых назоўнікаў. 
У лясах пачыналася Беларусь. Усё даваў лес: дрэва для хат, лучыну для 

цёмнай ночы, драўнінны вугаль, смалу, шкіпінар, кару, мох, грыбы, ягады, 
арэхі. А яшчэ даваў цішыню, птушыную песню, пах веснавой кветкі, 
закаханы рык аленя, мудрую мітусню мурашоў, танец матылькоў і сонечных 
промняў, празрыстасць і сіняву буркатлівых крыніц. А яшчэ даваў прытулак 
для пакрыўджаных і няскораных, для змагароў і мсціўцаў (Л.Дайнека). 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
1. Зрабіце словаўтваральны разбор выдзеленых назоўнікаў. 
1) Толькі рух – паварот душы, думка, з’ява – дае твору 

паўна(Я.Скрыган). 2) Улады паставілі задачу зрабіць мікрараён 
найпрыгажэйшым у горадзе. 3) Паглядзі на жаўталісты сад. Вунь ідзе між 
яблынь лістапад (В.Вітка). 

2. Прачытайце сказы з твораў А.Васілевіч, выпішыце назоўнікі, 
утвораныя марфалагічна-сінтаксічным спосабам (спосабам пераходу адной 
часціны мовы ў другую), вызначце іх граматычныя катэгорыі. 

1) Ганька – самае малое і самае няўдалае са свае кампаніі – не адстае ні 
на крок. 2) Ганька чуе гэту гутарку дарослых, і сэрца яе раптам захлынаецца 
ад жалю, ад слёз. 3) Старэйшыя па ўтаптанай цераз Кляпчанскае балота 
сцежцы ідуць першымі. 4) Сват – у яго на бліскучай камізэльцы белы 
вышываны ручнік – вядзе маладога ў хату да маладой. 5) У дзядзькі Мікалая з 
гэтым лікбезам дык зусім не засталося ў хаце “нявучаных”: пайшлі яшчэ і 
Ціма з Волькай-кулачкай вучыцца. 6) “Устрымлівацца” пасля ўсіх гэтых “за” і 
“супраць” больш ужо ніхто не адважваўся.  

3. Спішыце, устаўце прапушчаныя літары. Растлумачце правапіс. 
Зага…чык, сусе…тва, абарон…ц, агародн…к, старасве…чына, 

аб’ез…чык, брыльян…шчык, парахо…тва, пта…тва, мартэн…чык, закут…к, 
нян…ка, кніж…чка, твар…к, набыт…к, узгор…к, чарэшан…ка, закла…чык, 
юна…тва, аген…тва, нож…к, Ман…чка, руч…чка, аген…чык, яблын…ка, 
пехацін…ц, ветр…к, Беласто…чына, студэн…тва, тавары…тва, абісін…ц, 
зароб…к, карэн…чык, рэчан…ка, гаспадын…ка, Наташ…чка, хлопч…к, 
малатабо…ц, маста…тва, абво…чык, абліцоў…чык, яраслав…ц, Брэс…чына, 
галован…ка, рамен…чык, Ван…чка, струмен…чык, абклей…чык, абкла…ык, 
прыбыт….к, лясні…тва, настаўні…тва, прасн…чка, дождж…к. 

4. Спішыце словы, раскрываючы дужкі. Растлумачце правапіс. 
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(Авія)кампанія, (перакаці)поле, (вей)вецер, (жук)дрывасек, (максі)мода, 
(мікра)схема, (Мамін)Сібірак, (паў)краіны, (птушка)гадоўля, (лёгка)паранены, 
(паў)Францыі, (хлеба)пякарня, (паў)метра, (віцэ)консул, (асістэнт)стажор, 
(бія)паліва, (энерга)сістэма, (стоп)сігнал, (баба)яга, (сама)павага, (дуб)волат, 
(мангола)татары, (жар)птушка, (шасці)граннік, (фота)копія, 
(мастак)пейзажыст, (экс)чэмпіён, Анарэ(дэ)Бальзак, Бялыніцкі(Біруля), 
(газ)пром, (ваенна)служачы. 

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў 
1. Зрабіце словаўтваральны разбор выдзеленых назоўнікаў. 
1) Перасохла рэчышча, дзе крыніца бегла. Дзе стаяла печышча – 

учарнела цэгла (В.Вітка). 2) За полем – Заполле, за лугам – Залужжа, а потым 
Залессе, а потым – Загор’е (А.Вялюгін). 3) Толькі рух – паварот душы, 
думка, з’ява – дае твору паўнату (Я.Скрыган).  

2. Спішыце, устаўце прапушчаныя літары. Растлумачце правапіс. 
Ман…чка, руч…чка, аген…чык, яблын…ка, пехацін…ц, ветр…к, 

Беласто…чына, студэн…тва, тавары…тва, абісін…ц, зароб…к, карэн…чык, 
рэчан…ка, гаспадын…ка, Наташ…чка, хлопч…к, малатабо…ц, маста…тва, 
абво…чык, абліцоў…чык, яраслав…ц, Брэс…чына, галован…ка, рамен…чык, 
Ван…чка, струмен…чык, абклей…чык, абкла…ык, прыбыт….к, лясні…тва, 
настаўні…тва, прасн…чка, дождж…к. 

4. Спішыце словы, раскрываючы дужкі. Растлумачце правапіс. 
(Авія)кампанія, (перакаці)поле, (вей)вецер, (жук)дрывасек, (максі)мода, 

(мікра)схема, (Мамін)Сібірак, (паў)краіны, (птушка)гадоўля, (лёгка)паранены, 
(паў)Францыі, (хлеба)пякарня, (паў)метра, (віцэ)консул, (асістэнт)стажор, 
(бія)паліва, (энерга)сістэма, (стоп)сігнал, (баба)яга, (сама)павага, (дуб)волат, 
(мангола)татары, (жар)птушка, (шасці)граннік, (фота)копія, 
(мастак)пейзажыст, (экс)чэмпіён, Анарэ(дэ)Бальзак, Бялыніцкі(Біруля), 
(газ)пром, (ваенна)служачы. 

5. Зрабіце марфалагічны разбор выдзеленых назоўнікаў. 
У лясах пачыналася Беларусь. Усё даваў лес: дрэва для хат, лучыну для 

цёмнай ночы, драўнінны вугаль, смалу, шкіпінар, кару, мох, грыбы, ягады, 
арэхі. А яшчэ даваў цішыню, птушыную песню, пах веснавой кветкі, 
закаханы рык аленя, мудрую мітусню мурашоў, танец матылькоў і сонечных 
промняў, празрыстасць і сіняву буркатлівых крыніц. А яшчэ даваў прытулак 
для пакрыўджаных і няскораных, для змагароў і мсціўцаў (Л.Дайнека).  

 
Прыметнік як часціна мовы. Лексіка-граматычныя разрады 

прыметнікаў 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Назавіце рысы, уласцівыя прыметніку як часціне мовы. 
2. Якія лексіка-семантычныя групы ўтварае прыметнік? Назавіце іх. 
3. Якімі граматычнымі катэгорыямі характарызуюцца прыметнікі? 
4. У чым выяўляецца залежнасць прыметніка ад назоўніка?  
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5. Якую сінтаксічную функцыю выконваюць прыметнікі ў сказе? 
Праілюструйце прыкладамі. 

6. На якія лексіка-граматычныя разрады падзяляюцца прыметнікі? 
7. Якімі рысамі якасныя прыметнікі адрозніваюцца ад адносных і 

прыналежных? 
8. Адзначце асаблівасці адносных і прыналежных прыметнікаў. 
9. Што такое поўныя і кароткія прыметнікі? Ці характэрны кароткія 

формы прыметнікаў для беларускай мовы? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Прачытайце тэкст. Знайдзіце прыметнікі, вызначце   іх 

граматычныя катэгорыі і сінтаксічную функцыю. 
Усё было незвычайным у гэты вераснёўскі ранак: і зіхатлівае сонца над 

галавой, і густая сінеча неба, і ласкавы позірк бацькавых вачэй, і ласкавы, 
мяккі,напеўны матчын голас – яна праводзіла яго з бацькам да старога клёна ў 
канцы саду і раіла Даніку добра паводзіць сябе ў школе, уважліва слухаць 
настаўнікаў на ўроках. А больш за ўсё радаваў Даніка новы карычневы ранец 
з шырокімі і бліскучымі спражкамі на рамнях. Бацька пажартаваў, што ранец 
малаваты для пяцёрак. Аднак гэта, маўляў, не бяда: у вясковым універмагу 
ёсць большыя, купіць няцяжка. Былі б пяцёркі! (А.Савіцкі). 

2. Прачытайце. Выпішыце прыметнікі разам з назоўнікамі, да якіх 
яны адносяцца. Вызначце разрад прыметнікаў. Растлумачце, чым вы 
кіраваліся пры іх размежаванні. 

Нізкі паклон табе, Заходняя Дзвіна, мая радзіма, калыска майго 
маленства, невычэрпная радасць  маіх сталых год! З далёкіх узгор’яў, дзе 
паблізу адно ад аднаго бяруць пачатак магутная Волга і імклівы Дняпро, 
нясеш ты, іх родная сястра, свае воды праз лясныя нетры і палявыя раўніны, 
праз гарады і вёскі на захад, да сівагрывай Балтыкі. Крыштальныя крыніцы і 
бысрацечныя рэчкі і ручаі жывяць-поўняць тваю неўгамонную сілу. То 
светлаплынная ў ясны летні дзень, ціха-задумлівая ў пагодлівы сіні вечар, то 
бурлівая і грозная ў вясновую паводку і ў асеннюю непагадзь, тосхаваная пад 
бель зімовай коўдры, няспынна імкнеш ты ў таямнічую 
далячынь.(Т.Хадкевіч). 

3. Спішыце тэкст. Знайдзіце якасныя прыметнікі, падкрэсліце іх у 
адпаведнасці з сінтаксічнай функцыяй. Вызначце граматычныя 
асаблівасці якасных прыметнікаў. 

Жалі маўкліва. Сухія, ломкія, спелыя сцяблы жменя за жменяю спорна 
клаліся на перавяслы, дужымі загарэлымі рукамі сціскаліся ў тугія, пругкія 
снапы. Вязалі снапы асцярожна: крохкая салома, калі моцна закручваць 
перавясла, ірвалася.  

Не было чуваць ні жартаў, ні песень. Стома напаўняла рукі і ногі 
цяжарам, скоўвала здранцвелую спіну. Але змора гэта была прыемная: людзі 
задаволена бачылі, як усё даўжэйшыя становяцца за імі рады бабак.(І.Мележ). 

4. Утварыце адносныя прыметнікі ад наступных слоў. Вызначце, 
праз якія адносіны яны абазначаюць прымету. 
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Дом, горад, малако, сёння, брат, чытаць, віншаваць, заўтра, цяпер, зіма, 
учора, скланяць, возера, кроў, снежань, француз, таварыш, верасень, студзень. 

5. Утварыце прыналежныя прыметнікі ад наступных слоў. 
Графічна абазначце ў іх суфіксы. Растлумачце правапіс. 

Дзядзька, чалавек, дзед, Любка, Вася, Брыль, бабулька, ляснік, бусел, 
зязюля, сініца, шчупак, стараста, дачка. 

6. Спішыце і падкрэсліце поўныя формы прыметнікаў адной 
рыскай, кароткія—дзвюма. Вызначце іх сінтаксічную ролю ў сказе. 

1. Здароў і дуж быў селянін Антось, і рукі залатыя ў дзядзі, і нават 
галава нішто, ды толькі яго лёс не гладзіў. (Кр.). 2. Пасыпаўся дождж, нудны, 
халодны, дробны. (Сач.). 3. Песні жаўранкаў ліюцца—весел іх палёт. (Я.Ж.). 
4. Недзе далёка ў небе адыходзілі журавы; іх галасы былі ледзь 
чутны...(Кудр.). 5. У хмарах далячынь прасцяг дажджамі повен. (Панч.). 6. А 
маладзенькія ялінкі пад белым пухам чуць заметны: яны так мілы, так 
прыветны, бы тыя красачкі-дзяўчаткі.(К-с). 7. Я дык нават вельмі рад, што іду 
ў дзіцячы сад.(К.Б.). 8. Узяўся за гуж – не кажы, што не дуж.(Прык.).  

 
Ступені параўнання якасных прыметнікаў. Скланенне прыметнікаў. 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Што сабой уяўляюць ступені параўнання прыметнікаў? 
2. Як утвараюцца простыя (сінтэтычныя) формы ступеняў параўнання? 
3. Як утвараюцца складаныя (аналітычныя) формы ступеняў 

параўнання? 
4. Што такое суплетывацыя асноў і якія прыклады пацвярджаюць 

суплетывізм асноў пры ўтварэнні ступеняў параўнання? 
5. Што такое элятыўныя формы якасных прыметнікаў?  Як выражаецца 

элятыўнае значэнне прыметнікаў у беларускай і рускай мовах? 
6. Як утвараюцца ацэначныя формы прыметнікаў? 
7. Ад чаго залежаць канчаткі прыметнікаў пры скланенні? У якіх 

склонах ёсць варыянтныя канчаткі? 
8. У чым асаблівасці скланення прыналежных прыметнікаў? 
 

Заданні да практычных заняткаў: 
1.Ад якасных прыметнікаў утварыце магчымыя формы ступеняў 

параўнання. Асобна запішыце прыметнікі, ад якіх утвараюцца толькі 
складаныя формы ступеняў параўнання і ад якіх яны зусім не 
ўтвараюцца. 

Смелы, белаваты, цёмна-зялёны, гуллівы, радасны, добры, ліпкі, крывы, 
маленькі, вараны, ружовы, бронзавы, квітнеючы, залацісты, паўнюткі, 
самабытны, назіральны, вусаты, худы, вастраносы, бязрукі, малы, дрэнны, 
каляровы, нямы, пярэсты, вішнёвы, бэзавы. 

2.Запішыце сказы. Знайдзіце формы ацэнкі якасных прыметнікаў, 
падкрэсліце суфіксы, вызначце, якое значэнне яны выражаюць. 
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З маленькага, малюпасенькага зярняткі, якое іншы раз і разгледзець як 
след няможна, вырастае куст, а то і высознае дрэва.(Сач.).2. Над ракою 
купчастыя вербы працягнулі даўжэзныя рукі, нібы хочуць зачэрпнуць 
вады..(Я.Ж.). 3. Дымок танюткі, белаваты ўжо павіваецца над хатай.(К-с). 4. У 
вадзе, пасярод жоўтых гарлачыкаў і белых лілей, цёмная галава лася з 
вялізнымі раскідзістымі рагамі. (В.В.). 5. Спі, засні, маленькі, родненькі 
саколік! (М.Т.). 6. Росная зялёная айчына! На цябе, паўнюткую святла, 
пазіраюць круглымі вачыма птушаняты з цёплага дупла. (Панч.). 

3.Спішыце тэкст. Вызначце склон прыметнікаў. Графічна 
абазначце канчаткі. 

Мы спыніліся ў цудоўнай залатой дуброве. Сярод магутных дубоў, 
вялізных векавых асілкаў з густымі раскідзістымі кронамі, толькі зрэдку 
сустракаюцца клёны, ясені, сосны. На адкрытых палянках трава ўсюды яшчэ 
зялёная, яркая, свежая. Зямля пакрыта тоўстым пластом апалых лістоў і 
спелымі жалудамі. 

Пад высокім скляпеннем пануе велічная цішыня. Сонечнае святло 
пранікае шырокімі палосамі паміж магутных ствалоў, залатымі 
праменьчыкамі прабіваецца праз кучаравую лістоту.(В.Вольскі) 

4. Утварыце адносныя прыметнікі ад наступных слоў. Вызначце, 
праз якія адносіны яны абазначаюць прымету. 

Дом, горад, малако, сёння, брат, чытаць, віншаваць, заўтра, цяпер, зіма, 
учора, скланяць, возера, кроў, снежань, француз, таварыш, верасень, студзень. 

5. Утварыце прыналежныя прыметнікі ад наступных слоў. 
Графічна абазначце ў іх суфіксы. Растлумачце правапіс. 

Дзядзька, чалавек, дзед, Любка, Вася, Брыль, бабулька, ляснік, бусел, 
зязюля, сініца, шчупак, стараста, дачка. 

6. Спішыце і падкрэсліце поўныя формы прыметнікаў адной 
рыскай, кароткія—дзвюма. Вызначце іх сінтаксічную ролю ў сказе. 

1. Здароў і дуж быў селянін Антось, і рукі залатыя ў дзядзі, і нават 
галава нішто, ды толькі яго лёс не гладзіў. (Кр.). 2. Пасыпаўся дождж, нудны, 
халодны, дробны. (Сач.). 3. Песні жаўранкаў ліюцца—весел іх палёт. (Я.Ж.). 
4. Недзе далёка ў небе адыходзілі журавы; іх галасы былі ледзь 
чутны...(Кудр.). 5. У хмарах далячынь прасцяг дажджамі повен. (Панч.). 6. А 
маладзенькія ялінкі пад белым пухам чуць заметны: яны так мілы, так 
прыветны, бы тыя красачкі-дзяўчаткі.(К-с). 7. Я дык нават вельмі рад, што іду 
ў дзіцячы сад.(К.Б.). 8. Узяўся за гуж – не кажы, што не дуж.(Прык.).  

 
Словаўтварэнне прыметнікаў. Афіксацыя. Утварэнне складаных 

прыметнікаў, іх правапіс. Напісанне не (ня) з прыметнікамі (КСР)  
 
Літаратура: 
1.Сучасная беларуская мова: вучэб.дапам. /Л.М. Грыгор'ева [і інш].; 

па.рэд. Л.М.Грыгор'евай. – 3-е выд., выпр. – Мінск: Вышэйшая школа, 2010. – 
621 с. 
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Узровень 1 – максімальная адзнака 6 балаў  
1.Устанавіце, як утвораны прыметнікі. Растлумачце правапіс   

выдзеленых прыметнікаў  
Дашкольны, сузалежны, звышмагутны, ультраправы, настольны, 

капусны, прыдарожны, меднастволы, універсітэцкі, таварыскі, горка-
салёны, марксісцкі, адэскі, хатынскі, легендарны, гарадскі.  

2.Спішыце, устаўце, дзе трэба,  прапушчаныя літары.  
Пос…ны, старан…ы, помс…лівы, рамен…ы, глінян…ы, племян…ы, 

восен…скі, гомел…скі, смаргон…скі, белен…кі, слава…кі, палес…кі, 
кня…скі, пухпві…кі.  

3. Абазначце ў словах словаўтваральныя афіксы.  
Беларускі, палескі, прускі, данбаскі, каўказскі, французскі, кіргізскі, 

гарадскі, заводскі, суседскі, людскі, слаўгарадскі, лідскі, савецкі, турысцкі, 
студэнцкі, інстытуцкі, салдацкі, фашысцкі, брацкі, купецкі, шавецкі, кузнецкі, 
парыжскі, белавежскі, нясвіжскі, ткацкі, пухавіцкі, асіповіцкі, ушацкі, 
смалявіцкі.  

4.Спішыце, раскрываючы дужкі.  
Ясна(палянскі), асфальтава(шэры), генерал(губернатарскі), 

паўночна(усходні), добра(прадуманае), хлеба(булачны), лёгка(паранены), 
літаратурна(музычны), чатырох(ярусны).  

Узровень 2 – Максімальная адзнака – 8 балаў  
1. Устанавіце словаўтваральныя асновы і словаўтваральныя 

фарманты, пры дапамозе якіх утвораны прыметнікі, запішыце спосаб іх 
утварэння. Растлумачце правапіс выдзеленых прыметнікаў. 

Дапрызыўны, радасны, звышранні, ультракароткі, неадступны, 
сумежны, прышкольны, цёмна-сіні, французскі, кантрасны, інстытуцкі, 
латышскі, ленінградскі, бацькоўскі, двухгадовы, белазубы, алімпійскі, 
пераезны, небяспечны.  

2.Спішыце, устаўце прапушчаныя літары. Згрупуйце словы ў 
адпаведнасці з арфаграмамі, растлумачце правапіс прыметнікаў. 

 Радас.ны, гасцін.ы, балас.ны, камен.ы, скуран.ы, страшэн.ы, песен.ы, 
свержан.скі, чэрвен.скі, кон.скі, мядзел.скі, тавары.скі, багда.скі. 

3. Утварыце прыналежныя прыметнікі ад назоўнікаў.  
Рыгор, бегемот, лісіца, Глебка, настаўніца, Ларыса, вожык, матуля, 

старшыня, бабулька, Колька, хлапчук.  
4. Спішыце, раскрываючы дужкі. Растлумачце правапіс складаных 

прыметнікаў.  
Залаціста(жоўты), двух(павярховы), паўночна(славянскі), руса(валосы), 

шахматна(шашачны), унутры(венны), фізіка(матэматычны), мала(вядомы) 
Узровень 3 – максімальная адзнака – 10 балаў  
1. Размяркуйце складаныя прыметнікі па трох групах: а) злітнае 

напісанне; б) паўзлітнае напісанне, в) раздзельнае напісанне. 
(Нава)полацкі, (Нова)расійскі, (Салі)горскі, (авія)мадэльны, 

(вода)праводны, (народна)гаспадарчы, (агульна)народны, (чарна)морскі, 
(права)бярэжны, (селька)гаспадарчы, (двух)павярховы, (трох)гадовы, 
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(трэця)класны, (інша)моўны, (вечна)зялёны, (высока)кваліфікаваны, 
(вузка)месніцкі, (шчыра)паважаны, (дзіка)рослы, (супраць)леглы, 
(мала)населены, (доўга)трывалы, (глыбока)паважаны, (шчыра)сказанае 
(слова), (грамадска)карысная (праца), (навукова)абгрунтаваны (план), 
(прафесійна)падрыхтаваны, (дызель)маторны, (сацыял)дэмакратычны, 
(буда)кашалёўскі, (давыд)гарадоцкі, (улан)батарскі, (масква)рэцкі, 
(беларуска)рускі слоўнік, (беспрацэнтна)выйгрышная пазыка, 
(гісторыка)філалагічны факультэт, (грамадска)палітычная дзейнасць, 
(рабоча). 

2. У якіх выпадках часціца не (ня) пішацца з прыметнікамі злітна, а ў 
якіх асобна? Прывядзіце адпаведныя прыклады са словамі. 

(Не) ветлівы, (не) здатны, (не) прыгодны, (не) высокі, (не) надзейны, 
(не) ухільны. 

3. Устанавіце словаўтваральныя асновы і словаўтваральныя 
фарманты, пры дапамозе якіх утвораны прыметнікі, запішыце спосаб іх 
утварэння. Растлумачце правапіс выдзеленых прыметнікаў, зрабіце іх 
марфемны разбор 

Суцэльны, перадапошні, антырэлігійны, пераднаціскны, падмаскоўны, 
беззаконны, чарнавокі, нясвіжскі, фізіка-матэматычны, пяціпавярховы, 
ткацкі, брацкі, міласэрны, правабярэжны, матроскі, кампосны, людскі 

4. Утварыце прыналежныя прыметнікі ад назоўнікаў, абгрунтуйце 
выбар суфіксаў. 

Выдра, Сёмка, Таня, лейтэнант, баба, прадзед, Ясь, цецярук, Ганька, 
цесць, сом, лісіца, вавёрка, вучань. 

 
Лічэбнік як часціна мовы. Разрады лічэбнікаў 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Назавіце рысы, уласцівыя лічэбніку як часціне мовы. 
2. Якія граматычныя прыметы характарызуюць лічэбнік? 
3. Назавіце разрады лічэбнікаў паводле саставу. 
4. На якія разрады падзяляюцца лічэбнікі паводле значэння? 

Ахарактарызуйце кожны разрад. 
5. З якімі групамі назоўнікаў спалучаюцца зборныя лічэбнікі? 
6. Якую сінтаксічную ролю ў сказе выконваюць лічэбнікі? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Адкажыце, якімі часцінамі мовы з’яўляюцца наступныя 

словы. Абгрунтуйце свой адказ. Выпішыце лічэбнікі, вызначце іх разрад 
паводле значэння. 

1. Два, двойка, двойчы, удвух, двайны, па-другое, дваіцца, падвоіць, 
двое, другі, двойня; 

2.  Пяць, пяцёрка, пятак, пяцярня, упяцёх, пяты, пяць шостых, пяцёра, 
пяцьсот, упяцярых. 
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3. Шэсцьдзясят, дзесяць, дзясятак, дзясятка, дзясяты, удзесяцёх, 
дзясяцера, дзясятнік. 

2. Прачытайце тэкст. Запішыце лічэбнікі словамі, вызначце іх 
разрад паводле структуры і значэння. 

Калі палічыць азёры нашай краіны, то іх колькасць перавысіць 10 000, а 
агульная плошча складае 1,5 тыс. км квадратных. Аб’ём прэснай вады, што 
сканцэнтравана ў азёрах, складае каля 7 км кубічных.  

Азёры Беларусі адносяцца да ліку малых. Найбольшае з іх – возера 
Нарач – мае плошчу каля 80 км кв., а самае глыбокае – возера Доўгае –дасягае 
ў глыбіню 53,6 м. Аднак буйных азёр з плошчай больш за 10 км кв. вельмі 
мала, усяго 23. Акрамя Нарачы, гэта азёры Асвейскае, Чырвонае, Лукомскае, 
Дрывяты і інш. 

Шмат азёр на Палессі, дзе найбольш часта сустракаюцца ў поймах рэк 
азёры-старыцы. У басейне Заходняй Дзвіны знаходзіцца звыш 2800 азёр, 
Нёмана – болей за 1000. Вельмі многа азёр у басейнах Дняпра і Прыпяці, дзе 
разам са старыцамі іх налічваецца каля 6500. Азёры з’яўляюцца адным з 
асноўных прыродных багаццяў. (Каратк.). 

3. Спішыце сказы. Падкрэсліце пэўнаколькасныя лічэбнікі. 
Вызначце іх граматычныя асаблівасці. 

1. Пасля школ з чатырма групамі заняткі з дзвюма здаліся Лабановічу 
надзвычай лёгкімі. Асабліва шмат увагі адводзіў ён чатырнаццаці 

вучням, падрыхтоўваючы іх да экзаменаў.(К-с). 2. Падпольшчыкаў узялі 
ўночы. Проста з пасцелі. Усіх, дваццаць шэсць чалавек. Пяць мужчын, 
сямнаццаць жанчын і чатыры падлеткі. (Сач.). 3. За адну ноч разведчыкі 
адмахалі шэсцьдзясят кіламетраў і з’явіліся ў штабе Кіраўскай, дзе і сустрэлі 
сваіх радыстаў.(В.Б.). 4. Ёсць меркаванні, што месячны каляндар на трыста 
шэсцьдзясят дзён распрацаваны ў Старажытнай Грэцыі. (.Крук). 5. У час 
прарыву шаснаццаць чалавек загінула без вестак (Шам.). 6. Мільёны, 
мільярды халодных вясёлак убралі снягоў абрусы.(К-с). 7. Ад сямісот 
сямідзесяці сямі адняць дзвесце дваццаць чатыры – будзе пяцьсот пяцьдзясят 
тры. 

4. Пры спісванні замяніце лічбы словамі ў патрэбных склонавых 
формах. Вызначце сінтаксічную сувязь лічэбнікаў з назоўнікамі.  

Лесапакрытая плошча Беларусі 7,05 млн. га, лясістасць 33,4%. 
Размешчаны лясы нераўнамерна, лясістасць па абласцях: у Брэсцкай – 33,7%, 
Віцебскай – 28,8%,  Гомельскай – 39,7%, Гродзенскай – 29,5%, Магілёўскай – 
31,2%, Мінскай – 37,4%. 

На Беларусі пераважаюць хваёвыя лясы (66,3%), менш бярозавых (16%), 
чорнаальховых (9,2%), яловых (9%), дубовых (5,5%), асінавых (3,5%). Усяго 
0,3 плошчы лесу займаюць шэрая вольха, граб, ясень, клён, ліпа, таполя і 
іншыя 16 дрэўных парод з 28, якія растуць у лясах Беларусі. (БелСЭ). 

5. Спішыце сказы. Падкрэсліце зборныя лічэбнікі і назоўнікі, з 
якімі яны ўжываюцца. Вызначце склон лічэбнікаў і сінтаксічную 
функцыю. З якімі назоўнікамі яны спалучаюцца? 
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1. Абедзве першыя навальніцы былі літасцівыя (І.М.). 2. Чацвёра 
сыноў моцна трымалі Хведара Камарыка (Асіп.). 3. Да палаца прыехалі на 
дваіх санях (Шам.). 4. Дванаццацера дзяцей было ў дзядзькі (Кул.). 5. З намі 
едуць ветэрынарны фельчар, ляснік, егер Аляшкевіч і двое рабочых з 
падсобнай гаспадаркі (В.В.). 6. Так спакваля ў гэтую пакінутую людзьмі 
будыніну сышліся ўсе пяцёра. (В.Б.). 7. Двое сутак рэўкамаўцы, нават 
жанчыны, не разыходзіліся па хатах. (В.Б.). 8. У  кузаве ЗІСа ехала васьмёра 
мужчын (Карам.). 

6. Утварыце ад колькасных парадкавыя лічэбнікі, запішыце іх. 
Вызначце разрад паводле структуры. 

5, 10 18, 50, 94, 200, 1259, 38 тысяч, 673 мільёны, 965 мільярдаў. 
 
Скланенне лічэбнікаў розных разрадаў. Словы з няпэўна-колькасным 

значэннем 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Як скланяюцца колькасныя лічэбнікі? Якія асаблівасці пры 

скланенні маюць лічэбнікі адзін, адна, адно, адны; два (абодва), дзве 
(абедзве), лічэбнікі ад пяці да дваццаці і трыццаць; дзевяноста; сорак, сто; 
складаных лічэбнікаў ад пяцідзесяці да васьмідзесяці, ад двухсот да 
дзевяцісот; тысяча, мільён, мільярд? 

2. Як скланяюцца састаўныя колькасныя лічэбнікі? 
3. Як скланяюцца зборныя лічэбнікі? У чым асаблівасць скланення 

зборных  лічэбнікаў абодва, абедзве? 
4. Як скланяюцца дробавыя лічэбнікі? Як скланяюцца назоўнікі пры 

лічэбніках  паўтара,  паўтары? 
5. Ці адрозніваецца скланенне парадкавых лічэбнікаў ад скланення 

колькасных?  Укажыце асаблівасці скланення парадкавых лічэбнікаў. 
6. Як выражаецца няпэўная колькасць у беларускай мове? 
7. Якія лічэбнікі пішуцца разам, асобна і праз злучок? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Спішыце сказы, замяняючы лічбы словамі. Назоўнікі ці 

словазлучэнні, што ў дужках, пастаўце ў патрэбнай форме. 
1.Між кустоўя ўнізе выглянуў напаследак зялёны лапік іхняй прагаліны 

з 2 (пляма) ад вогнішчаў і накапанай зямлёй на краі (В.Б.). 2. Амаль 4 
(перадваенны год) Зазыба пражыў, як у тлуме (Чыгр.). 3. Па абодвух (бок) 
пабеглі назад знявечаныя шкілеты дамоў, горы ламачча, якія сумна чарнелі ў 
цемры. (І.М.). 4. Атрад з 32 (байцы) на 28 (падводы) рушыў па той жа дарозе, 
па якой дабіраўся ў Клімкі Сцёпка. (Хомч.). 5. Друкарні існавалі ў 260 
гарадах, у адной Венецыі іх налічвалася паўтары (сотня).(У.А.). 6. Паверхня 
самага вялікага возера Нарач – 79,9 (квадратны кіламетр). (Каратк.). 7. З 
бакоўкі выйшла двое (дзеці): хлопчык гадоў шасці і дзяўчынка гадоў трох. 
(Скр.). 8. Уздоўж хат 2 (роўная шарэнга) маладых бяроз. (В.В.). 
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2. Лічбы замяніце словамі. Праскланяйце спалучэнні лічэбнікаў з 
назоўнікамі. 

57 вучняў, 249 кіламетраў, 2/3 задання, 17 птушанят, 48 старонак, 936 
гадоў, 1382 студэнты, паўтары гадзіны, паўтара яблыка. 

3. Спішыце, замяняючы лічбы словамі. Вызначце род, лік, склон 
парадкавых лічэбнікаў. 

26чэрвеня ля Радашковіч Мікалай Гастэла кінуў свой ахоплены агнём 
самалёт на калону нямецкіх танкаў і бензацыстэрнаў. Такіх людзей было 
нямала. І ўсё ж 28 чэрвеня быў захоплены Мінск. Да 11 ліпеня ішлі баі за 
Віцебск, з 1 па 26 ліпеня змагаліся абаронцы Магілёва. Да пачатку верасня 
1941 года гітлераўскія захопнікі акупіравалі ўсю Беларусь. (Каратк.). 

4. Спішыце тэкст, замяняючы лічбы словамі. Вызначце лексіка-
граматычны разрад лічэбнікаў і іх сінтаксічную функцыю. 

Беларускаму народу вайна  1812 года каштавала мільён жыццяў (пры 
агульнай колькасці жыхарства 4 мільёны). У войнах 1648-1667 гадоў 
беларусы страцілі 1,8 мільёна з 3,6 мільёна насельніцтва. У гады Паўночнай 
вайны загінула 900 тысяч чалавек з 2 мільёнаў. Катастрофа гэтая лепш 
бачыцца ў такіх лічбах: у 1647 годзе на Беларусі і Літве было 4 мільёны 540 
тысяч чалавек. У 1667 годзе засталося 2 мільёны 340 тысяч.  Загінулі кожны 
другі, кожныя 5 з 10, кожныя 50 са 100 чалавек, кожны адзін з двух: ці муж, ці 
жонка, ці брат, ці сястра, ці дзядзька, ці цётка, ці цалкам уся радня. А на 
Віцебшчыне паляглі ў той бойцы кожныя 72 са 100, на Мсціслаўшчыне – 
кожныя 71 са 100, на Полаччыне і Міншчыне – кожны 63 са 100 жыхароў. Да 
1700 года насельніцтва вырасла да 3 мільёнаў, але ўжо на 1721 год войны 
паменшылі яго да 1 мільёна 800 тысяч. Загінуў кожны трэці. (К.Тарасаў). 

5. Замяніце лічбы словамі. Праскланяйце колькасна-іменныя 
спалучэнні. 

365 дзён, 946 дрэў, пяцёра жарабят, двое вучняў, сямёра хлопцаў, 24 
бібліятэкі. 

6. Перакладзіце з рускай мовы на беларускую. Растлумачце 
асаблівасці спалучэння лічэбнікаў з назоўнікамі. 

Два высотных дома, две подруги, три и пять десятых килограмма, оба 
студента, обе ученицы, полтора ведра, полторы тонны, в трёх шагах от дома, 
первых два дня, четыре длинных месяца, сто двадцать три целых четыре 
десятых. 

7. Прачытайце сказы. Адкажыце, як выражаецца значэнне  
прыблізнай і няпэўнай колькасці.   

1. Ад ракі да Муціжанскага лесу кіламетры чатыры. (Сач.). 2. Мы 
бачыліся тады, калі нам было па пятнаццаць-шаснаццаць год. (Шам.). 3. 
Вазак, хлапчук год пад трынаццаць, ішоў збоку. (Сач.). 4. Наста ад мяне – 
крокаў за дзвесце. (Карам.). 5. Яшчэ колькі чалавек выбіраюцца з ельніку, той 
самай сцежкаю. (Карам.). 6. У падарожжа мы выбіраліся каля дзевяці гадзін 
вечара. (В.В.). 7. У хаце сапраўды было шмат дзяцей. (Чыгр.). 8. Адышліся ад 
шляху ліха ведае колькі. (Пестр.).  

8.Выпішыце са сказаў лічэбнікі і зрабіце іх марфалагічны разбор. 
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Свой шэдэўр Богша стварыў у 1161 годзе. 
Крыж мае шэсць канцоў-промняў, што сімвалізуе створаны Богам за 

шэсць дзён свет. Такая форма крыжа, дарэчы, ніколі не была на 
ўсходнеславянскіх землях пераважнай і найчасцей сустракалася на абшары, 
населеным продкамі сучасных беларусаў. 

Вышыня рэліквіі каля 52  сантыметраў, даўжыня верхняе папярэчкі – 
14, ніжняе – 21, таўшчыня – 2,5. Зверху і знізу дрэва закрывалі 2 залатыя 
пласткі з каштоўнымі камянямі, арнаментамі і 20 эмалевымі абразкамі, якія 
нічым не саступаюць сусветна вядомым візантыйскім эмалям. 

9. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. 
С...мнаццаць, с...мнаццаты, дз...вяты, дз...вятка, дзес...ць, пяцьдз...сят, 

пяцідз...сяці, пяцідз...сяты, тыс...ча, міл...ярд, восемдз...сят, васьмюдз...сяццю, 
с...мёра, с...мярых, дз...сяцера, дз...сяц...рых, ст...тысячны.  

 
Сінтаксічная сувязь лічэбнікаў з назоўнікамі. Асаблівасці ўжывання 

лічэбнікаў з назоўнікамі ў беларускай і рускай мове (КСР) 
 
Літаратура: 
1.Сучасная беларуская мова: вучэб.дапам. /Л.М. Грыгор'ева [і інш].; 

па.рэд. Л.М.Грыгор'евай. – 3-е выд., выпр. – Мінск: Вышэйшая школа, 2010. – 
621 с. 

2. Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў : вучэб. 
дапаможнік / Л. М. Грыгор’ева, Г. Ф. Андарала. – Мінск : Вышэйшая школа, 
2010. – 368 с. 

 
Узровень 1 – максімальная адзнака 6 балаў  
1. Выканайце практыкаванне 13 на с. 139 са зборніка практыкаванняў 

(7 першых сказаў).  
2. Выканайце практыкаванне 14 на с. 140.  
3. Утварыце і запішыце колькасна-іменныя спалучэнні наступных слоў з 

лічэбнікам чацвёра (калі гэта магчыма). 
Акно, аспірант, вартавы, верабей, вёска, гектар, гусі, дачка, дзеці, 

дзяжурны, казах, генерал, коннік, медзведзяня, птушка, студэнт, ягня. 
4. Выканайце практыкаванне 18 на с. 142.  
Узровень 2 – максімальная адзнака – 8 балаў  
1. Запішыце спалучэнні лічэбнікаў з назоўнікамі, раскрыўшы дужкі і 

замяніўшы лічбы словамі. Вызначце від сінтаксічнай сувязі лічэбніка з 
назоўнікамі.  

 (акно, вароты, гадзіна, дзень); 2 (год, студэнт, суткі, хвіліна); 4 
(дзяжурны, момант, сустрэча, цяля); 18 (вясна, год, стагоддзе). 

3. Выканайце практыкаванне 14 на с. 140 са зборніка практыкаванняў.  
4. Выканайце практыкаванне 15 на с. 140.  
Узровень 3 – максімальная адзнака – 10 балаў  
1.Спішыце, замяняючы лічбы словамі, назоўнікі пастаўце ў адпаведнай 

форме. Вызначце сінтаксічную сувязь лічэбніка з назоўнікамі. 
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7132 (экспанат), 7 (зала), 1,2 (метр), 3 (дзень), 2 (кашуля), 2( ручнік), 349 
(грам), 2,8 (тысяча), 12,5 (кіламетр), 283 (квадратны метр), 2 (твор), 1,4 
(кіламетр), 3 (прыгожае кацяня). 

2. Знайдзіце выпадкі няправільнага спалучэння лічэбніка з назоўнікам. 
Выпраўце памылкі. 

1. На беразе стаяла чацвёра жанчын. 2. У гэтай вёсцы я правёў цэлых 
дзве доўгіх зімы. 3. Падводы ехалі па абедзвюх баках рэчкі. 4. Майстры 
зрабілі тры сані. 5. Калгас быў у трох кіламетрах ад дома. 6. У клас прывезлі 
яшчэ трое сталоў. 7. Катлаван капалі трое бульдозераў.8. Вучняў было два.  

3. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. 
В литературе существует удивительный разнобой, когда речь идёт об 

изданиях Франциска Скорины – об их объёме, о количестве заставок и 
концовок…. Возьмем, например, «Апостол», который вышел в свет в Вильне 
в марте 1525 г. По мнению авторитетных библиографов, в книге 351 лист. 
Однако говорят и о 352 листах, и о 315. По моему мнению, в книге 344 листа.  

Дело заключается в том, что разные исследователи изучали различные 
экземпляры. Всего таких экземпляров известно 10 : пять из них – в 
московских библиотеках, два – в ленинградских, по одному – в Вильнюсе, 
Львове и Лондоне (Е. Немировский). 

 
Займеннік як часціна мовы.  Лексіка-граматычная характарыстыка 

займеннікаў розных разрадаў. Скланенне займеннікаў, іх правапіс. 
Ужыванне займеннікаў у мове 

 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 

1. Ахарактарызуйце займеннік як часціну мовы. Якімі граматычнымі 
катэгорыямі характарызуецца займеннік? 

2. На аснове якіх прымет займеннікі дзеляцца на займеннікі-
назоўнікі, займеннікі-прыметнікі і займеннікі-лічэбнікі?     

3. На якія лексіка-граматычныя разрады дзеляцца займеннікі? 
Назавіце асаблівасці кожнага разрада. 

4. Чым адрозніваюцца паміж сабой пытальныя і адносныя 
займеннікі? 

5. Якія асаблівасці назіраюцца пры скланенні розных па значэнні 
разрадаў займеннікаў? 

6. Што значыць суплетывацыя асноў пры скланенні займеннікаў? У 
якіх займенніках адбываецца гэта з’ява? 

7. Назавіце,  пры скланенні  якіх займеннікаў наглядаецца 
варыянтнасць канчаткаў. 

8. Якія адрозненні назіраюцца пры скланенні займеннікаў у рускай і 
беларускай мовах? 

9. Якія змены  ў акцэнтуацыі адбываюцца пры скланенні 
займеннікаў? 

10. У якія часціны мовы могуць пераходзіць займеннікі? Адказ 
пацвярджайце прыкладамі. 
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Заданні да практычных заняткаў 

1. Спішыце тэкст. Падкрэсліце займеннікі, вызначце іх разрад па 
значэнні, склон і сінтаксічную ролю ў сказе. 

І. Першымі ўрокамі паэзіі Якуба Коласа былі песні маці, разумнай і з 
добрым сэрцам беларускай сялянкі, мудрыя прыказкі і важкія прымаўкі 
негаваркога, немітуслівага бацькі, казкі і апавяданні вясёлага выдумшчыка 
дзядзькі Антося. Ён быў не проста паклоннікам і ўдзячным шанавальнікам 
вуснай народнай творчасці, але і адным з лепшых знатакоў і шчырым 
рупліўцам у справе яе захавання, вывучэння і выкарыстання ў будаўніцтве 
новай, сацыялістычнай культуры: усё напісанае ім – ад першых да апошніх 
радкоў – тысячамі нябачных жылак глыбока караніцца ў народна-
фальклорнай глебе, спажыўныя сокі якой няйначай пранізалі кожную думку і 
вобраз, верш і слова, надаўшы асаблівы – глыбінна-вячысты, эпічны – 
характар самой душы яго творчасці. 

Мова, якой ён навучыўся ад бацькоў і якой загаварыў спачатку з 
аднавяскоўцамі, а потым з усім народам, была той гаворкай жывой 
беларускай мовы, якая несла ў сабе найбольш характэрныя рысы апошняй і 
лягла ў аснову замацаванай граматыкай мовы літаратурнай. Таму і лягла, што 
вельмі ж ужо відавочнымі былі ў вершах і апавяданнях Коласа выдатныя 
вартасці мовы, якой ён пісаў. Таму і лічыцца ён, разам з Купалам, 
стваральнікам сучаснай беларускай літаратурнай мовы, што за ім, за яго 
словам, пайшло ўсё найбольш таленавітае ў тагачаснай, бурна акрыялай, 
новай беларускай літратуры  (Ніл Гілевіч). 

2. Спішыце сказы. Падкрэсліце ўласна-асабовыя займеннікі адной 
лініяй, асабова-ўказальныя – дзвюма; ахарактарызуйце гэтыя займеннікі 
паводле спецыфікі выражэння граматычных катэгорый роду, ліку і 
склону. 

1. Да цябе, да знаёмых рабін, дабягу і скажу няголасна: “Я пачуў, я 
прыйшоў, бо любіў. Быць табе сярпом, а мне коласам.” (П. Панчанка) 2. 
Прайшло цёплае лета. Апошнія вы, ясныя дзянькі восені. (Якуб Колас) 3. 
Чуваць першыя для мяне сёлета берасцянкі. (Я. Брыль) 4. Высока, аднекуль 
здаля, абзываўся ён, зліты з небам і з полем, і з цішынёю, тужлівы, адзінокі 
жураўліны кліч. (А. Жук) 5. Хто яго тут пакінуў, гэта рэха жывое? Можа, 
статак ласіны, ідучы з вадапою?(К. Кірэенка) 6. Вакол, як  акінуць вокам, 
паветра поўніць водарам валяр’ян. Яго парасоны-суквецці сабралі столькі 
розных мушак, што дзіву даешся. (І. Карпыза) 7. Маці была высокая ростам, і 
рукі яе заўсёды пахлі раннім вечарам. (К. Чорны) 8. Павее ветрык – шурхнуць 
травы: няма ў ім ласкі, ні забавы (Якуб Колас)  

3. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. Вызначце склон 
зваротнага займенніка сябе. Адкажыце, ці ўласцівы для гэтага 
займенніка граматычныя катэгорыі роду і ліку. 

1. Добра ўпарта ўглядзецца ў спавітыя туманам і змрокам воды Дняпра, 
увабраць у с..бе іх таемнасць. (М. Зарэцкі) 2. Буслы сёлета пакінулі с..бе 
толькі аднаго малога. (І. Пташнікаў) 3. Паданне пра Машэку нясе ў с..бе і 
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адну з народных версій пра заснаванне і назву горада Магілёва. (Х. Шынклер) 
4. Усім сябрам ты не дагодзіш, а толькі сам с..бе нашкодзіш. (Прыказка) 5. 
Людзі прыходзяць на зямлю, каб пакінуць добрую памяць аб с..бе. (С. 
Андраюк) 6. Чаканне радасці – само па с..бе ўжо радасць. (Я. Сіпакоў)  7. 
Дзьмухне ветрык – і каляныя сухія лісты  зашамацяць між с..бой. (Р. 
Ігнаценка) 8. Зайцы ўзнімаліся на заднія лапкі, стаялі стаўпкамі, грызлі 
мерзлую кару, перабіраліся з куста ў куст, пакідаючы за с..бой несуразны 
след. (Э. Самуйлёнак) 9. Можна без перабольшання сказаць: ні  адзін 
фальклорны жанр не прыцягвае да с..бе такой увагі, як прыказкі і прымаўкі. 
(Р. Шкраба).   

4. Прачытайце сказы. Укажыце, якія з прыналежных займеннікаў 
выражаюць прыналежнасць прадмета 1-й ці 2-й асобе, а якія – кожнай з 
трох граматычных асоб ці толькі 3-й. 

1. Ні твой заклік, калісьці любы, ні пяшчотны дотык рукі, ні ад смагі 
пасохлыя губы не абудзяць вялікай ракі. (У. Караткевіч) 2. І вось пайшлі яе 
хлопцы зноў, цяпер ужо на ўсход. (Я. Брыль) 3. А вакол травіцы роснай рай і 
бярозак белая сям’я. Мой  чароўны беларускі край, Бацькаўшчына светлая 
мая! (У. Караткевіч) 4. Прасторы зямлі шырыліся, разгортваючы свае 
малюнкі-чары. (Якуб Колас) 5. Падкінеш галінку, другую,полымя нападзе на 
ігліцу, і шум ягонай прагнасці адразу нагадвае грукат далёкага грому.  (Я. 
Брыль) 6. Зноў вас пабачыў, бярозы старыя, ваша ўтульнасць ізноў мяне крые. 
Вашы вяршыні кранаў я рукою, ў вашых шатрах я шукаў супакою. (У. 
Дубоўка) 7. На зямлі нашай светлай добра жыць і любіць. Аб чацвёртым,  

чацвёртым мы не можам забыць. (П. Панчанка) 8. Калі пагусцеў дождж, 
ніжэйшая вясёлка, з хмарай, якую яна абдымае, наблізілася да нашай лодкі, а 
вышэйшая засталася на месцы, з канцамі, утопленымі ў возера далёка, каля 
самых яго берагоў. (Я. Брыль)  

5. Складзіце сказы з займеннікам сябе і прыназоўнікамі пад, перад, 
аб, ад, пры, у, за, каля, дзеля. Вызначце склон займенніка. 

6. Спішыце сказы. Вызначце разрад выдзеленых займеннікаў і іх 
значэнне. Устанавіце асаблівасці скланення займеннікаў сам і самы. 

1. Дзіцячая памяць, як і дзіцячая ўражлівасць, самая трывалая і самая 
непасрэдная. (А. Марціновіч) 2. Нельга ж увесь час жыць без спагады. (В. 
Быкаў) 3. Ах, якая над Гайнай купальская ноч! Самы раз бы шукаць кветку-
папараць, самы раз уплятаць летуценні ў вянок, самы раз белы корань 
выкапваць! (Н. Гілевіч) 4. Ад капытоў па нагах аленя паўзла тая самая белая 
пара, што падымалася па дрэвах. (В. Карамазаў) 5. Праз колькі часу лес 
расступіўся, і тады зноў адкрыўся прастор. (Т. Хадкевіч) 6. Жаўранкавым 
спевам звінела ўсё навокал у гэты незвычайны дзень, першы такі ясны і 
цёплы пасля зімы. (І. Шамякін) 7. Водная роўнядзь як бы застыла, разамлелая 
ў сонечным праменні, і лёгкія аблачынкі, і само неба адбівалася ў ёй. (Я. 
Колас) 8. Адразу набрынялі буйныя почкі старой вярбы, што расла пад 
абрывам, схіліўшыся над самай вадой. (І. Шамякін) 9. Здаецца, такіх 
воблакаў, як сёння, не бачыў ніколі. (І. Грамовіч) 10. За цэнтрам свету – за 
вогнішчам – чуваць навокал іншыя гукі жыцця. (Я. Брыль) 11. Лінуў такі 
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дождж, што вада праз сцены зацякала ў хату. (Якуб Колас) 12. Пасля поўначы 
ва ўсіх Куранях не было чуваць ні галаска – Курані спалі. (І. Мележ). 

7. Спішыце тэкст. Вызначце сінтаксічную ролю адносных 
займеннікаў і зрабіце іх марфемны разбор. Адкажыце, чым 
адрозніваюцца пытальныя і адносныя займеннікі. 

Вясною, як зачынаў ажываць свет, выбілася з зямлі тоненькая, 
чырванаватая травінка. 

Па праўдзе сказаць, з першага погляду цяжка было пазнаць, што гэта за 
штука, і толькі прывычнае вока магло пазнаць, што гэтая раслінка стане з 
часам дрэвам, тым заўсёды зялёным дрэвам, што завецца хвояю. 

Як яна сюды папала? 
На гэтае пытанне можа адказаць адзін толькі вецер. Але вецер ужо ўсім 

вядомы непаседа, і ў яго так многа работы, што цяжка ўтрымаць у памяці 
такую рэч, як занесенае па дарозе і кінутае нейкае насенне. А вясна тым часам 
рабіла сваё. Маленькая хвойка не ведала, на што пазіраць, каго слухаць, чым 
цешыцца, а ёй хацелася паслухаць, і аб чым шумеў лес, і што гаварыла між 
сабою трава, і чаго так радасна трашчалі на ўсе лады палявыя конікі. Сярод 
гэтай супольнай песні вясне і жыццю адзін голас найбольш крануў сэрца 
маладой хвойкі. Якая прыгожая песня лілася ў небе!.. 

Усе гэтыя гукі ішлі з глыбіні праўдзівай душы. І столькі ў іх было ласкі, 
просьбы, радасці і нейкай патайной жальбы, што кожны іх слухаў, слухаў 
толькі іх. (Каратк.). 

8. Спішыце сказы, устаўляючы прапушчаныя літары і 
раскрываючы дужкі. Падкрэсліце адмоўныя займеннікі адной лініяй, а 
няпэўныя – дзвюма, вызначце склон, растлумачце іх утварэнне і 
правапіс.  

1. Заблішча сіняй пражай маладая збажына. Вось цяпер н..(хто) не 
скажа, што спазнілася вясна. (М. Лужанін) 2. Здавалася, увесь прастор 
напаўняўся тады спевамі і музыкаю, такой музыкаю, што н..(якія) музыкі на 
свеце не маглі яе пераняць. (Якуб Колас) 3. З пупышкаў на бярозе вось-вось 
гатовы былі паказацца маладыя лісточкі, але бяроза н..(шта) марудзіла. (У. 
Дамашэвіч) 4. Бачу родныя ўзвышшы стройных волатаў-лясоў. Там узоры 
н..(хта) вышыў беларускіх паясоў.(М. Хведаровіч) 5. Не спіць н..(хто) у 
Мазыры. Глядзяць усе праз вокны, дзверы, як неба шле людзям дары без ліку, 
без н..(якай) меры. (У. Дубоўка) 6. У жніво дождж пахне свежаю саломаю. 
Гэты ж, мне здалося, н..(чым) не пах. (Я. Сіпакоў) 7. Нідзе думкі не плывуць 
так спакойна, шырока, нідзе н..(у) якую іншую пару года не з’яўляюцца такія 
эпічныя сюжэты, як на той дарозе, на якой цяжка нават спыніць на 
чым(небудзь) позірк. (І. Шамякін)  

9. Складзіце сказы, ужываючы ў розных склонавых формах 
наступныя займеннікі: хтосьці, штосьці, нехта, нешта, хто-небудзь, 
што-небудзь. 

10. Запішыце словазлучэнні, выкарыстаўшы ў іх запісаныя ніжэй 
формы займеннікаў. Вызначце разрад займеннікаў па значэнні, іх склон, 
пастаўце націскі. Укажыце асаблівасці скланення гэтых займеннікаў. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



311 

Самой, ні для кога, ні з кім, аб сабе, некаму, чым-небудзь, некім, чыімі, 
некаторымі, самімі, самымі, самога, нікім. 

11. Прачытайце тэкст. Зрабіце марфалагічны разбор займеннікаў па 
наступнай схеме: 1) пачатковая форма (назоўны склон адзіночнага ліку); 
2) разрад па значэнні; 3) разрад па суадноснасці займенніка з іншымі 
часцінамі мовы; 4) для займеннікаў-назоўнікаў – склон (для асабовых 
склон, асоба); для займеннікаў-прыметнікаў – род, лік, склон; 5) 
сінтаксічная роля ў сказе. 

Нарэчча – возера. Заўсёды нейкае ціхае і ласкавае, асабліва ад вёскі, ад 
якой яго аддзяляе цяністая і заўсёды прахалодная маладая дуброва. Сёння яно 
неяк яшчэ больш сцішылася. Можа ад спакою тоняў ці ад лагодных усплёскаў 
хваль у ветраны дзень і вунь тыя дубы, якім карціць з берага ўбачыць свае 
разгалістыя шаты ў люстранай глыбіні, выдаюць мяккімі і задуменнымі. Яны 
спачываюць, як і возера, як і рыбак, што развесіў невады пасля рыбнага дня; 
як і жанчыны, што вяртаюцца з поля, бо чутна іх песня з-за далёкага бярэзніку 
– жніўная, працяжная, павольная-павольная… Яна плыве. Ад яе вее спакоем і 
нявыказанай радасцю. Яна нясе звыклыя надзеі чалавека поля, яго 
ўрачыстасць; нараджае ў думках аповесць аб нечым адвечным, шчырым і 
шырокім-шырокім, бясконцым у сваім раздоллі і багацці… Гэта аповесць аб 
дарах зямлі і прыроды (І.Пташнікаў). 

 
Дзеяслоў як часціна мовы. Сістэма дзеяслоўных формаў. 

Неазначальная  форма дзеяслова. Пераходныя і непераходныя дзеясловы. 
Зваротныя дзеясловы. Катэгорыя стану дзеяслова 

 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 

1. Ахарактарызуйце дзеяслоў як часціну мовы (абагульненае значэнне, 
марфалагічныя прыметы, словаўтваральная адметнасць, сінтаксічная роля). 

2. Назавіце лексіка-семантычныя групы дзеясловаў. 
3. Назавіце формы дзеясловаў (спрагальныя і неспрагальныя, зменныя і 

нязменныя). 
4. Што такое неазначальная форма дзеяслова? Назавіце яе  

граматычныя катэгорыі і сінтаксічныя функцыі. 
5. Што такое пераходныя і непераходныя дзеясловы? Ад чаго можа 

залежаць пераходнасць-непераходнасць дзеяслова? 
6. Што такое зваротныя і незваротныя дзеясловы? Назавіце значэнні 

постфікса –ся (-ца, -цца). 
7. Што такое катэгорыя стану? На што паказваюць формы дзеясловаў 

залежнага і незалежнага стану? Што такое актыўныя і пасіўныя канструкцыі, 
творны дзейнага прадмета? 

 
Заданні да практычных заняткаў 

1. Вылучыць групы дзеясловаў са значэннем: 1) фізічнага дзеяння; 
2) руху, перамяшчэння ў прасторы; 3) маўлення і думкі; 4) працяглага 
стану; 5) зменнага стану. 
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Спаць, плаваць, лепшаць, пярэчыць, маўчаць, зелянець, віднецца, 
імчаць, сумаваць, перастаўляць, закіпець, раставаць, пад’ехаць, будаваць, 
падказваць, разважаць, крычаць, мацнець, габляваць, шарэць, горшаць, 
чэзнуць, асуджаць, парукацца, паласкавець, чужэць, празрысцець, палавініць,  
палагаднець, зарасіцца, дужацца, мацнець, гізаваць, ачужэць, стаяць, 
праставаць, плысці, разнасцежыць, ляцець, сенаваць, старцаваць, укленчыць, 
шыбаваць, адказваць, мысліць, зняпраўдзіць, радавацца, гарэць, апавядаць, 
весяліцца, трухаць, цішэць, угаворваць, штурхаць, быць, худзець, расцвітаць. 

2. Выпішыце з тэксту дзеяслоўныя формы, размеркаваўшы іх па 
слупках табліцы. Вызначце сінтаксічную функцыю кожнай дзеяслоўнай 
формы. 
Інфінітыў Спрагальныя 

формы 
Дзеепрыметнік Дзеепрыслоўе 

    
 
Над лугам паволі, няспешна ўставала сонца. Яно, падымаючыся з травы, 

увачавідкі большала, здавалася, шчодра распускаецца вялікі бутон нейкай 
пунцовай краскі. Нарэшце, нібы выслізнуўшы з нечых учэпістых рук, якія 
моцна трымалі яго там, за небасхілам, адскочыла ад зямлі і на высокай 
травіне, як святочны шар на нітцы, лёгка і вольна загайдалася над лугам, 
быццам менавіта гэтая травінка не давала яму падымацца вышэй. 

Усё сонца ў буйнай і чыстай, як сляза, расе. Раса ззяла, пералівалася, 
іскрылася, і здавалася, што расінкі, перапоўненыя сонечнымі промнямі, вось 
зараз, нібы набухлыя пупышкі, пачнуць лопацца ад лішкаў святла. 

Праз якую хвіліну самога сонца ўжо не стала відаць, яно як быццам 
знікла, растварылася ў сваім святле, і толькі на тым месцы, дзе ўзышло, так 
ярка і сляпуча гарэла цэлага паўнеба, што ў той бок немагчыма было 
глядзець. 

Раса была нечапаная толькі тут, дзе ляжаў Верасоўскі. А там, дзе 
пасвіўся табун, яе пазбівалі. Там трава была не сіняя, як пад расой, а цёмна-
зялёная, павыскубленая і падратаваная. Там, знайшоўшы густыя купкі яшчэ 
не стаптанай за ноч травы, задаволена фыркалі коні, спяшаючыся наскубціся 
на цэлы дзень. 

Перад самымі вачыма Верасоўскага ціха, сам сабою, як усё роўна яго 
нехта зачапіў, пагойдваўся рамонак, які формаю сваёю нібы паўтараў сонца: 
жоўты ў сярэдзіне; белыя промні-пялёсткі з бакоў. І добры сум агарнуў 
Верасоўскага. Успомнілася былое (Я.Сіпакоў). 

3. Вызначце граматычныя катэгорыі інфінітыва і яго сінтаксічную 
ролю ў сказах. Зрабіце марфемны аналіз інфінітываў. 

1. Вітаю працай кожны дзень і адчуваю, што з гадамі мне хочацца 
любіць людзей усё мацней, усё адданей. (Л. Дайнека) 2. Гэту сям’ю мы 
агледзелі даўно і стараліся дапамагчы вавёрцы падгадоўваць патомства. (М. 
Лужанін) 3. Пераадолець лагчыну было складана. (В. Быкаў) 4. Вераб’інае 
воінства, злоснае і ўзбуджанае, вярнулася даядаць рэшткі вячэры. (М. 
Лужанін) 5. Башлыкоў рашуча пералажыў наган за пазуху паліто. Павярнуўся 
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назад крыкнуць Апейку, папярэдзіць, але вазок, нібы знарок, плёўся далёка. (І. 
Мележ) 6. Пісьменнік думаў пра будучыню, і будучыня нязменна жыла ў ім 
самай гуманістычнай праявай чалавечага духу – жаданнем любіць. (К. 
Кірэенка) 7. Пісаць – не сякерай часаць. (Прык.) 8. Васілёвы паходы ў лес 
дапамагаюць сям’і жыць. (І. Навуменка) 9. Роднай сястры, пакідаючы Полацк, 
Ефрасіння даручыла ўладарыць і кіраваць абодвума манастырамі. (У. Арлоў)  

4. Выпішыце з тэксту пераходныя дзеясловы разам з назвамі 
аб’ектаў, на якія пераходзяць іх дзеянні. Вызначце формы выражэння 
гэтых назваў. 

Цяпер Вячка разумеў, што самы галоўны і самы люты ў яго праціўнік – 
Генрых. Мечаносцы і Альберт хочуць узяць ў скораных тубыльцаў зямлю і 
волю, Генрыху ж гэтага мала – ён хоча забраць душу. “Душу я табе не аддам, 
– з халоднай рашучасцю думаў Вячка. – Душа ў мяне адна і да скону будзе 
належаць зямлі, якая мяне ўзгадавала. Я ведаю, чаму ты так ненавідзіш мяне і 
ўсіх падобных на мяне. Таму, што ты выракся свайго кораня, сваёй веры і 
мовы, і хацеў жыць спакойна і шчасліва, але раптам убачыў, што ёсць на 
свеце людзі – і такіх людзей нямала! – якім даражэй за жыццё, даражэй за ўсе 
зямныя багацці вернасць бацькоўскаму краю. Хай гэты край бедны, хай 
туманы і дажджы часта засланяюць у ім сонца, але ён родны – і гэтым сказана 
ўсё. У цябе няма такога краю, ты страціў яго, ты хацеў назаўсёды забыцца пра 
яго, але ёсць няўмольны голас памяці, голас продкаў, голас крыві. І ён будзіць 
цябе ўначы, прымушае глядзець на цёмнае неба, на няясныя абрысы воблакаў, 
што плывуць і плывуць, як маўклівыя караблі, над соннай зямлёй. Што гэта? 
Хто гэта? Няшчасны чалавек! Ты сам аслеп і хочаш, каб усе аслеплі. Але 
такога не бывае, бо вочы дадзены людзям, каб глядзець і бачыць. Бачыць 
сваю маці, сваю зямлю, бачыць сцяжынку, што праз гора і радасць нязменна 
вядзе да сваёй маці і да сваёй зямлі”  (Л.Дайнека). 

5. Спішыце сказы, падкрэсліце прама-пераходныя дзеясловы адной 
рыскай, непераходныя – дзвюма, а ўскосна-пераходныя – хвалістай. Чым 
адрозніваюцца прама-пераходныя дзеясловы ад непераходных і ўскосна-
пераходных? 

Смуга над полем празрысцела, танчэла, -- зменлівая і неазначальная для 
вока смуга. (М.Стральцоў) 2. Дзе-нідзе ў хвойніку пракідалася бяроза, часамі 
перапляталася асіна. (К.Чорны) 3. Разам з гэтым чалавекам прыйшла 
пагалоска, праўда ці чутка, нібыта прычыніўся ён да паўстання матросаў 
недзе на Чорным моры. (М.Лужанін) 4. Подступ яе (восені) радаваў добрым 
настроем: палі дружна галелі, зелянелі адно палосы з бульбаю. (І.Мележ) 5. 
Усе малыя спалі, толькі зрэдку з ціхім мерным дыханнем злучалася глухое 
мармытанне: дзеці штосьці снілі. (І.Мележ) 6. Ямачкі на шчочках глыбеюць: 
ружовыя ямачкі, у якіх не раз тапіўся пан Вашамірскі. (З.Бядуля) 7. З кожным 
днём на свеце ўсё горшала, вайна ўчэпістай лапаю падбіралася ўсё бліжэй, а 
цяпер дык і зусім улезла ў хату, на самы покуць, пад абразы. (В.Быкаў) 8. 
Зямля даспяліла ранеты і мёд – садамі і мёдам запахлі нябёсы. (А.Пысін)  

6. Утварыце зваротныя дзеясловы пры дапамозе постфікса –ся     (-
ца, -цца). Адкажыце, калі да дзеясловаў далучаецца постфікс –ся, а калі 
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яго формы –ца і –цца. Высветліце, калі постфікс –ся (-ца, -цца) мае 
формаўтваральнае, а калі словаўтваральнае значэнні. 

Валачы, пячы, адбегчы, несці, красці, павесці; абуваю, мыю, кратаю; 
павесялім, парадуем, займаем; нагаворыш, убачыш, падбярэш; рашаць, 
цягнуць, вярнуць, павітаць, пагаліць, араць, павыбіваць; наглядаюць, 
абвіваюць, правяраюць; абірае, будуе, пяе, гне, верне, рве, чытае, збірае. 

7. Спішыце сказы. Падкрэсліце зваротныя дзеясловы і ў дужках 
назавіце значэнне зваротнай формы гэтых дзеясловаў. 

І. 1. На залітай сонцам маладой сасонцы прыхарошвалася вавёрка.   (У. 
Мяжэвіч) 2. Жыта сёлета добрае. І прыгінацца не вельмі трэба, каб люба, 
удзячна пайсці вачыма па каласістай паверхні, якая яшчэ і шчацініцца трохі 
вусікамі ўгару, а больш дык хіліцца долу пад цяжарам шчодра налітых зярнят. 
(Я. Брыль) 3. Нарэшце расступіўся змрок, рассунуўся туман, пасвятлела 
вакол. (А. Марціновіч) 4. – Вось і добра, што прыйшлі мірыцца. Пасварыліся і 
памірыліся. (Э. Самуйлёнак) 5. Дождж паліў ужо толькі тады, як пачалі 
складацца. (Р. Ігнаценка) 6. Пакоша ўжо не колецца, – бяскрайнюю раўніну 
пакрыла светла-зялёная мяккасць атавы. (Я. Брыль) 7. Ля ручая ўмываўся 
салдат раніцою, каб не палохаць сустрэчных акопнай зямлёю. (А. Куляшоў) 

8. Спішыце сказы, вызначце стан дзеясловаў. Вызначце, якія 
дзеясловы незалежнага стану з’яўляюцца пераходнымі, а якія 
непераходнымі, зваротнымі ці безасабовымі. 

1. Міця як бы падняўся пасля цяжкай хваробы: зноўку пазнавалася ўсё 
навакольнае, і ад таго, што ўсё стаяла на сваім месцы, было ранейшае, 
знаёмае, душу агортвала мяккая лагодная сцішанасць. (І. Навуменка) 2. А хто 
асыпаў сняжок з яловай лапкі? Дык гэта ж вавёрка! Натапырыла вушы, 
прыкрылася хвастом-пухавічком і паблісквае чорнымі вачанятамі. (Я. 
Пархута) 3. Вельмі цікава бывае, калі прыязджае хто-небудзь у лагер 
партызанскіх сем’яў, – новыя людзі, новыя дзеці, будуецца новая зямлянка. 
(Я. Брыль) 4. Прыказка і прымаўка – найбольш чалавеказнаўчы фальклорны 
жанр. Адкуль бы ні чэрпаўся для яго матэрыял, пра што ні ішла б размова, 
заўсёды думаем пра чалавека. (Р. Шкраба) 5. Вузкая хмарка ўсё больш ды 
больш налівалася чырванню, а высокае воблака ўсё святлела, траціла 
ружовасць. (Я. Брыль) 6. Важная роля адводзілася заўсёды “святой вадзе” з 
крынічкі: ёю лячылі розныя хваробы. (Э. Ляўкоў) 7. У цэнтры пляцоўкі 
панаваў стары дуб у чатыры абхваты, на яго ніжнім галлі развешваліся 
стракатыя стужкі і вышытыя ручнікі. (Э. Ляўкоў)      

9. Спішыце сказы, падкрэсліце дзеясловы залежнага стану, якія 
маюць творны дзейнага прадмета, адной рыскай, а дзеясловы залежнага 
стану, якія не маюць творнага дзейнага прадмета, дзвюма рыскамі. 

1. Шмат у Віцебску гістарычных мясцін, якія з’яўляючыся 
нацыянальнай спадчынай, ахоўваюцца клапатлівымі рукамі. (С. Пятровіч) 2. 
Здаецца ж, бяроз і блізка няма, ды і вішнякі ледзь віднеюцца з аднаго і 
другога боку дарогі – у вёсках, што туляцца там, дзе шырокая палявая раўніна 
горбіцца невялікімі ўзгоркамі, перасякаецца доламі і рачулкамі.       (І. 
Шамякін) 3. Тады ж, у даўнія часы, заўважаліся і апісваліся куды больш 
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важныя асобы і падзеі – князі, цары, іх паходы і бітвы, тое, што адбывалася ў 
палацах і замках. (Б. Сачанка) 4. Нам нішто не давалася лёгка. Усё  
здабывалася намі ў цяжкай працы і барацьбе. (М. Ермаловіч) 5. А вунь і снег 
ідзе, той першы снег, ад якога душа сціскаецца ў прадчуванні вялікіх 
шчаслівых перамен, хоць і не ведаеш якіх… Гэта потым, калі на многія 
вёрсты зямля ўкрываецца белай беллю, ты кідаешся на двор, дрыжачымі ад 
нецярпення рукамі сцягваеш з гарышча саначкі, каб без аглядкі кінуцца ў 
гэтую бель. (В. Гігевіч) 6. Дзе пачатак творчасці? У біяграфічных даведніках 
акуратна адзначаюцца даты першых публікацый. Але ўсё роўна хіба гэта 
пачатак? Гэта хутчэй дата першага поспеху: прачыталі, усхвалілі, 
надрукавалі. (І. Мележ)  

10. Выпішыце з тэксту асабовыя дзеясловы, вызначце іх асобу і лік. 
Падкрэсліце граматычны паказчык асобы. 

Хораша вось так, стаміўшыся, глядзець, як плывуць каля сонца і імкліва 
наплываюць на яго белыя, светлыя і чыстыя хмаркі, калі нават здаецца, што 
бягуць не яны, а само сонца, спяшаючыся, коціцца ў другі бок па блакітным 
небе – яно ўсё вышэй, небасхіл усё далей і далей, – хораша тады, 
зажмурыўшыся, ляжаць у траве пасля цяжкай працы, ад якой нават сам 
адчуваеш, як наліваюцца  мускулы і труцца аб сарочку, – хораша вось так, 
расслабіўшы ногі, якія аж гудуць, ляжаць на спіне ў атаве і думаць – ляніва і 
няспешна, – ці пра тое, што ў цябе незваротна прайшло, мінула і зараз дзесьці 
вельмі далёка-далёка; ці пра тое, што яшчэ будзе і што зманліва дражніцца 
наперадзе; ці нават пра тое, што здарылася менавіта сёння, толькі што; 
перабіраць у паспакайнелых і пацішэлых думках нейкі год, гадзіну ці, можа, 
усяго толькі невялічкую ўспышку часу. А можа, і наогул нічога не думаць, а 
проста вось так цешыцца, што ляжыш у гэтай ціхай і зялёнай траве, якая 
адскочыла пасля касьбы, проста дыхаць гэтым карагодам блізкіх да восені 
пахаў – прымятай травы, ціхага сонца, блізкай вады і далёкага блакітнага неба 
– і ўсміхацца, што цябе не баіцца матыль, які сеў ледзь не пад самым тваім 
носам на травіну, спакойна разглядаць зблізку яго трапятлівае, далікатнае 
крыло і радавацца цішыні  (Я. Сіпакоў). 

11. Спішыце сказы, падкрэсліце безасабовыя дзеясловы, дайце ім 
граматычную і лексічную характарыстыку. Вусна адзначце выпадкі 
ўжывання асабовых дзеясловаў у безасабовым значэнні. 

1. Якраз у тым кірунку, куды трэба было бегчы, у адно імгненне знесла 
саламяную страху з хаты. (В. Быкаў) 2. Хоць Матузка і не першы дзень на 
вайне, але неяк здаралася, што яму не давялося трапіць у бой: усё выпадаў 
рэзерв або марш ці другі эшалон. (В. Быкаў) 3. Мне не будзе спакойна спацца, 
я не выпушчу стрэльбы з рукі, пакуль ёсць паны ў палацах, пакуль ёсць на 
зямлі жабракі. (П. Панчанка) 4. Зранку яшчэ гнала ў вочы сухі калючы град. 
Сеяла, як праз дробнае сітца, з тоўстых стрэх белы пыл, зганяла ў касыя 
шчыліны патрэсканых сцен. (А. Адамчык) 5. Добра, прыемна на верасах. 
Думаецца пра ўсё на свеце. (І. Навуменка) 6. У хаце так міла і так знаёма па-
даўнейшаму пахне газаю: пад столлю гарыць лямпа. (В. Адамчык) 7. З раніцы 
хмурыцца, хмурыцца, пад вечар імгліцца. (Р. Барадулін) 8. Прыпякала яшчэ 
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мацней, і парнасць, што насычала паветра, была цяжкай і духмянай. (Т. 
Хадкевіч) 9. А снегапад напаў на сад. Віднее на дварэ. (Р. Барадулін)  

 
Дзве асновы дзеясловаў. Утварэнне дзеяслоўных формаў ад дзвюх 

асноў дзеяслова. Катэгорыя трывання дзеяслова 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якія ведаеце асновы дзеяслова і як яны вызначаюцца? 
2. Назавіце формы, якія ўтвараюцца ад асновы інфінітыва? 
3. У якіх выпадках тэрмін аснова інфінітыва замяняецца тэрмінам 

аснова прошлага часу? Назавіце выпадкі несупадзення гэтых асноў. 
4. Назавіце формы, якія ўтвараюцца ад асновы цяперашняга часу? 
5. Што такое катэгорыя трывання дзеяслова? Назавіце спосабы 

ўтварэння трывальных пар. 
6. Што такое адна- і двухтрывальныя дзеясловы? Прывядзіце прыклады. 
7. Што гэта за кратныя і някратныя дзеясловы руху? Якія асаблівасці 

яны маюць пры выражэнні катэгорыі трывання?  
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Выдзеліце ў дзеясловах аснову цяперашняга (будучага простага) 

часу і аснову інфінітыва. Растлумачце, як вызначаецца аснова 
цяперашняга (будучага простага) часу і аснова інфінітыва. 

Купацца, смяяцца, зберагчы, вітацца, пазелянець, абняславіць, 
вызначацца, увіхацца, мяняць, пасядзець, паклікаць, паспрабаваць, стрыгчы, 
пячы, будаваць, стагнаць, ведаць, слаць (пасцель), браць, пагаварыць, 
падзяліцца, паснедаць, заіскрыцца, знясіліць, паласкаць, успрыняць, 
стрыгчыся, ваяваць. 

2. Выпішыце з тэксту дзеясловы цяперашняга і будучага простага 
часу, вызначце аснову. Ад асновы цяперашняга (будучага простага) часу 
ўтварыце ўсе ўжывальныя ў сучаснай беларускай літаратурнай мове 
дзеяслоўныя формы. 

Дзе б я ні быў, куды б ні закінуў мяне лёс, сэрца маё заўсёды рвецца ў 
родную вёску. І шчыра прызнаюся, што няма для мяне найшчаслівейшых 
хвілін, як ехаць да маці, да сваіх землякоў. Туды, дзе кожная пядзя зямлі 
сходжана тваімі нагамі, дзе з маленства знаёмыя кожнае дрэўца ў лесе, кожны 
сіні васілёк і белы рамонак пры дарозе. Як толькі сыдзеш з шашы, адразу 
пачынаюцца нашы землі. Выразна вырысоўваюцца вёскі Ульянаўка, Маргі, а 
за невялікім ляском, вясёлым і светлым ад беланогіх бяроз, стаіць мая родная 
вёска Славінск. Каля лесу раскінуўся вялікі палетак кармавога лубіну з 
церпкім гаркаватым водарам. Расцвіў ён на сонцы так хораша, што ад яго 
яркага жаўтацвету ажно прыжмурваеш вочы. У паветры звіняць пчолы, пры 
дарозе стракочуць конікі, а з поўдня мяккі вільготны вецер прыносіць 
духмяны мядовы водар канюшыны. І так хораша робіцца на сэрцы, што 
здаецца, не ідзеш, а нібы ляціш на ветры. Успамінаецца перажытае, усё да 
драбніц, асабліва басаногае маленства (В.Дайліда). 
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3. Выпішыце з тэксту інфінітывы, вызначце аснову. Ад асновы 
інфінітыва ўтварыце ўсе ўжывальныя ў сучаснай беларускай 
літаратурнай мове дзеяслоўныя формы. 

Чаму Скарына апынуўся ў Празе, чаму менавіта гэты горад выбраў ён 
для друкавання кніг? 

Мяркуюць, што Францыска пасля яго вяртання з Падуі кароль Сігізмунд 
І мог запрасіць сакратаром пры перагаворах польскага, чэшскага і венгерскага 
каралёў з імператарам Максіміліянам І у Вене. Сігізмунд быў тады апекуном 
маладога чэшскага караля Людовіка, свайго пляменніка, і мог пакінуць 
Францыска пры чэшскім каралеўскім двары. 

З другога боку, Скарына, відаць, меў нямала сяброў сярод чэхаў і не 
толькі ў студэнцкія часы. Яшчэ ў маленстве ён бачыў у родным Полацку 
чэшскіх вайсковых спецыялістаў, якія былі запрошаны для абароны горада. У 
тыя часы на тэрыторыі Беларусі служылі ў войску чэшскія роты. Былі чэхі і 
сярод полацкага духавенства. Вядомы, напрыклад, “Апостал” перапісаны ў 
1398 годзе для полацкага епіскапа Феадосія “шматгрэшным Янам, родам чэх”. 
У недалёкай ад Полацка Дзісне ў манастыры былі іканапісцамі таксама чэхі 
Марцін і Мікалай. 

Але, пэўна ж, Прага прыцягвала тым, што ў ёй ужо пачалі друкаваць 
кнігі на роднай мове чэхаў, што адсюль можна было наладзіць сувязь з такімі 
цэнтрамі еўрапейскага кнігадруку, як Нюрнберг, Аусбург, Венецыя. 

Прага магла прыцягваць Скарыну і тым, што была цэнтрам перадавых 
ідэй. Чэшскі вучоны Здэнак Неедлы зазначыў: “Гусіцкая Прага перш за ўсё 
давала Скарыне паруку ў тым, што там ніхто не будзе чыніць яму перашкод з-
за рэлігійных перакананняў”  (А. Клышка) . 

4. Прачытайце тэкст. Адкажыце, ад якой асновы ўтварыліся 
выдзеленыя дзеяслоўныя формы. 

Крочу па зялёным мяккім моху далей. Які цудоўны дыван разаслала 
тут прырода! Бярозы расступаюцца, быццам хочучы даць камусьці месца. На 
невялікай палянцы стаіць магутны дуб. Ён узнёс сваю вершаліну высока ў 
неба, і ва ўсёй яго постаці столькі важнасці, гонару, што бярозы нават баяцца 
падысці да яго блізка. Яны тоўпяцца навокал, такія стройныя, беланогія, як 
тыя дзяўчаты ў карагодзе. 

Раптам у лесе штосьці загуло. Зірнуўшы, я ўбачыў: вершаліна дуба 
злёгку варухнулася, потым яшчэ і яшчэ. Там, уверсе, налятаў вецер. І дуб 
першы, прыняўшы яго на сябе, як бы папярэджваў сваіх суседак-бярозак: 
будзьце напагатове, бярэцца вецер, я прыкрываю вас, як магу, але ж і вы 
трымайцеся. І ў тую ж хвіліну дробна зашамацела лісце на бярозах. Быццам 
дзякавалі яму, дубу, за перасцярогу, за клопат пра іх. І ўраз прапала ціша ў 
лесе. Прыглушаны гул пракаціўся праз увесь бярозавы гай. А мне гэты гул 
здаўся трывожнай песняй. 

Я доўга ўспамінаю гэтую сустрэчу з бярозавым гаем, у вушах маіх так і 
стаяла яго ўстрывожаная песня. Я бачыў перад сабой зграбныя, пяшчотныя 
бярозкі, чуў іх прыціхлы шэпт. А над бярозамі, быццам закрываючы іх ад 
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ветру, стаяў асілак-дуб. І мне падумалася: жыццё лесу шмат у чым падобнае 
на жыццё людзей (М.Шыманскі). 

5. Выпішыце спачатку дзеясловы, якія ўтвараюць суадносную 
трывальную пару, утварыце і запішыце трывальную пару; затым 
няпарныя (аднатрывальныя) дзеясловы, укажыце іх трыванне; а пасля 
двухтрывальныя дзеясловы. 

Параўнаць, уявіць, апавядаць, вульгарызаваць, рэдукавацца, 
рэзерваваць, дыслацыраваць, гатаваць, адкладаць, узбушавацца, спіцца, 
кіснуць, будаваць, нядужыцца, рэзюмаваць, дысцыплінаваць, 
дыферэнцыраваць, нездаровіцца, спаць, тупаць, замяніць, пабалаваць, 
ускрыкнуць, рытмізаваць, дыскрэдытаваць, бегчы, даказаць, прадрамаць, 
хлынуць, апынуцца, дыспансерызаваць, прысвістваць, ганарыцца, склікаць, 
замінаць, падтачыць, адгарадзіць, вырабляць, рэгламентаваць, рэйдаваць, 
зведаць, залежаць. 

6. Дайце характарыстыку наступным дзеясловам паводле табліцы: 
Дзеяслоў Трыванне  Сродкі ўтварэння трывальнай пары 
  прыстаўка  суфікс  чаргаванне 

ў корані 
змены 
націску  

суплетыўная 
аснова 

       

 
, уваходзіць, браць, 

, шукаць, гаварыць, параўноўваць, вынасіць, зляпіць, згрэбці, 
ссячы. 

7. З “Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы” выпішыце дзесяць 
дзеясловаў, якія маюць форму толькі закончанага ці незакончанага 
трыванняў, і дзесяць дзеясловаў, якія выражаюць значэнне абодвух 
трыванняў. 

8. Вызначце марфалагічнае падабенства і семантычнае адрозненне 
дзеясловаў кожнай пары, іх трыванне. Як называюцца такія дзеясловы? 
З пяццю першымі парамі складзіце сказы і запішыце іх. 

Несціся – насіцца, весці- вадзіць, садзіць – саджаць, цягнуць – цягаць, 
гнацца – ганяцца, каціцца – качацца, ісці – хадзіць, плыць – плаваць, брысці – 
брадзіць, гнаць – ганяць, несці – насіць, бегчы – бегаць, паўзці – поўзаць. 

9. Да кожнага з наступных дзеясловаў падбярыце і запішыце 
адпаведны дзеяслоў іншага трывання. Вызначце, ці з’яўляюцца 
ўтвораныя пары суадноснымі формамі трывання. 

Ехаць, пісаць, крычаць, купацца, махаць, шумець, працаваць, абкладаць, 
мыць, карміць, грукаць, даручаць, вазіць, агітаваць, жаніць, малаціць, ліць, 
сушыць, стукаць, сініць. 

10.  Выпішыце са сказаў дзеясловы са значэннем руху, 
перамяшчэння ў прасторы. Падзяліце іх на някратныя і кратныя, 
аб’яднайце ў суадносныя трывальныя пары,  далучыўшы да іх 
аднолькавыя прыстаўкі. 
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1. Асцярожна ставячы вядро на аслізлыя лёсткі, Анэта выбралася з 
пограба, прыкрыла дзверцы анучамі, каб не лез холад. (А. Жук) 2. На пустой 
вуліцы, з торбай цераз плячо, ніжучы босымі нагамі цёмны след на 
падбеленай расой траве, ішоў, размахваў доўгай вераўчанай пугай яшчэ 
санлівы хлапец-пастух. (І. Навуменка) 3. Старанна і засяроджана будуе бусел 
сваю хату: носіць у дзюбе галлё, маўкліва збірае пасля навальніцы ў высокім 
жыце жаб, што вылезлі на вольную зямлю. (В. Казько) 4. На Палессе нясе 
вясну на сваіх магутных крылах бусел. (В. Казько) 5.  …Трэба што-небудзь 
зрабіць з дзесяткамі тысяч палонных – не весці ж іх за сто вёрст, карміць, 
паіць, вартаваць… (К. Тарасаў) 6. “Не была б то радзіма, – думаў стары, – дзе 
ні блукаеш, ні вандруеш, а дадому цягне, у свой родны кут”. (С. Кухараў) 7. 
Якраз быў сакавік, канец зімы, пачыналася прадвесне, удзень добра раставала, 
але ноччу пад ранак дарогі былі як шкло, санкі беглі са звонам і шоргатам, а 
цокат капытоў на лядку быў чутны за тры кіламетры. (В. Быкаў) 8. Усё 
часцей, усё гусцей ляталі гэтыя белыя халодныя матылёчкі зімы і сыпаліся на 
зямлю. (Якуб Колас 

 
Граматычныя катэгорыі ладу і часу дзеяслова 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі:: 
1. Што такое катэгорыя ладу дзеяслова? Якія лады вы ведаеце? 
2. Што абазначае абвесны лад і як ён звязаны з катэгорыяй часу? 
3. Што выражае загадны лад? Якія формы ён мае і як яны ўтвараюцца? 
4. Што абазначае ўмоўны лад і як ён утвараецца? 
5. Назавіце выпадкі ўжывання формы аднаго ладу ў значэнні другога. 
6. Што такое катэгорыя часу? Як звязана катэгорыя часу з катэгорыяй 

трывання?  
7. Якія формы часу вы ведаеце і як яны ўтвараюцца? 
8. Назавіце выпадкі ўжывання формы аднаго часу ў значэнні другога.    
 
Заданні да практычных заняткаў 
1. Выпішыце з тэксту дзеясловы абвеснага ладу. Вызначце, якое 

дзеянне выражаюць гэтыя дзеясловы, іх час, асобу і лік. 
Слушна было некім заўважана, што званне “народны паэт” у нашым 

уяўленні лучыцца перш за ўсё з вобразам Купалы – паэта народнага ў самым 
поўным і дакладным значэнні гэтага слова. Гаворачы, аднак, пра народнасць 
паэзіі славутага песняра, мы звычайна ў першую чаргу маем на ўвазе 
сацыяльна-грамадскі змест яго твораў, іх ідэйную накіраванасць. А варта 
было б больш гаварыць і пра паэтычную мову Купалы як пра мову народа, 
выразнікам дум і настрояў якога паэт з’яўляўся. Варта часцей запыняць увагу 
на купалаўскім слове і фразе. 

Колькі ні чытай і ні перачытвай неўміручыя радкі яго вершаў і паэм, 
ніколі не перастаеш здзіўляцца і захапляцца той смеласцю, з якой Купала 
сцвярджае сваю асобу ў слове, сваё права гаварыць так, як умее і можа 
гаварыць ён. Яго смеласць і свабода ў абыходжанні са словам не можа быць 
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растлумачана не чым іншым, як геніяльным чуццём духу мовы, разуменнем (а 
можа быць, перш за ўсё – інтуітыўным адчуваннем) законаў і 
заканамернасцей яе развіцця .(Н. Гілевіч) 

2. Спішыце сказы, падкрэсліце дзеясловы загаднага ладу, вызначце 
іх асобу і ўтварэнне. 

1. Зірніце навокал! Тутэйшыя мясціны ўвабралі ў сябе ўсё, што 
характэрна для пейзажу нашай Беларусі. (М. Карпенка) 2.  Улез у душу – не 
кажы не магу. (Прыказка) 3. Тое, што трэба было перадаць дзецям, чаму 
навучыць, здаецца, перадалі, навучылі. А яны няхай перададуць, што палічаць 
патрэбным, сваім дзецям, навучаць, каб тыя таксама перадалі тое, навучылі 
іншых. (Б. Сачанка) 4. Не  спяшайцеся падначаліць дзіця законам, па якіх вы, 
дарослыя, вызначаеце свае ўчынкі. (В. Вітка) 5. А цяпер давайце  вернемся да 
Дняпра. Чаму я, хоць ён і цячэ далёка ад маёй бацькаўшчыны, яго палюбіў? 
(П. Сабіна) 6. Восень – гэта ростані на вечных дарогах старога і новага 
жыцця. Няхай прыгрэе сонца, і тады за цёплым летам адразу пачнецца вясна, 
без ніякай восені і зімы, без ніякага перапынку. (І. Навуменка) 

 3. Выпішыце дзеясловы загаднага ладу, вызначце іх формы і 
значэнне, якое яны маюць у наступных сказах. 

1. Дзень – як звон, крані – і заспявае. (Т. Бондар) 2. Ды няхай я не 
пабуду які месяц дома, сярод сваіх людзей, то мне неяк не па сабе, як чаго не 
стае, як нейкі на душы непарадак, нейкі сум ці шкадаванне. (С. Кухараў) 3. 
Сон на заўтра адлажы, а справу сёння зрабі. (Прыказка) 4. Там [у хаце] цяпер 
цёпла і сытна,вараць на вячэру бульбу, падумаў Войцік, а тут глытай слінкі 
ды калей на гэтым узлеску. (В. Быкаў) 5. Усім такіх высокіх заробкаў не 
дадуць, хоць са скуры вылазь. (В. Мыслівец) 6. Дрэва глыбока карэнне пускае 
ў родную зямлю, наперад пра сябе думае. А тады, ці ссячы вазьмі, ці моцны 
мароз, як у фінскую вайну, павымярзалі сады, – пусціць атожылле. (І. 
Пташнікаў) 7. А ну, дзяўчаткі, заспявай песню! (Р. Няхай) 8. Вось і прыйшла 
пара для справаздач: авансу больш не выдаюць, хоць плач. (Н. Гілевіч) 9. 
Раскладайце, паліце Купалля агні! Не затым, каб ускрэсла мінуўшчына, а каб 
лепей убачыць наступныя дні, да вытокаў душой дакрануўшыся… . (Н. 
Гілевіч)  

4. Спішыце сказы. Вызначце, якімі граматычнымі формамі 
выражаецца значэнне загаднасці. 

 1. Не пагарджаць святым сваім мінулым, а заслужыць яшчэ і вартым 
быць яго. (У. Караткевіч) 2. …Той жа рып гармоняў, бубнаў гром. Тая ж з 
кірмашу пад гай дарога. – Што ж, пайшлі! … І мы ідзём. (А. Куляшоў) 3. Што 
ж ты не спяваеш? Задрамала? Ціха, гаю, ціха! Можа, зноў ёй прысніўся горад, 
бо нямала светлых думак у яе і сноў. (П. Панчанка) 4. Спявайце, помнячы 
нязменна: пакуль паэты будуць пець – не быць Радзіме безыменнай, зямлі 
бацькоў – не анямець! (Н. Гілевіч) 5. – Алёшка, можа б, сцягаўся ў 
Крывалессе? Прынясі трохі маю. Няхай і ў нас  будзе свята… (С. Кухараў) 6. 
Трымацца! І Ганя затрымалася на спаднічцы, нібы на выратавальным крузе, 
калі шуснула ў дрыгвяністае, непраходнае балота, быццам у мора. (І. 
Грамовіч) 7. Васіліна падстаўляла твар дажджу і крычала ў захапленні: 
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“Палівай яшчэ! … Мацней! … Больш!” (Т. Хадкевіч) 8. Тады мы ў прасторы 
абжытых планет – да іх жыхароў і жылля – ад нашых хацін адашлём свой 
прывет: “Увага! .. Гаворыць Зямля!” (А. Куляшоў) 

5. Ад наступных дзеясловаў утварыце ўсе магчымыя формы 
загаднага ладу і запішыце іх. 

 Садзяцца, паслухаюць, пакладуць, сыплюць, спяць, цвітуць, 
прыгалубяць, запомняць, кладуць, ляцяць, стараюцца, рэжуць, ківаюць, 
сустракаюцца, садзяць, пабудуюць, выйдуць, зробяць, знясуць. 

6. Спішыце сказы. Падкрэсліце дзеясловы ўмоўнага ладу і 
вызначце іх значэнне. 

1. Дзе б ні быў чалавек, дзе б ён ні ездзіў, а заўсёды ў яго сэрцы жыве 
родная мелодыя як успамін аб той зямлі, што ўзгадавала яго  і дала ў далёкую 
дарогу найцудоўнейшы скарб – задушэўныя беларускія песні. (Р. Шырма) 2. 
Дзіва-возера, казка-возера, легенда-возера! На цябе глядзеў бы і не 
наглядзеўся б, табою любаваўся б і не налюбаваўся б! (І. Дамашэвіч) 3. Без 
загаду сэрца ніхто на тую партызаншчыну не паквапіўся б! (А. Карпюк) 4. Ні 
славы, ні скарбаў я не хачу, мне б толькі прыйсці непрыкметна, зямлю сваю 
пад нагамі адчуць, надыхацца родным паветрам. (П. Панчанка) 5. Калі б 
узабрацца на верхавіну, перад вачыма адкрылася б цудоўная панарама 
Палесся з рэкамі, вёскамі і лясамі. (Т. Хадкевіч) 6. Крыкнуць хацелася б – 
голас замёр. (П. Броўка) 7. Якуб Колас не быў бы тым Якубам Коласам, якога 
мы сёння ведаем, калі б ён не паказаў цудоўную красу беларускай прыроды ва 
ўсе поры года, ва ўсіх мнагалікіх праявах. (С. Александровіч  

7. Прачытайце тэкст. Вызначце час, трыванне і лад дзеясловаў. 
Аднойчы летам на высокім беразе Жыціўкі з’явіліся, панаехалі, нейкія 

вясёлыя маладыя барадатыя людзі, яны пасяліліся ў палатках, размаляваных 
рознымі фарбамі. Тыя людзі галёкалі, аж у Жыціве было чуваць, брэнькалі на 
гітарах, ганяліся адно за адным па лесе… 

Адоля, узяўшы для блізіру кошык, падалася да тых палатак, што 
віднеліся аж з Жыціва. Ніхто не ведае ў Жыціве, што яна там бачыла 
сапраўды, але назаўтра на калгаснай рабоце Адоля расказвала здзіўленым 
бабам: 

– Падыходжу я да тых палатак, а там міскі гарою ляжаць нямытыя. 
Дзяўчат кругом поўна, хоць бы адна здагадалася тыя міскі памыць – у рацэ 
хаця б спаласнуць, дык жа не, мух гадаваць рашылі… Я ў іх пытаюся: “А хто 
вы такія?” А яны мне і кажуць: “Мы, бабуля, турысты”. – “Гэта вы што, як 
бяздомныя ці як тыя цыганы, можа, нават і зімаваць у гэтых палатках 
будзеце?” Яны смяюцца з мяне: “Ды не, бабуля, мы адпачываем і прыроду 
родную заадно вывучаем”. 

Паглядзела я на іх – а яны ўсе здаровыя, гладкія, як калгасныя коні 
восенню… “Ад чаго?” – пытаюся ў іх. “Ад работы,” – гавораць яны мне. 
“Пагэтаму і міскі пасля сябе не мыеце, што дужа замарыліся, бедненькія?” – 
кажу ім. – А я за ўсё жыццё гэтак не адпачывала, усё некалі было… Калі 
толькі дык з бабамі за сталом пасядзіш, і то – радасці па самыя вушы”. 
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А яны смяюцца. Дык жа цяпер, яны мяне вучаць, бабуля, новы век, 
новае пакаленне, нейкая – вот ужо забылася – рэвалюцыя на парозе стаіць і ў 
дзверы грукае. А на якім парозе і ў якія дзверы, дык я і не разабралася. 

Паглядзела я, што там творыцца, завярнулася, ды назад пацягнулася… 
(В. Гігевіч). 

8. Ад наступных дзеясловаў утварыце і запішыце формы часоў, 
вызначце трыванне. Зрабіце марфемны разбор утвораных формаў. 

Праспяваць, даводзіць, сказаць, зберагчы, даць, карміць, вырашаць, 
гаварыць, дабаўляць, правіць, графіць, паглядзець, ляцець, сеяць, веяць, 
спаць, завітаць, знясілець, павузіць. 

9. Спішыце сказы, падкрэсліце дзеясловы і вызначце іх час. 
Адзначце выпадкі ўжывання формы аднаго часу ў значэнні іншага часу. 

1. Хто будзе аспрэчваць, што плаванне загартоўвае і ўмацоўвае чалавека 
як ніякі іншы від спорту. (П. Сабіна) 2. Бывала, узыдзеш на гару – і перад 
табою раптам разгорнецца шырокі краявід. (І. Грамовіч) 3. Патрыёт любіць 
сваё, а нацыяналіст болей ненавідзіць чужое. (В. Быкаў) 4. Зрэдку праляціць 
якая-небудзь птаха, прысядзе на галіну адзінокай стромкай сасны. (І. 
Навуменка) 5. Вайна! Гарыць зямля, гарыць жалеза, гарыць усё жывое ў 
полымі вайны. (А. Бялевіч) 6. Над Іртышом гудзе завея, шляхі і сцежкі замяла. 
(С. Грахоўскі) 7. За маім дзядзькам гналіся, то ён як пабяжыць! (К. Чорны)  

 
Катэгорыя асобы дзеяслова. Безасабовыя дзеясловы (КСР)  
 
Літаратура: 
1.Сучасная беларуская мова: вучэб.дапам. /Л.М. Грыгор'ева [і інш].; 

па.рэд. Л.М.Грыгор'евай. – 3-е выд., выпр. – Мінск: Вышэйшая школа, 2010. – 
621 с.  

 
Узровень 1 – максімальная адзнака 6 балаў  
1. Складзіце канспект адказу на пытанні : 
1. Формы асобы, іх значэнне і ўжыванне.  
2. Безасабовыя дзеясловы.  
2. Выпішыце з тэксту асабовыя дзеясловы, вызначце іх асобу і лік. 

Падкрэсліце граматычны паказчык асобы. 
Хораша вось так, стаміўшыся, глядзець, як плывуць каля сонца і імкліва 

наплываюць на яго белыя, светлыя і чыстыя хмаркі, калі нават здаецца, што 
бягуць не яны, а само сонца, спяшаючыся, коціцца ў другі бок па блакітным 
небе – яно ўсё вышэй, небасхіл усё далей і далей, -- хораша тады, 
зажмурыўшыся, ляжаць у траве пасля цяжкай працы, ад якой нават сам 
адчуваеш, як наліваюцца мускулы і труцца аб сарочку, -- хораша вось так, 
расслабіўшы ногі, якія аж гудуць, ляжаць на спіне ў атаве і думаць ці пра тое, 
што ў цябе незваротна прайшло, мінула і зараз дзесьці вельмі далёка-далёка; 
ці пра тое, што здарылася менавіта сёння, толькі што; перабіраць у думках 
нейкі год, гадзіну ці, можа, усяго толькі невялічкую ўспышку часу. А можа, і 
наогул нічога не думаць, а проста вось так цешыцца, што ляжыш у гэтай ціхай 
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і зялёнай траве, якая адскочыла пасля касьбы, проста дахаць гэтым карагодам 
пахаў. (Я.Сіпакоў). 

Узровень 2 – максімальная адзнака 8 балаў  
1. Складзіце план-канспект адказу на пытанні:  
1. Формы асобы, іх значэнне і ўжыванне.  
2. Безасабовыя дзеясловы. 
2. Выпішыце з тэксту асабовыя дзеясловы, вызначце іх асобу і лік. 

Падкрэсліце граматычны паказчык асобы. 
Хораша вось так, стаміўшыся, глядзець, як плывуць каля сонца і імкліва 

наплываюць на яго белыя, светлыя і чыстыя хмаркі, калі нават здаецца, што 
бягуць не яны, а само сонца, спяшаючыся, коціцца ў другі бок па блакітным 
небе – яно ўсё вышэй, небасхіл усё далей і далей, -- хораша тады, 
зажмурыўшыся, ляжаць у траве пасля цяжкай працы, ад якой нават сам 
адчуваеш, як наліваюцца мускулы і труцца аб сарочку, -- хораша вось так, 
расслабіўшы ногі, якія аж гудуць, ляжаць на спіне ў атаве і думаць ці пра тое, 
што ў цябе незваротна прайшло, мінула і зараз дзесьці вельмі далёка-далёка; 
ці пра тое, што здарылася менавіта сёння, толькі што; перабіраць у думках 
нейкі год, гадзіну ці, можа, усяго толькі невялічкую ўспышку часу 
(Я.Сіпакоў).  

3. Спішыце сказы, падкрэсліце безасабовыя дзеясловы, дайце ім 
граматычную і лексічную характарыстыку. 

1. На душы ціха і светла. Хораша думаецца, лёгка марыцца (З.П.). 2. 
Пахла дымам, смоллю, настоенымі густымі выпарэннямі сасновага бору. Ад 
ракі патыхала вільгаццю (Лыньк.). 3. Ясным летнім днём прыпарыла, 
нахмарылася, пракаціўся гром па лесе (Бял.) 4. Калі адліжыла і засвяціла 
сонца, я выняў з акенца салому, каб у хляве ўсім стала лепш (Б.). 5. Крыху 
павіднела – над галавой адкрылася неба (У.Я.). 6. На полі задымілася вясноў. 
(Бр.). 7. Кожнаму рупіла даведацца, якую навіну прынёс з сабой Карташоў. 
(Стах.)  

Узровень 3 – максімальная адзнака 10 балаў  
1. Складзіце план-канспект адказу на пытанні:  
1. Формы асобы, іх значэнне і ўжыванне. Сувязь катэгорыі асобы з 

катэгорыямі ладу і часу. 
2. Безасабовыя дзеясловы. Асабовыя дзеясловы ў безасабовым значэнні. 
2. Выпішыце з тэксту асабовыя дзеясловы, вызначце іх асобу і лік. 

Падкрэсліце граматычны паказчык асобы. 
Хораша вось так, стаміўшыся, глядзець, як плывуць каля сонца і імкліва 

наплываюць на яго белыя, светлыя і чыстыя хмаркі, калі нават здаецца, што 
бягуць не яны, а само сонца, спяшаючыся, коціцца ў другі бок па блакітным 
небе – яно ўсё вышэй, небасхіл усё далей і далей, -- хораша тады, 
зажмурыўшыся, ляжаць у траве пасля цяжкай працы, ад якой нават сам 
адчуваеш, як наліваюцца мускулы і труцца аб сарочку, -- хораша вось так, 
расслабіўшы ногі, якія аж гудуць, ляжаць на спіне ў атаве і думаць ці пра тое, 
што ў цябе незваротна прайшло, мінула і зараз дзесьці вельмі далёка-далёка; 
ці пра тое, што здарылася менавіта сёння, толькі што; перабіраць у думках 
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нейкі год, гадзіну ці, можа, усяго толькі невялічкую ўспышку часу 
(Я.Сіпакоў). 

3. Спішыце сказы, падкрэсліце безасабовыя дзеясловы, дайце ім 
граматычную і лексічную характарыстыку. Адзначце выпадкі ўжывання 
асабовых дзеясловаў у безасабовым значэнні. 

1. Калі адліжыла і засвяціла сонца, я выняў з акенца салому, каб у хляве 
ўсім стала лепш (Б.). 2. Крыху павіднела – над галавой адкрылася неба (У.Я.). 
3. На полі задымілася вясноў. (Бр.). 4. Кожнаму рупіла даведацца, якую навіну 
прынёс з сабой Карташоў. (Стах.) 5. Гэтаю сцежкаю мне  падабалася хадзіць, 
асабліва летам, калі па-чалавечы задумліва шуміць каласамі поле (Я.С.) . 6. На 
дварэ гуляе мяцеліца, а ў мяне ў пакоі восенню пахне (Р.І.). 7. Шанцавала 
Лёшку і ў вайну, і пасля (В.Б.) 

 
Спражэнне дзеясловаў. Канчаткі дзеясловаў 1 і 2 спражэнняў. 

Рознаспрагальныя дзеясловы 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Што такое спражэнне дзеясловаў? Якія віды спражэння дзеясловаў 

ведаеце? 
2. Назавіце канчаткі дзеясловаў 1 і 2 спражэнняў.  
3. Як не памыліцца ў вызначэнні канчатка дзеясловаў у 2-ой асобе 

множнага ліку? 
4. Як вызначыць спражэнне па інфінітыве? 
5. Што такое рознаспрагальныя дзеясловы? Канчаткі якіх спражэнняў і 

ў якіх асобах яны маюць? У чым адметнасць канчаткаў дзеясловаў есці, даць? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Выпішыце з тэксту дзеясловы, абазначце канчаткі і растлумачце 

іх правапіс. 
Мусіць, не толькі на мяне аднаго жоўтай і шапаткой восенню неяк 

нечакана і без асаблівай дай прычыны наваліцца раптам ціхі і, калі хочаце, 
нават трошкі прыемны ў сваёй сцішанасці сум, які неспакойна трывожыць 
цябе, дзе б ты ні быў, куды б ні ішоў, ні ехаў. Трывожыць менавіта так, як 
увесну, – таксама без дай прачыны! – хвалюе, хвалюе, бярэ цябе ў палон усё 
тая ж, як і летась, і пазалетась, і колькі ты помніш сябе, вясновая радасць – 
бурная, неўтаймоўная, неабдымная. Тады, вясною, і непрыемнасці нават 
здаюцца не такімі крыўднымі. А ў восень – радасць і тая будзе трошкі 
спакайнейшая, цішэйшая. 

Адкуль ён, гэты шчымлівы неспакой жоўтай восені? 
Можа, ён з’яўляецца таму, што ты бачыш, а калі не бачыш, то разумееш 

душою, што з палёў, сумленна адрабіўшы жніво, пайшлі ўжо ў недалёкі свой 
вырай карычневыя, трохі павыгаралыя за лета камбайны – пайшлі да налецця, 
да наступнага года (Я. Сіпакоў). 
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2. Вызначце па неазначальнай форме спражэнне наступных 
дзеясловаў, пастаўце іх у форму 1-й і 2-й асобы адзіночнага і множнага 
ліку цяперашняга або будучага простага часу, абазначце канчаткі. 

Абвіць, месці, сцішыцца, абяздоліць, надламаць, адолець, належаць, 
баяцца, апячы, гусці, хітрыць, гудзець, брудзіць, пераносіць, прыязджаць, 
ехаць, займаць, ездзіць, пагоршаць, абіраць, абаперціся, узмацнець, 
узмацніць. 

3. Пастаўце наступныя дзеясловы ў форму 3-й асобы адзіночнага і 
множнага ліку цяперашняга або будучага простага часу. Вызначце 
спражэнне і абазначце канчаткі. 

Адцерці, апаласкаць, знясіліць, гасціць, абяссілець, атабарыцца, 
ацаніць, павярцець, абуджаць, купіць, весялець, залепятаць, абцерці, ламаць, 
адазвацца, уплесці, сцяцца, дзець, злюбіцца, будзіць, загусцець, загусціць. 

4.Пастаўце наступныя дзеясловы ў форму 2-й асобы множнага ліку, 
абазначце канчаткі і пастаўце націскі. 

Жыць, маўчаць, вітаць, жаць існаваць, браць, несці, плесці, весці, 
казаць, глядзець, шумець. 

5.Прачытайце прыказкі. Выпішыце дзеясловы ў форме 2-й асобы 
адзіночнага ліку абвеснага ладу і замяніце іх формамі 2-й асобы 
множнага ліку. Запішыце дзеясловы парамі і абазначце канчаткі. 

1. Што ў маленстве выхаваеш, на тое ў старасці абапрэшся. 2. Калі 
тонкага дрэва не сагнеш, то тоўстага не адужаеш. 3. Шануй бацьку з маткаю: 
другіх не знойдзеш. 4. Чужым розумам не пражывеш. 5. Розуму не набярэшся, 
калі з дурнем павядзешся. 6. Як  гукнеш, так і адгукнецца. 6. Кашы маслам не 
сапсуеш. 7. Галавою сцяны не праб’еш. 8. Адным пальцам вузла не завяжаш. 
9. Хоць трэсні, сініца, -- не ўзляціш жоравам.  

 
Словаўтварэнне дзеясловаў. Правапіс суфіксаў дзеясловаў (КСР)  
 
Літаратура: 
1.Сучасная беларуская мова: вучэб.дапам. /Л.М. Грыгор'ева [і інш].; 

па.рэд. Л.М.Грыгор'евай. – 3-е выд., выпр. – Мінск: Вышэйшая школа, 2010. – 
621 с. 

2. Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў : вучэб. 
дапаможнік / Л. М. Грыгор’ева, Г. Ф. Андарала. – Мінск : Вышэйшая школа, 
2010. – 368 с. 

 
Узровень 1 – максімальная адзнака 6 балаў  
1. Складзіце схему “Словаўтварэнне дзеяслова”. 
2. Выканайце практыкаванне 36 на с. 172 (2). 
3. Распрацуйце схемы правапісу суфіксаў дзеясловаў. 
4. Выканайце практыкаванне 39 на с. 173 (3).  
Узровень 2 – максімальная адзнака 8 балаў  
1. Складзіце схему “Словаўтварэнне дзеяслова”. 
2. Выканайце практыкаванне 36 на с. 172 (2). 
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3. Распрацуйце схемы правапісу суфіксаў дзеясловаў. 
4. Выканайце практыкаванне 40 на с. 174 (2).  
Узровень 3 – максімальная адзнака 10 балаў 
1. Праілюструйце прыкладамі розныя спосабы словаўтварэння 

дзеясловаў. 
2. Выканайце практыкаванне 38 на с. 173 (2).  
3. Праілюструйце прыкладамі правілы правапісу суфіксаў дзеясловаў. 
4. Выканайце практыкаванне 41 на с. 174 (2). 
 
Дзеепрыметнік. Утварэнне і ўжыванне  дзеепрыметнікаў у мове 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Ахарактарызуйце дзеепрыметнік як зменную неспрагальную форму 

дзеяслова. Назавіце рысы дзеепрыметніка, агульныя з рысамі дзеяслова і 
прыметніка. 

2. Як утвараюцца дзеепрыметнікі незалежнага стану прошлага часу? 
3. Як утвараюцца дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу? 
4. Якія формы дзеепрыметнікаў малаўжывальныя ў мове? Якія формы 

не ўжываюцца зусім? Чым гэта можна растлумачыць? 
5. Якімі спосабамі можна замяніць неўласцівыя беларускай мове 

дзеепрыметнікі пры перакладзе з рускай мовы? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Спішыце сказы, падкрэсліце дзеепрыметнікі, вызначце іх 

граматычныя прыметы, агульныя для дзеясловаў і прыметнікаў. 
1. Заклаўшы рукі за галаву, Аляксей ляжаў на спіне, і ў шырока 

расплюшчаных вачах яго адбівалася красавіцкае неба з рэкімі аблачынкамі, 
афарбаванымі ранішнім сонцам у ружовы колер. (Т. Хадкевіч) 2. Па беразе да 
рэчкі збягае няроўная чарада хат з пачарнелымі ад часу і дажджоў стрэхамі. 
(Т. Хадкевіч) 3. Непатрэсканыя шышкі, сарваныя ветрам, падаючы на дарогу, 
заціраюцца коламі ў пясок. (І. Навуменка)  4. Пясчаны шлях, насыпаны ўзбоч 
чыгункі, вядзе ў лес і ў мястэчка, прасёлкавая дарога – у мястэчка і ў поле.    
(І. Навуменка) 5. Дзяўчына маладая, прыгожая, празрыстая, прывабная, як 
гэтыя некранутыя кветкі вясны. (К. Кірэенка) 6. Далоні прыемна гарэлі ад 
вясла, пругкі вясновы вецер, напоены п’янкім водарам набрынялых бярозавых 
пупышак, адталай, размякчэлай, нібы воск, жывіцы, нёс спрадвечны пах 
зямлі. (Л. Левановіч) 

2. Утварыце ад наступных дзеясловаў уласцівыя беларускай мове 
дзеепрыметнікі, запішыце і зрабіце іх марфемны разбор. 

Стварыць, зазелянець, заўважыць, біць, ліць, пачарнець, ахрыпнуць, 
знікнуць, падмесці, расплюшчыць, таптаць, спазнаць, зледзянець, заімжэць, 
заклеіць, развеяць, вымыць, купіць, зжаць, пасеяць, асвятліць, абнадзеіць, 
церці, пасівець, пачуць, набракнуць, абсеяць, віць,  стаміць. 
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3. Спішыце сказы. Дапішыце прапушчаныя суфіксы і растлумачце 
іх правапіс. Вызначце сінтаксічную ролю поўных і кароткіх 
дзеепрыметнікаў у сказе. 

1. Парасплец..ыя косы, як тыя галінкі, леглі пасмамі хваліста тут жа ля 
дзяўчынкі. (Янка Купала) 2. Фіранкі і гардзіны ў вокнах засел..ых кватэр былі 
рассуну..ы, форткі адчын..ы – няхай уліваецца ў пакоі больш святла і 
паветра… (Т. Хадкевіч) 3. У расчын..ыя дзверы плыла  вільготная свежасць. 
(Т. Хадкевіч) 4. Ва ўтульнай, адноўл..ай хаце Купалы стараннямі 
супрацоўнікаў Літаратурнага музея і пры шырокай увазе ўсіх паломнікаў 
сабра..а нямала прадметаў хатняга ўжытку, а таксама рукапісаў, фотаздымкаў. 
Адшука..а і выстаўл..а ў экспазіцыі найкаштоўнейшая радаводная паэта. (Г. 
Каханоўскі) 5. На клумбах прывакзальнай плошчы, падбадзёр..ыя ранішнім 
халадком, кветкі падымалі свае яркія галоўкі. (Р. Сабаленка) 6. Над Зарэччам 
таяў туман, скрозь парадзе..ыя хмары прабівалася сонца. 7. А назаўтра, 
абмы..ыя дажджом, непрывычна чарнелі палі. (А. Асіпенка) 

4. Спішыце сказы. Падкрэсліце дзеепрыметнікі, якія перайшлі ў 
прыметнікі ці назоўнікі. Раскрыйце ўмовы і прыметы (лексічныя, 
граматычныя) ад’ектывацыі і субстантывацыі. 

1. Спяшайся, вясна, і маўчанне зімы вятрамі, дажджамі грымучымі 
змый. (М. Танк) 2. Не раз уладары, шчаслівыя і закаханыя, спынялі час. (М. 
Танк) 3. Ды гэта быў адзін толькі момант. Момант пераходу новага рубяжа, 
адкуль пачыналася шмат чаго невядомага і няпэўнага. (Якуб Колас) 4. Там 
звіняць неўміручыя песні на поўныя грудзі. Там спрадвеку гучыць мая мова, 
булатны клінок. (У. Караткевіч) 5. Я толькі з любімай магу захапіцца 
ўспененым морам, паводкай зары. (П. Панчанка) 6. Васіль ведаў, што слова 
Антося будзе рашаючае, і таму з нецярпеннем чакаў, пакуль той пачне 
гаварыць. (У. Дамашэвіч) 7. Пякучы дробны пясок дыміў па палях. (З. Бядуля) 

5. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Растлумачце, якімі 
сродкамі можна перадаць значэнне рускіх дзеепрыметнікаў. 

Жилище Чурисенка составляли: полусгнивший, подопрелый с углов 
сруб, погнувшийся набок и вросший в землю так, что над самой завалиной 
виднелись одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным 
ставнем, и другое, волчье, заткнутое хлопком. Рубленые сени, с грязным 
порогом и низкой дверью, другой маленький срубец, еще древнее и еще ниже 
сеней, ворота и плетеная клеть лепились около главной избы. Все это было 
когда-то покрыто под одну неровную крышу; теперь же только на застрехе 
густо нависла черная, гниющая солома; наверху же местами видны были 
решетник и стропила. Перед двором был колодезь с развалившимся срубиком, 
остатком столба и колеса и с грязной истоптанной скотиною лужей, в которой 
полоскались утки. Около колодца стояли две старые, треснувшие и 
надломленные ракиты с редкими бледно-зелеными ветвями. Под одной из 
этих ракит, свидетельствовавших о том, что кто-то и когда-то заботился об 
украшении этого места, сидела восьмилетняя белокурая девочка и заставляла 
ползать вокруг себя другую, двухлетнюю девчонку. Дворной щенок, 
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вилявший около них, увидав барина, опрометью бросился под ворота и 
залился оттуда испуганным дребезжащим лаем. 

6. Выпішыце з тэксту дзеепрыметнікі (дзеепрыметныя 
словазлучэнні). Зрабіце марфалагічны разбор дзеепрыметнікаў па 
наступнай схеме: 1) пачатковая форма (назоўны склон адзіночнага ліку 
мужчынскага роду); 2) стан (залежны, незалежны); 3) час (цяперашні, 
прошлы); 4) трыванне (закончанае, незакончанае); 5) род (для 
дзеепрыметнікаў адзіночнага ліку); 6) лік; 7) склон (для поўных 
дзеепрыметнікаў); 8) сінтаксічная роля ў сказе. 

Гэтыя мясціны здавён славіліся грыбамі, і таму даўняя слава цягнула 
людзей у лес. Грыбоў, аднак, з кожным годам усё меншала: яны адступілі ў 
глыб лесу, на зарослыя беразняком і асіннікам пагоркі, што залеглі між 
быстрацечнай Дзвіной і запаволенай у балоцістых берагах Бярэзінай. Да іх, 
гэтых пагоркаў, і кіравалі сцежкі. 

Лазару патрэбна была сцежка, што вывела б яго да рачулкі, ад якой, калі 
не падводзіла памяць, было зусім недалёка да тых дубоў. Ён выбраў самую 
ўтаптаную сцежку і, не спяшаючыся, пайшоў па ёй. 

Сцежка старанна абягала гнілыя мясціны, парослыя мохам, дзеразой, 
асакой і ніцай лазой, і чыстыя балацявіны, на якіх сустракаўся дзікі часнок. 

Прыгадаўшы дзікі часнок, які цяпер стаў такой рэдкай травой, што яго 
занеслі ў Чырвоную кнігу, Богша раптам зрабіў адкрыццё, што сцежка, па 
якой ён ішоў, недзе і невядома калі згубілася сярод папаратніку, ужо 
высахлым і патрэсканым ад марозу. Знясіленаму ад хады Богшу цяпер 
заставалася або вярнуцца назад, або пайсці нацянькі. Вяртацца назад не 
хацелася. Была надзея, што недзе, наперадзе, натрапіцца жаданая сцежка, і ён 
пашыбаваў напрасткі  (Паводле А. Асіпенкі). 

 
Дзеепрыслоўе. Утварэнне і ўжыванне дзеепрыслоўяў у сказе 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Ахарактарызуйце дзеепрыслоўе як нязменную неспрагальную форму 

дзеяслова. Назавіце рысы дзеепрыслоўя, агульныя з рысамі дзеяслова і 
прыслоўя. 

2. Чаму дзеепрыслоўям не ўласціва катэгорыя часу? Як 
характарызуецца значэнне часу ў дзеепрыслоўях? 

3. Ад якой асновы і пры дапамозе якіх суфіксаў утвараюцца 
дзеепрыслоўі незакончанага трывання? 

4. Ад якой асновы і пры дапамозе якіх суфіксаў утвараюцца 
дзеепрыслоўі закончанага трывання? 

5 Якія правілы ўжывання дзеепрыслоўяў у сказах, у тым ліку і ў 
безасабовых?  

 
Заданні да практычных заняткаў 

1. Спішыце сказы, падкрэсліце дзеепрыслоўі, вызначце іх 
граматычныя прыметы, агульныя для дзеяслова і прыслоўя. 
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1. Вялае бацвінне, не ачуняўшы за кароткую ноч, бяссільна ляжала на 
сухой зямлі; жоўклі і курчыліся на градах агурковыя калівы. (В. Быкаў) 2. 
Прыціхла ўсё ў наваколлі, і тады бліснула маланка, цаляючы ў вяршыню 
вежавага крана, скаланулася ад грому паветра, лінуў спорны дождж.              
(Т. Хадкевіч) 3 Былі такія раніцы і вечары, калі нават мроілася, што можна 
адчуць на дотык, як кожны дзень робіцца ўсё карацейшы, як пругка 
струменіць, адыходзячы, спяшаючыся, лета. (Я. Сіпакоў) 4. Спелае зелле 
расло скрозь паўз платы, яно было такое высокае, што дзеці маглі стаяць у ім, 
схаваўшыся з галавой. (К. Чорны) 5. Раскруціўшы, разламаўшы і разабраўшы 
скрыначку рупара, хлопчык сядзеў ля жалязякаў і дроцікаў, перабіраў іх па 
адным, усё вачам не верачы: нікога нідзе не было, дзядзькі, цёткі як скрозь 
зямлю праваліліся. (В. Гігевіч) 6. Касалапы зручна ўмясціўся ў дупле, мабыць, 
мяркуючы адпачыць тут да ранку. (В. Быкаў) 7. У сады прыходзіць той час, 
калі дрэвы, вызваліўшы галіны з-пад цяжару, шумяць усё роўна невясёла, 
нібы сумуючы па яблыках, якія ляжаць цяпер на зямлі ў вялізных грудах. (Я. 
Сіпакоў) 

2. Выпішыце са сказаў дзеепрыслоўі. Вызначце, як яны ўтварыліся 
(ад якіх дзеяслоўных асноў і з дапамогай якіх суфіксаў) і якога яны 
трывання. Укажыце сродак выражэння трывання. Вызначце 
сінтаксічную ролю дзеепрыслоўя ў сказе. 

1. Хутка хмара, аддаўшы зямлі належнае, пасвятлела, разарвалася на 
шматкі, якія паступова раставалі ў небе. (Т. Хадкевіч) 2. Кожную вясну ў 
красавіку-маі дуб распускаў лісце, адначасна расцвітаючы, развешваючы 
каташкі; у кастрычніку ён прывабліваў дзікоў жалудамі. (А.Кажадуб) 3. 
Цяпер, едучы цераз поле, Бураў не падганяў кабылу, і тая ішла, як хацела, а 
ён, навастрыўшы зрок, пільна ўглядаўся ў прырэчны хмызняк, туды, дзе 
калісьці была кладка. (В.Быкаў) 4. Натрапіўшы на ласіную пераправу, ляснік, 
стаіўшы дыханне, стаяў над ляшчынаю на строме і назіраў радасна, як у яго 
любімы лес перасяляецца гэтая прыгожая сям’я. (К.Кірэенка) 5. Вавёрка і 
вушкам не вяла, як быццам нічога не чула, сядзела сабе між лісця, зграбна 
трымаючы ў пярэдніх лапах хлеб і хутка абгрызаючы яго з усіх бакоў. 
(М.Лужанін) 6. Відаць, гэта пытанне даўно ўжо карцела яму, бо чакаў адказу 
неяк насцярожана стаіўшыся. (П.Пестрак)  

3. Утварыце ад наступных дзеясловаў дзеепрыслоўі незакончанага 
(частка І) і закончанага (частка ІІ) трывання. Абгрунтуйце ўжыванне 
выбранага суфікса.  

І. Бачыць, рабіць, лізаць, рваць, належаць, бяліць, бялець, халадзіць, 
халадзець, маладзець, маладзіць, займацца, вітацца, пільнавацца, лячыць, 
піць, віць. 

ІІ. Знішчыць, разгледзець, дагледзець, паведаміць, сустрэцца, накрыць, 
абяссілець, загусціць, узмацнець, палепшаць, прынесці, адвезці, завянуць, 
адважыцца, узняцца, прабрацца, павесялець. 

4. Знайдзіце сказы з няправільна выкарыстанымі дзеепрыслоўямі і 
выпраўце памылкі. 
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1. Прыпамінаючы прыніжэнне і здзек, злосць з новай сілай агортвала 
дзеда. 2. Прыходзячы рана на заняткі, у класе было яшчэ цёмна. 3. Не 
даязджаючы да вёскі кіламетры тры, з лесу на дарогу выйшлі незнаёмцы. 4. 
Дождж ліў як з вядра, і, падыходзячы да школы, на мне не было сухой ніткі. 5. 
Крыкнуўшы ў глыбіню лесу, нам хацелася пачуць рэха-адказ. 6. 
Развітваючыся з роднымі, хлопец стрымліваў слёзы. 7. Жаўшы жыта, 
жанчыны часта адпачывалі. 8. Праходзіўшы вакзал, хлопцы спыняліся ля 
кожнай аб’вы. 9. Убачыўшы родныя палі, хацелася ўсё мацней убіраць іх 
водар. 10. Адпачыўшы пасля цяжкай працы, нам стала лягчэй. 

5. Выпішыце з тэксту дзеепрыслоўі (дзеепрыслоўныя 
словазлучэнні). Зрабіце марфалагічны разбор дзеепрыслоўяў па 
наступнай схеме: 1) дзеяслоўная аснова, ад якой утварылася 
дзеепрыслоўе; 2) зваротнасць – незваротнасць; 3) трыванне (закончанае, 
незакончанае); 4) пераходнасць – непераходнасць; 5) сінтаксічная роля ў 
сказе. 

Горад, навесяліўшыся, натанцаваўшыся, насмяяўшыся і, вядома ж, 
стаміўшыся ля навагодніх ёлак і ў святочных застоллях, не зважаючы на тое, 
што ўжо даўно разаднела, усё яшчэ спаў моцным, неабудным сном – як вымер 
усё роўна. Некаторыя, відаць, угаманіліся толькі пад раніцу – паспрабуй іх 
зараз дабудзіся! – але і тыя, што ляглі раней, спалі таксама бесклапотна: нават 
гаспадыні не спяшаліся ўставаць, бо сёння ж яшчэ свята ды і рупіцца пра 
сняданак асабліва не трэба – навагодні стол заўсёды бывае такі шчодры, што 
яго хапае і на другі дзень. 

Алег пайшоў пехатою. Ён, не спяшаючыся, рыпеў па ціхіх і бязлюдных 
вуліцах, па яшчэ не расчышчаных тратуарах, пракладаючы след па гэтай 
нечапанай белізне, чуючы, як пругка мнецца пад чаравікамі свежы, 
макраваты, не схоплены яшчэ марозам снег, удыхаць яго чысты і ўжо амаль 
забыты падчас зацяжной восені пах. І гэты пах нібы вяртаў яго ў дзяцінства, 
калі маці ўносіла ў хату з марозу залубянелыя просціны і сарочкі, якія да 
гэтага, пазвесіўшы да самых сумётаў нягнуткія полы і рукавы, шаргацелі на 
халаднаватым ветры  (Я. Сіпакоў). 

 
Прыслоўе як часціна мовы. Разрады прыслоўяў паводле значэння. 

Ступені параўнання і формы суб’ектыўнай ацэнкі якасных прыслоўяў 
 

Пытанні для абмеркавання: 
1. Назавіце асноўныя прыметы, па якіх прыслоўе вылучаецца як 

самастойная часціна мовы. 
2. На якія разрады паводле значэння падзяляюцца прыслоўі? 
3. Назавіце разрады прыслоўяў паводле словаўтваральнай структуры. 
4. Як утвараюцца ступані параўнання якасных прыслоўяў? 
5. З дапамогай якіх суфіксаў утвараюцца формы ацэнкі якасных 

прыслоўяў? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
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1. Выпішыце з тэксту прыслоўі. Вызначце іх разрад па значэнні і 
словаўтваральнай структуры. Адзначце сінтаксічную ролю прыслоўяў у 
сказе.  

Восенню, зімой і ранняй вясною ў хваёвых барах , у ельніках, у старых 
алешніках, у дубровах мы часта бачым адзінокіх стракатых дзятлаў, якія з 
ранку да вечара выстукваюць, выслухоўваюць дрэвы. Кожны дзяцел сам 
аглядае свой  участак, гаспадарыць на ім. 

Штодня яны сядзяць на дрэвах: ні мароз, ні мяцеліца, ні дождж не 
перашкаджаюць ім здабываць нялёгкаю працаю свой хлеб. І ўсе мы даўным-
даўно звыкліся з думкаю, што яны кормяцца толькі тым, што дзяўбуць сукі і 
сухадрэвіны, дастаючы з-пад кары і з драўніны караедаў, шашаляў. Затулімся, 
затаімся за густым кустом арэшніку і паназіраем за дзятлавым дуплом. З 
дупла даносяцца звонкія галасы дзятлікаў. Яны крычаць наперабой, крычаць 
бадзёра і заўзята, патрабуючы есці. 

Як толькі я асцярожна наблізіўся на дзесятак метраў да асіны, адразу ж 
прыляцелі старыя дзятлы і так раскрычаліся, што хоць вушы затыкай. На 
гэтыя трывожныя крыкі зляцелася шмат іншых птушак. Усім хацелася 
паглядзець, што тут робіцца. Але, убачыўшы мяне за кустом арэшніку, які рос 
метры за два ад асіны, яны паступова разляцеліся. Засталіся толькі старыя 
дзятлы, якія не маглі змірыцца, што я стаю побач. Потым супакоіліся і 
паляцелі шукаць дзеткам корм (З. Бяспалы) 

2. Выпішыце прыслоўі, групуючы іх паводле значэння: 
азначальныя (якасныя, колькасныя, спосабу дзеяння, параўнання, 
сумеснасці) і акалічнасныя (месца, часу, прычыны, мэты). 

1. Ледзь чутна дыхнуў вецярок, пяшчотна зашапацелі прыдарожныя 
бярозы (У.Г.). 2. Пена клоччам валілася з конскіх мордаў (У.Г.). 3. Дзе няма 
ведаў, там не будзе смеласці (Прык.). 4. Матчыны рукі заўсёды мяккія 
(Прык.). 5. Калі мужчыны, шумна бразгаючы дзвярамі, гуртам вываліліся на 
вуліцу, мяцеліца збольшага ўжо аціхла, мітусіліся толькі рэдкія сняжынкі, з-за 
хмар белай плямкай выглядала сціплае зімовае сонца (У.Г.). 6. І дзень не 
затаіўся, а ўсміхнуўся і промнем казытнуў мяне крадком, нібыта да шчакі ён 
дакрануўся адбеленым матуляй ручніком (С.З.). 7. Лесніка ад нечаканай 
сустрэчы з мядзведзем нібы паралізавала. На мядзведзя таксама нешта 
найшло (Бясп.). 8. Косця чамусьці падумаў, што, урэшце, кожны чалавек не 
свабодны і не заўсёды дзейнічае па патрэбах душы, а часцей згодна той ролі, 
якую ён прыняў пад уладай абставін, якія нейкім чынам склаліся (У.Г.)  

3. Выпішыце прыслоўі, якія маюць формы ступеней параўнання. 
Вызначце гэтыя формы і спосабы іх утварэння. 

1. Не саромейся пытаць – болей спытаеш, больш пазнаеш (Прык.). 2. 
Бачыць вока далёка, а розум яшчэ далей (Прык.). 3. ...Сотнікаў усё марудней 
перастаўляў ногі, часта спыняўся і ўсё кашляў (В.Б.). 4. Сотнікаў адчуваў, як 
проста было ператварыцца з напарніка ў абузу, і найбольш асцерагаўся 
менавіта таго, хоць і ведаў, што, калі здарыцца найгоршае – выйсце для сябе 
ён знойдзе сам, не абцяжарыць нікога (В.Б.). 5. Праўдаю найдалей дойдзеш 
(Прык.). 6. Найбольш прывабна выглядала ў гэты сумны дзень маленькая 
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хвойка (К-с). 7. Вышэй ад сваіх пят не падскочыш (Прык.). 8. Пасля такіх 
непрыемнасцей Андрэй зразумеў, што да заняткаў трэба ставіцца больш 
адказна, з душой (К-с). 9. Ён [старшына] не хацеў болей размаўляць з гэтым 
байцом, які дужа хутка здагадаўся аб усім, чаго лепей было б не ведаць яму, і 
пайшоў прэч (В.Б.).  

4. Выпішыце са сказаў прыслоўі, якім уласцівы формы 
суб’ектыўнай ацэнкі. Утварыце і запішыце гэтыя формы. Абазначце 
формаўтваральныя марфемы і растлумачце, якое значэнне яны надаюць 
прыслоўю. 

1. Сядзіць ціха, а думае ліха (Прык.). 2. Так бывае: стары бор хораша 
спалучаецца з маладым падлескам (С.П.). 3 Багушэвіч здолеў прымусіць па-
новаму загучаць беларускую мову – натуральна, гнутка, афарыстычна і 
прыгожа (Стр.). 4. Маці патроху ачуняла ад гора, супакоілася і калі-небудзь, 
паклаўшы спаць Настачку, садзілася да сына і казала: “Нічога, не бядуй, 
сынок, як-небудзь пражывём” (В.Б.). 5. Не той многа ведае, хто доўга жыў, а 
той, хто многа вучыўся (Прык.). 6. Лепш крыху зрабіць, чым багата 
пагаварыць (Прык.). 7. Новы венік чыста мяце (Прык.). 8. Светла ў сне 
ўсміхаецца дачка, цёплая, як ліпеньская ночка (С.З.). 9. Восень падкрадваецца 
заўсёды ціха, як котка (Я.С.).  

 
Правапіс прыслоўяў. Марфалагічны разбор прыслоўяў. 
 
Заданні да практычных заняткаў 
1. Спішыце сказы, раскрываючы дужкі. Растлумачце правапіс 

прыслоўяў. 
І. 1. Чалавек, адарваны ад Бацькаўшчыны, ад роднай зямлі, не можа 

быць (па) сапраўднаму шчаслівы, як бы добра яму на першы погляд ні жылося 
(Гіл.). 2. Шчадроўка, відаць, прыйшлася гаспадару (да) спадобы, і ён, не 
марудзячы, вынес кавалак сала і хлеб (У.Г.). 3. (На) пачатку Ігар засяроджваў 
увагу на ўсім, што бачыў, але (па) ціху ў думках аддаляўся ад горада і яго 
хараства (Гаўр.). 4. Хлопцы (на) вобмацак узялі з мяшка па яблыку. Васю 
дастаўся няспелы, ён адкусіў, праглынуў кіслы сок, а рэшту выплюнуў, 
кінуўшы (у) бок адкусаны яблык (У.Г.). 5. Грукочуць вазы, самаходы, (без, 
бес) перастанку снуюць вайскоўцы, чыноўны люд, паны (У.Г.). 6. (Па) крысе 
завязвалася гаворка (Скр.). 7. (З) ранку яшчэ гнала ў вочы сухі калючы град 
(Ад.). 8. Дождж растапіў снег, і цяпер на лёдзе стаяла падсіненая (з, с) (пад) (і, 
ы) спаду вада (Асіп.). 9. (Над) вечар  інсургенты на лёгкіх фурманках і 
забраных на конскім заводзе рысаках вырушылі з горада (У.А.). 10. На рагу 
колішняй хаты (не) (у) прыцям вылезла з пустазелля калючая дзічка-груша 
(В.Б.). 11. Юнак, дзяўчына, якім пашчасціла (з) малку сустрэць настаўнікаў і 
выхавацеляў, чуйных да хараства слова, праз усё жыццё будуць дзякаваць ім 
за душэўнае святло, за чысціню пачуццяў, якія (як) раз і робяць чалавека 
шчаслівым (Віт.). 12. На магутным усохлым дрэве Лявон заўважыў гняздо з 
маладымі бусламі, якія раз (пораз) узмахвалі цёмнымі крыламі (У.Г.). 13. (У) 
вачавідкі цямнела, налівалася глыбокай сінню паніжэлае неба (З.П.). 14. 
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Стаялі яны густа, амаль (у) прытык адзін да аднаго і ад таго нагадвалі нейкае 
нерэальнае відовішча (З.П.). 

ІІ. 1. (Пад) вечар ляснік выйшаў на вялікую паляну сярод лесу і 
спыніўся: мінулай ноччу ў авёс наведаўся мядзведзь (Бясп.). 2. Чакаў кур’ера 
з грашыма і дакументамі, аднак той, як (на) зло, не з’яўляўся (У.Г.). 3. За 
выключэннем некаторых раёнаў Палесся, беларускую хату (ні) колі не беляць 
(з) (на) дворку, толькі (у) нутры (Каратк.). 4. Ён [Косціч] не злаваўся (на) 
паказ, але сапраўдная бура паднімалася ўнутры яго (Гаўр.). 5. (Да) рэшты, да 
крывога сучча, агаліліся кусты і дрэвы (У.Г.). 6. Міша (па) троху акампанаваў 
на цытры, кранаючы струны (ад) разу ўсёй далонню (У.Г.). 7. Патрыярхальна 
буркавалі галубы, (па) гаспадарску асвоіўшы чарапічныя дахі (Гаўр). 8. На 
момант старшыну чаму (сьці) стала шкада таго вучонага, разумнага чалавека, 
не прызвычаенага да нягод ваеннага жыцця, слабага і кволага (В.Б.). 9. Свіст 
(не) (у) заметку паклаў на спод кацялка выцягнутае ў Пшанічнага сала, ад 
чаго ўсё гэта несалёнае месіва атрымалася вельмі тлустае і наварыстае (В.Б.). 
10. За свае дзесяць гадоў хлопчык такога матылька сустрэў (у) першыню і 
таму вельмі хацеў злавіць яго, хацеў несці яго ў руках, пагуляць з ім, 
пацешыцца, а потым паказаць маці (Дайн.). 11. Нерухомыя елкі ўткнулі ў неба 
свае доўгія пікі-верхавіны. (У) нізе пад іх шырокімі лапамі змрок (Дзел.). 12. 
…А там была ўжо (на) пагатове раскрытая дзюба дзятліка. Стары вельмі 
хутка паклаў у яе корм (Бясп.). 13. Бусел упарта абараняў свой прытулак, а 
вецер пагражаў, скуголіў, раз’юшана завываў, стараючыся (з, с) (пад) нізу 
падчапіць гняздо і скінуць яго разам з птушкай на зямлю (Пальч.). 14. (З, с) 
пачатку Ірына, калі чула сваю мянушку, крыўдзілася: знайшлі з кім 
параўноўваць – з нейкай каракаціцай (З.П.).  

2. Спішыце сказы. Прыназоўнікі з назоўнікамі пішыце асобна, а 
прыстаўкі з прыслоўямі – разам. Растлумачце правапіс спалучэнняў, 
блізкіх да прыслоўяў. 

1. Адубелыя рукі самі шукаюць цяпла (за) пазухай і ў кішэнях, са 
старожкі чуецца размова, нешта там апавядае балбатун Свіст (В.Б.). 2. Бусел 
(з, с) перапуду падскочыў на месцы, міжвольна распасцёр крылы, але тут жа 
зноў падняў іх, каб не ўзняцца з гнязда (Пальч.). 3. Потым, (пад) вечар, нас 
калаціў на калдобах аўтобус (Б.). 4. У сады прыходзіць той час, калі дрэвы, 
вызваліўшы галіны з-пад цяжару, шумяць (усё) роўна (не) вясёла, нібы 
сумуючы па яблыках, якія цяпер ляжаць на зямлі (Я.С.). 5. Багдановіч выявіў 
шмат фантазіі, каб падрыхтаваць (як) след вечарынку, аформіць запрашэнні, а 
пасля і наладзіць сустрэчу (Дал.). 6. У дубровах мы часта бачым адзінокіх 
стракатых дзятлаў, якія (з) ранку (да) вечара аглядаюць, выстукваюць, 
выслухоўваюць дрэвы (Бясп.). 7. Разгаварыліся мы (на) дзіва хутка і лёгка 
(З.П.). 8. Энергічны, жвавы, учэпістага, вёрткага розуму, ён ва ўсякай справе 
адчуваў сябе звыкла і ўсё разумеў (з) ходу (В.Б.). 9. Калі справа не (пад) сілу, 
дык на плечы не бяры (Прык.). 10 (На) досвітку атухне зор вуголле, як 
прысак, пашарэе Млечны Шлях…(С.З.). 11. Восень (з) роду такой не была: 
асыпаюць плады рудабокія… Толькі ёсць і другія дары, што кранаюць 
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пачуцці глыбокія (Гіл.). 12. – Мне было б непрыемна, каб пра апошнюю (з) 
роду Яноўскіх сказалі, што яна забыла старадаўнюю гасціннасць (Каратк.). 

3. Прачытайце тэкст. Зрабіце марфалагічны разбор прыслоўяў па 
наступнай схеме: 1) лексіка-семантычны разрад; 2) ад якой часціны 
мовы прыслоўе ўтворана, спосаб утварэння; 3) ступень параўнання (для 
прыслоўяў, утвораных ад якасных прыметнікаў); 4) форма суб’ектыўнай 
ацэнкі; 5) сінтаксічная роля ў сказе. 

Увосень, пад поўдзень, як забярэ свае сілы сонца, -- ціхенька 
разгорнецца дзе над каляінай позні, сіратлівы малачайнік – дробная кветка на 
высокім сцябле. Падобна яна да цыбатай якой птушкі, што ў гэты час ляціць 
дзе-небудзь над полем у цёплы вырай ці так куды ў спакой восенных 
узлескаў. Цішыня тады стаіць скрозь. Пахне свежая ралля, пятрэе сухое 
бадыллё, цвёрды чабор хаваецца ў іржэўнік. З голаю галавою ходзіць восень 
па ціхіх сваіх сцежках. Яна садзіцца на берагах рэчак, гладзіць рукою траву. 
Рука ў яе каструбаватая, у зямлі. Восень сядзіць і бродзіць доўга. Часамі 
мацней правядзе яна па самотнай чараціне над вадой, над пенчуком 
скошанага аеру. Сівая распушаная мяцёлка ўздрыгнецца, а навокал весялей 
зашэпча вецце і шум пойдзе сонечным полем скрозь далёка. Зашэпча хвойнік, 
жоўты дубняк, чырвоны асінні (К. Чорны.). 

 
Безасабова-прэдыкатыўныя словы. Марфалагічны разбор безасабова-

прэдыкатыўных слоў 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Па якіх прыметах вылучаюцца безасабова-прэдыкатыўныя словы? 

Якія яны яшчэ маюць назвы і чаму? 
2. Назавіце семантычныя разрады безасабова-прэдыкатыўных слоў. 
3. Ад якіх часцін мовы ўтвараюцца безасабова-прэдыкатыўныя словы? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Спішыце прыказкі. Вызначце, да якіх часцін мовы належаць 

выдзеленыя словы. Абазначце іх сінтаксічную ролю ў сказе. 
1. Тое дорага, што нялёгка даецца. 2. Слухай многа, а гавары мала. 3. 

За разумнай галавой і рукам лёгка. 4. У добрага чалавека заўсёды многа 
добрых сяброў. 5. Не той багата ведае, хто многа гаворыць. 6. У яго з адной 
губы і горача, і сцюдзёна. 7. Сядзіць ціха, а думае ліха. 8. Усюды добра, а 
дома лепей. 9. Дзе гультаёў больш, там жывецца горш. 10. Не таго шкада, 
што з’еў, а таго, што застаецца. 11. Калі хочаш хлеб мець, то трэба зямліцу 
глядзець. 12. Дзе коратка, там і рвецца. 13. Новы венік чыста мяце. 

Што агульнае маюць прыслоўі і безасабова-прэдыкатыўныя словы 
і чым яны адрозніваюцца? 

2. Вызначце лексіка-семантычныя групы безасабова-
прэдыкатыўных слоў. 

1. Журботнае курлыканне крылатых вандроўнікаў нельга слухаць без 
хвалявання (Р.І.). 2. На пясчанай гарушцы за хатай казлякоў незлічона 
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(Пташ.). 3. З бярозамі растуць вольха, асіна і маленькія дубкі. Ім тут сыра, і 
яны дробныя (Пташ.). 4. Лёгка пасварыцца, цяжэй памірыцца (Прык.). 5. Ці 
дзіва, што падзеі, якія хвалявалі Курані, намі бачацца багата ў чым інакш, што 
падзеі гэтыя маглі падавацца і куранёўцам зусім інакш, як нам (І.М.). 6. Добра 
адно, што коні, як бы разумеючы небяспеку, з горкі падбавілі бегу (І.М.). 7. 
Дзе шчырая праца, там густа, а дзе лянота – там пуста (Прык.). 8. Васільку 
было вельмі ніякавата ад той ласкі, і ён сарамліва ўхіляўся (В.Б.). 9. Глухая 
цемра запанавала ў старожцы, патухлі апошнія іскрынкі ў грубцы, стала 
халадней (В.Б.). 10. Па ўсім было відаць, што ласяня будзе жыць, што 
небяспека праходзіць, прападае (Дал.). 11. Чуваць было, як стогнуць за лесам 
Доўгія балоты. Там аселі журавы (Пташ.). 12. Кніг у вёсцы было малавата, а 
кніга нам замяняла ўсё: і тэатр, і кіно, і радыё, і тэлебачанне (Гіл.).  

3. Выпішыце безасабова-прэдыкатыўныя словы і вызначце, з якімі 
часцінамі мовы яны суадносяцца. Асобна запішыце словы, якія не маюць 
амонімаў сярод самастойных часцін мовы. 

1. Пры сонейку цёпла, пры матцы добра (Прык.). 2. Лянота: рабіць не 
хачу, а есці ахвота (Прык.). 3. Цікава: чым жа яна [масквічка] прысушыла яе 
мужа? (Атр.). 4. Было вільготна і адначасова душнавата, нягледзячы на тое, 
што рака абдымала свежасцю і прахалодай (Гаўр.). 5.Не дзіва: надвор’е стаяла 
сухое, спякотнае (У.Г.). 6. І да булавы трэба галавы (Прык.). 7. Зрабілася 
крыху лягчэй на сэрцы і весялей (Атр.). 8. Напалохаў мех, дык і торбы 
страшна (Прык.). 9.Дзе дружна, там і хлебна (Прык.). 10 Было холадна і 
голадна, і я чытаў гэты томік на печы пры малюсенькай, зробленай з 
пэтээраўскага патрона газнічцы (Гіл.).  

4. Складзіце па два сказы з кожным словам, каб у адным выпадку 
яно ўжывалася як прыслоўе, у другім – як безасабова-прэдыкатыўнае. 

Цёпла, хораша, дрэнна, позна, шмат. 
5. Знайдзіце ў сказах безасабова-прэдыкатыўныя словы і зрабіце іх 

разбор па наступнай схеме: 1) лексіка-семантычная група; 2) разрад 
паводле суадноснасці з іншымі часцінамі мовы (толькі безасабова-
прэдыкатыўнае; суадноснае з прыслоўем, назоўнікам, прыметнікам).  

1. Хоць і шкада кветак, але касі луг, як цвіце (Прык.). 2. Утульнасці тут 
было небагата: дзьмула з вокнаў, дым не хацеў ісці ў комін і, расплываючыся 
пад нізкай столлю, выядаў людзям вочы…(В.Б.). 3. А цяпер вось і немца няма, 
і танкаў не чуваць, дык хочацца яшчэ і цяпла і сухога месца. Дзіўна…(В.Б.). 4. 
У жоўтым бярозавым лісці чырванеюць рабіны і спеюць каліны – іх у 
Бярэзаўцы шмат (Пташ.). 5. Цікава, чаму чалавек, калі кахае і асабліва, калі 
каханая побач, сцюдзёна, і Азевіч зноў стаў хукаць сабе на грудзі, грэць рукі 
за пазухай (В.Б.) 6. Яму раніцою ператвараецца ўвесь у слых і зрок? (З.П.). 7. 
У хвойніку было яшчэ светла, але дужа росна, у поўдзень млосна, а ўвечары 
камары кусаюць (Прык.).  

 
Мадальныя словы. Марфалагічны разбор мадальных слоў 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
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1. Што такое мадальнасць? Раскрыйце паняцце “суб’ектыўная” і 
“аб’ектыўная” мадальнасць. 

2. Якія граматычныя функцыі маюць мадальныя словы? 
3. Якія значэнні выражаюць мадальныя словы? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Прачытайце сказы. Знайдзіце мадальныя словы, назавіце іх 

граматычныя асаблівасці. Адкажыце, якую ролю выконваюць 
мадальныя словы ў мове. 

1. Да роднае хаты, да мілых прысад зямляк мой спяшаўся, магчыма?... 
(Гіл.). 2. Пасля звароту ў сталіцу пра згуртаванне “Рамантыкаў” ніхто больш 
не ўспамінаў, праўда, абставіны пацяжэлі, міжгрупавыя напады ўсё вастрэлі… 
(Луж.). 3. Гагочуць, валлё набіваюць, пра неба забыліся, мусіць. Якія ж вы, 
ўрэшце, бяскрылыя, хоць і крылатыя, гусі… (Я.С.). 4. Той [Пётрык], здаецца, 
за апошні час схуднелы ды прыгорблены ў кажушку, падперазаны 
вяроўчынай, за якую былі заткнуты рукаўкі, азірнуўся… (Дал.). 5. Можа, дзед 
старой рукою настругаў яловых планак, кляніну па-над ракою высек скрыпцы 
на рабрыны? (У.Д.). 6. Метраў на дзвесце хвасты ў канюшыне аб’едзены: 
відаць, не раз гэтыя кароўкі тут папасвіліся (М.Л.). 7. Двухжыльны ты, 
мабыць, быў у маладосці, бо спіна шырокая, сапраўды падвойная… Папавазіў 
і на спіне, і ў драбінах… (Кул.). 8. Сапраўды, тут вялікая доля праўды. Многа 
перажыта за ўсе мінулыя гады, ваенныя і пасляваенныя (Кул.). 9. Здавалася, і 
вайны не было ўжо. Мірным сном спалі людзі пасля цяжкай працы (Пальч.).  

2. Спішыце сказы, расстаўляючы патрэбныя знакі прыпынку. 
Знайдзіце мадальныя словы, растлумачце іх значэнне і суадноснасць з 
іншымі часцінамі мовы. 

1. Вочы круціліся і зыркалі па сценах здавалася з парога аж на покуце ў 
шчэлках чорт ведае што ўгледзелі (Пташ.). Тут трэба бусла вінаваціць відаць: 
дзіця ён не хоча Марылі прыдбаць, бусла, што з бусліхай, дзюбаватай 
красуняй, жыў здаўна ў вялікай буслянцы над пуняй (Зар.). 3. Можа якраз над 
гэтай крыніцай, у зялёнай загадкавай засені дрэў нараджаўся той першы 
наіўны вершык, за які яму бацька-ляснік адмераў авансам важкі ганарар – 
цяжкай службай здабыты царскі рубель (Б.). 4. Тут жылі тыя заможнікі, што 
выселіліся з Клінкоў. Праўда значная частка іх зямлі была прырэзана да 
калгаса, і цяпер яны трохі заняпалі (К-с). 5. Наглядчык мусіць так і не 
зразумеў, што ў самыя моцныя маразы такія гімнастычныя практыкаванні 
сагравалі і памагалі хутчэй заснуць (Я.С.). 6. Голас, у якім чулася шчырая 
жаласць і спачуванне, відавочна належаў пажылой жанчыне (Вас.). 7. 
Сапраўды гэта быццам нехта нешта расказвае, цікавае, важнае і патрэбнае. А 
яшчэ гэты шум нагадвае доўгую-доўгую дарогу (К.Ч.). 8. Грузны немец у 
гумовых ботах мабыць вельмі часта правальваўся ў балоце, бо захацеў 
выкарыстаць зручную перакладзіну ў найбольш ненадзейным месцы (Кул.). 9. 
Безумоўна розныя людзі былі сярод пасляваенных студэнтаў, значна больш 
розныя, чым сярод тых, якія прыходзілі адразу са школьнай парты (Шам.).  
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3. Выпішыце мадальныя словы і словазлучэнні, якія выражаюць 
дакладную ацэнку выказвання, у адзін слупок, а прыблізную – у другі. 

1. Праўду кажучы, найбольш вінават быў гэтай бядзе Сцёпка: хоць 
любіў, каб яды было, як на Дзяды, але хацеў, каб работы было, як у нядзелю 
(Я.Ш.). 2. Па праўдзе сказаць, ніводная вайна, якая грымела ва ўсходняй 
Еўропе, не мінула Беларусі (Каратк.). 3. З туману ці нізкіх ускалмачаных хмар 
сеялася на дол восеньская золь, відаць, к ночы збіраўся дождж (В.Б.). 4. 
Увогуле, іх [байцоў] ратавала, мусіць, тая акалічнасць, што снег тут быў 
неглыбокі, ногі правальваліся, але не дужа, не тое што на балоце (В.Б.). 5. 
Шчасце! А што гэта, уласна кажучы, такое, калі падумаць? Ну, можа, там па-
навуковаму гэтае пачуццё і мае якое пэўнае тлумачэнне (Краўч.). 6. Здавалася, 
змора бярэ верх над усімі жаданнямі – толькі б дабрацца да свайго месца, 
упасці і заснуць (Грах.). 7. Сапраўды, не прайшло і дзесяці хвілін, як на 
вуліцы з’яўляецца чалавек у брызентавым плашчы і высокіх гумавых ботах 
(І.Н.).  

4. Вызначце, у якіх сказах выдзеленыя словы – мадальныя, у якіх – 
словы іншых часцін мовы. Назавіце іх сінтаксічную функцыю. Спішыце, 
пастаўце пры мадальных словах патрэбныя знакі прыпынку. 

1. На жніве, з сярпом, шчыравалі больш жанчыны. Таму відаць і песні 
жніўныя – жаночыя, і гучаць яны такою журбой, ледзь-ледзь не на мяжы 
апошняга адчаю (Б.). 2. Леснічоўка здаецца доўгай і нізенькай, а акенцы – 
маленькімі-маленькімі (С.А.). 3 Пад пагрозай арышту, нават расстрэлу, кожны 
мусіць працаваць на ранейшым месцы (І.Н.). 4. Праўда ён [Лабановіч] 
пайшоў не дзеля таго, што ў гэты бок паехала завітанская красуня, ён проста 
падаўся дадому (К-с). 5. Ніхто толькі не ведаў, першы гэта быў поўдзень 
пасля кантузіі ці можа другі (Кул.). 6. У кнігах Кузьмы Чорнага ёсць подых 
часу, у які жыў пісьменнік, ёсць праўда жыцця, у іх ёсць мастацтва – 
мастацтва слова (Сач.). 7. У яго [Андрэя] ёсць вялікі садоўніцкі нож і 
карандаш. Ён жа можа залысіць ствол дрэва і напісаць (М.Л.). 8. Мусіць ад 
гэтай загадкавасці і тужлівасці гулу правадоў Ганне рабілася таксама тужліва, 
станавілася шкада чагосьці вельмі добрага, дарагога, што здавалася 
назаўжды адыходзіла з дарогай (І.М.). 9. Астрог быў цэлы, вунь відаць і дах 
на будынку, зеленаваты, даваенны, і вокны з кратамі, ды і агароджа цэлая 
(А.М.).  

5. Спішыце тэкст. Знайдзіце мадальныя словы і зрабіце іх разбор па 
наступнай схеме: 1) лексіка-семантычная група (абазначае ўпэўненасць, 
няўпэўненасць, сцвярджэнне, сумненне і г. д.); 2) разрад па суадноснасці з 
іншымі часцінамі мовы (назоўнікам, прыметнікам, прыслоўем). 
Пастаўце патрэбныя знакі прыпынку. 

Самае найгоршае здаецца мінула, Сцёпка падабраўся да моста, і мабыць 
яго не заўважылі. Праўда за вярсту адсюль ён незнарок наткнуўся на нейкага 
дзядзьку ля рэчкі: неспадзеўкі з-за хмызняку выткнуўся чалавек у шэрай 
суконнай паддзёўцы, з пугаўём у руцэ. Раздзеленыя нешырокай рачулкай, яны 
спаткаліся позіркамі, абое зразумела трохі схамянуліся ад нечаканасці, але 
Сцёпка хуценька і моўчкі праскочыў міма і схаваўся ў радкаватым 
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прыбярэжным кустоўі. Чалавек таксама ні пра што не спытаўся, толькі зацяў у 
сабе здзіўленне і памалу пайшоў па беразе. Напэўна трэба было прасачыць за 
ім, ды не было калі: Сцёпка і так баяўся спазніцца з выхадам да моста і, як 
апантаны, імкнуўся наперад, хоць і адчуваў, што ў такой спешцы надта проста 
было дастукацца бяды. Пакуль жа, аднак, усё абышлося: яго не затрымалі, 
ззаду нікога не было відаць. 

Да моста адсюль было так блізка, што аж рабілася страшна. Ён ужо мог 
крамсануць з аўтамата, хоць вядома цяпер лепш было мець вінтоўку... (В. 
Быкаў). 

 
Службовыя часціны мовы. Прыназоўнік. Часціцы 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Па якіх прыкметах службовыя словы проціпастаўляюцца 

самастойным? 
2. Ахарактарызуйце прыназоўнік як службовую часціну мовы. 
3. Назавіце разрады прыназоўнікаў паводле будовы і паходжання. 
4. Як размежаваць вытворныя прыназоўнікі і аманімічныя самастойныя 

словы? 
5. Назавіце некаторыя асаблівасці ўжывання і правапісу прыназоўнікаў. 
6. Якую ролю ў мове выконваюць часціцы? 
7. На якія разрады падзяляюцца часціцы паводле паходжання? саставу? 

значэння? 
8. Якія часціцы выражаюць мадальныя і эмацыянальныя значэнні? 
9. Якія часціцы выконваюць формаўтваральную, а якія 

словаўтваральную функцыю? 
10. Раскажыце пра ўжыванне часціц не і ні. 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Спішыце сказы, падкрэсліце вытворныя прыназоўнікі. 

Адкажыце, ад якіх часцін мовы яны ўтварыліся і з якімі склонамі 
ўжываюцца. 

1. Вакол плошчы Перамогі , паабапал шырокага, святочна прыбранага 
праспекта ў гудлівым натоўпе стаяла багата людзей – жывы калідор. (Я.С.) 2. 
Густа зелянелі ліпы ўздоўж вуліцы, і пах іх блізкага росквіту ўжо прывабліваў 
пчол. (Хадк.) 3. І хіба можна ўжо стрымацца, у час касьбы не пакупацца? (К-с) 
4. Насустрач аўтобусу па абочыне ішлі ў яркіх сукенках дзяўчаты з граблямі. 
(Хомч.) 5. Аўтобус імчаўся міма прасторных разлогаў, міма крыніц, што 
сінімі вачыма глядзелі з травы. (Хомч.) 6. У горадзе, нягледзячы на вялікую 
радасць, панавала цішыня. (Я.С.) 7. Пасля дажджу ўсюды блішчалі лужыны. 
(Хомч.) 

2. Спішыце сказы. Адкажыце, у якіх выпадках выдзеленыя словы – 
прыслоўі, у якіх – прыназоўнікі. 

1. Абапал пацягнуліся сады, агароды, ягаднікі. (І.М.) 2. Абапал гасцінца 
стаялі , як у казцы, заінелыя бярозы. (Віт.) 3. Побач чыгункі стаяў высокі 
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стары лес, таемны, пануры і важны. (К-с) 4. Зусім побач цямнеў голы, 
засыпаны снегам хмызняк, у якім там-сям чарнелі маладыя елкі. (В.Б.) 5. Лясы 
адыходзілі на даляглядзе і пасля зноў сыходзіліся на дарозе. (К.Ч.) 6. Пасля 
доўгага, нуднага дажджу высахлі тратуары. (В.Б.) 7. У снегавым прасторы 
паяснела, але неба было скрозь захутана шэрасцю хмар. (В.Б.) 8. Сонечны 
прамень прабіваўся скрозь галінкі бярозак. (Хомч.)  

3. Складзіце са словамі міма, насустрач, паблізу, у час па два сказы: 
у першым сказе слова ўжывайце ў ролі самастойнай часціны мовы, у 
другім – у ролі прыназоўніка. 

4. Выканайце марфалагічны разбор прыназоўнікаў у такім 
парадку: 1. Разрад паводле паходжання (невытворны ці вытворны). 2. 
Структурны разрад (просты, складаны, састаўны). 3. З якім склонам 
ужываецца ў сказе. 4. Значэнне (прасторавае, часавае, прычыннае і інш.) 

Мой беларускі край 
                            Мой край беларускі, старонка мая,  
                            Сыноўняга сэрца надзея! 
                            Мне радасна сёння, што доля твая 
                            Пад сонцам вясны маладзее. 
 
                            Прайду цябе ўсцяж за вярстою вярсту – 
                            Дзе Гомель, дзе Орша, дзе Гродна – 
                            Пазнаю цябе па тваім хараству,  
                            Па песні, па гутарцы роднай. 
             
                            Я зведаў нямала далёкіх дарог – 
                            Было мне і мулка, і дрогка,  
                            Але як між родных палёў і бароў – 
                           Нідзе я не дыхаў так лёгка.  (Ніл Гілевіч) 
5. Спішыце сказы. Падкрэсліце часціцы, вызначце іх разрад і групу. 
1. Мой народ! Ты гаворыш з палёў і будоўляў, і вышэйшай трыбуны не 

знойдзеш нідзе.(Луж.) 2. Няхай будзе неўміручай такая дружба, якая не баіцца 
самых цяжкіх выпрабаванняў! (Кір.) 3. Што за цудоўная зямля! Як лёгка 
ідзецца па ёй! (Б.) 4. Ветрык варушыў лісце на зямлі, і яна быццам дыхала. 
(Хомч.) 5. У гэтай мясцовасці нават і гор ніякіх няма, шмат толькі лесу. (К.Ч.) 
6. Амаль усе нашы птушкі прыносяць карысць (В.В.) 7. Зямля за ноч добра 
падмерзла, аж гула пад нагамі. (Асіп.) 8. Ледзь не над самай зямлёй павіслі, як 
налітыя, хмары. (Чыгр.) 

6. Прачытайце, растлумачце значэнне і ўжыванне часціцы  не. 
1. Ідзе зямля ў новы век, не супыніць зямлі. (Луж.) 2. Верабей – птушка 

зусім не шкодная, як думаюць некаторыя, а карысная. (В.В.) 3. Хто не 
любаваўся беларускім лесам! (К-с)  4. Ці ж мы, хлопцы, рук не маем? (К-с) 5. 
Я проста не мог не пісаць пра палескую прыроду.(І.М.) 6. У гэты вечар ледзь 
не ў кожнай хаце гаварылі пра падзеі ў полі. (І.М.) 7. Юля не траціла надзеі 
паспець, пакуль не развіднела, у вёску...(Сач.) 8. Не верыць ім нельга. (Шам.) 

7. Прачытайце,  растлумачце значэнне і ўжыванне часціцы ні. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



340 

1. Вёска яшчэ спала—нідзе ні агеньчыка. (Асіп.) 2. Зрабілася ціха, ніхто 
не сказаў ні слова. (В.Б.) 3. Нельга забываць пра чалавека ні на адну хвіліну. 
(Шам.) 4. Мядзведзь не баіцца ні снегу, ні марозу, ні голаду. (В.В.) 5. Дзе б я 
ні быў, што б ні рабіў, край , дзе радзіўся, дзе любіў, з вачэй маіх не сходзіць. 
(Ал.) 6. Ляжыць Міколка ні жывы ні мёртвы і толькі чуе, як моцна б’ецца яго 
маленькае сэрца. (Лыньк.) 7. Што ні калгас, дык свой музыка, што ні калгас, 
дык свой паэт! (Бр.) 8. Ні хмурынкі на небе. (К-с) 9. Ні звер, ні чалавек, ні 
птушка не парушалі яго спакою. (К-с) 10. Ні адзін не адважыўся пераплысці 
раку. (Нях.) 

8. Выканайце марфалагічны разбор часціц у наступным парадку: 1. 
Часціца паводле саставу і паходжання. 2. Разрад паводле значэння. 3. 
Роля часціцы. 

Не дужа ветліва рассоўваючы людзей, я ўсё ж прабіраюся да абеліска. 
Праўда, агню амаль не відаць. У шырокім маўклівым крузе замерлі людзі. 
Твары ўрачыста засяроджаны. Яны вельмі мудрыя і вельмі светлыя, гэтыя 
твары. Мне здаецца, я ніколі не бачыў такімі нашых людзей. Цяжка нават 
паверыць, што гэта самыя звычайныя твары самых звычайных людзей. 
Зрэшты, тут тыя, па лёсе якіх усім сваім цяжарам праехала вайна. ( Васіль 
Быкаў) 

 
Правапіс часціц. Ужыванне часціц НЕ, НІ з рознымі часцінамі мовы 

(КСР) 
 
Пытанні для самакантролю:  
1. У якіх выпадках ужываецца часціца не, а ў якіх ні?  
2. Якія часціцы пішуцца са словамі праз злучок, а якія асобна?  
3. Калі не- (ня-) як прыстаўка пішацца разам з усімі часцінамі мовы?  
4. У якіх выпадках пішацца разам (як прыстаўка) ні- (ані-)?  
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
1. Спішыце, раскрываючы дужкі. Растлумачце правапіс часціц; 

вызначце формаўтваральныя часціцы і часціцы, якія сталі марфемамі слова 
1.Ламаўся лёд, ногі правальваліся на той свет – хоць (бы) на што 

аперціся... (Стр.) 2. Чаму (сьці) тады, у маладосці, Сушчэня падабаўся 
Бураву, можа, сваёй паважнасцю, роўнасцю ў адносінах да сяброў і суседзяў. 
(В.Б.) 3. Але (ж) хіба гэта добрае жыццё, калі адмірае і гіне мова цэлага 
народа? (Гіл.) 4. Вось каб і сёння хто(небудзь) стаяў побач са мной, я паказаў 
(бы) яму адну з’яву. (Кул.) 5. Добра ўсё (такі) рабіць людзям прыемнае (Асіп.) 
6. Быць блазнам, весялійь (абы) каго, якая невясёлая задача! (А.Л.) 7. Так я 
разважаю, думаю і пакутую ў цішы, як раптам грукатлівая чарга дзе (сь) у 
першай траншэі абуджае ноч. (В.Б.) 

2. Спішыце, устаўляючы замест кропак часціцу не або  ні. Растлумачце 
значэнне і ўжыванне гэтых часціц. 

1. Як ... заўзята кідаў Міканор рыдлёўкай, на дарогу ўсё ж паглядваў – 
там цягнулася яшчэ купка куранёўцаў. (І.М.) 2. Беларусь, Беларусь, ... канца ... 
краю.(Б.) 3. Вясной і ўвосень тут нельга было прайсці  ... балотам, ...лесам. 
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(Шам.) 4. Сёння пярсцёнкі, кулоны, бранзалеты, пацёркі -- ... што іншае, як 
язычніцкія перажыткі; продкі карысталіся імі для ахоўвання сябе ад 
варожых сіл. (К.Т.) 5. З дзедавых слоў выходзіла, што цяпер ... звера вартага 
... засталося ў лесе, ... раба ў вадзе. (І.М.) 6. Памятаю, як сам аўтар ... раз 
моршчыўся, слухаючы песню. (Віт.) 7. Алесь ... мог ... думаць, што зрабіў 
правільна. (Каратк.) 8. Хто ... ведае ліпнёвых дзён на вёсцы з іх спёкай і 
ўборачнымі клопатамі! (Хадк.) 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз)  - максімальная адзнака 8 балаў 
1. Спішыце, раскрываючы дужкі. Часціцы не (ня) пішыце разам ці 

асобна; растлумачце іх правапіс з рознымі часцінамі мовы. 
1. Самая страшная рэч – абыякавасць. Калі з ёй (не) змагацца, яна, як 

дрыгва, можа загубіць любога чалавека.. (М.Т.) 2. Чарняхоўскі, амаль (не) 
прыпыняючыся, папрасіў, каб падалі матэрыялы, што прыйшлі на яго імя. 
(І.М.) 3. Люк чарнеў (не) прагляднай цемрай. І раптам адтуль упаў мне ў вочы 
(не) сцерпна яркі сноп святла. (Каратк.) 4. (Не)дзе (не)далёка ў праліве 
крэкча, мусібыць асядаючы, тоўсты летні лёд (Я. С.) 5. Часам і мне здаецца, 
што я, бадай, нават (не)дрэнна ведаю вас, мая зямля і мой народ. (Б.) 6. 
Мяккаю разораю каля цёмна-зялёнага, аж ліловага жыта Хрысця паднялася 
на грудок, спынілася на (не)езджанай сцежцы, што бегла на блізенькія 
адсюль Прылуцкія хутары. Сіратою сярод поля стаялі нічым 
(не)абсаджаныя і (не)абгароджаныя Рэпкавы будынкі... (Ад.) 7. Лабановічу 
рэдка калі траплялася бачыць такое мноства баравікоў на зусім (не)вялічкай 
лапінцы. (К-с).  

2. Спішыце сказы, раскрываючы дужкі і даючы тлумачэнне правапісу 
гэтых слоў. Выпішыце часціцы і выканайце іх марфалагічны разбор у такім 
парадку: 1) разрад паводле паходжання;   2) паводле саставу; 3) паводле 
значэння. 

1. Разамлелае сонца (як) быццам застыла ў нерухомай цішыні (І.М.) 2. А 
мы ўсё ідзём і ідзём, і хадзе нашай, здаецца, ніколі( не) будзе канца...(Сач.)     
3. Урэшце Раман( не) стрываў і пры першай (жа) нагодзе паслаў у леснічоўку 
Мікітку. Хай праведае дзядзьку ды бацьку пра ўсё раскажа (Сач.) 4. Па той 
бок бярэзін, каля помніка,( як) бы ўспыхнулі старыя сосны. (Парх.) 5. Лета – 
гэта яшчэ і пах свежай, падварушанай зямлі. (Я.С.) 6. Ці гэта была 
звычайная бяссонніца, што часам бывае ў старых, ці, можа, сэрца 
прадчувала нейкую бяду? (Краўч.). 7. (Ні)далеч, (ні)час (не)заслоняць мне 
родных берагоў (К-с). 

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў    
1. Спішыце, раскрываючы дужкі. Часціцы не (ня) пішыце разам ці 

асобна; растлумачце іх правапіс з рознымі часцінамі мовы. 
1.Чарняхоўскі, амаль (не) прыпыняючыся, папрасіў, каб падалі 

матэрыялы, што прыйшлі на яго імя. (І.М.) 3. Люк чарнеў (не) прагляднай 
цемрай. І раптам адтуль упаў мне ў вочы (не) сцерпна яркі сноп святла. 
(Каратк.) 4. (Не)дзе (не)далёка ў праліве крэкча, мусібыць асядаючы, тоўсты 
летні лёд (Я. С.) 5. Часам і мне здаецца, што я, бадай, нават (не)дрэнна 
ведаю вас, мая зямля і мой народ. (Б.) 6. Мяккаю разораю каля цёмна-
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зялёнага, аж ліловага жыта Хрысця паднялася на грудок, спынілася на 
(не)езджанай сцежцы, што бегла на блізенькія адсюль Прылуцкія хутары. 
Сіратою сярод поля стаялі нічым (не)абсаджаныя і (не)абгароджаныя 
Рэпкавы будынкі... (Ад.) 7. Лабановічу рэдка калі траплялася бачыць такое 
мноства баравікоў на зусім (не)вялічкай лапінцы. (К-с). 8. (Не) па-летняму 
выглядала неба, па-іншаму шумелі дрэвы.(С.А.) 9. На світанні Ягашын 
(не)далічыў чатырох чалавек. (Шам.) 10. Жыта было (ні)кчэмнае, малаціць 
яго – адна пакута. (І.М.) 

2. Укажыце словы, якія з часціцай не пішуцца заўсёды асобна:  
1. (Не)вясёлы, (не)дагледжаны, (не)варта, (не)дужа; 2. (Не)быў, 

(не)далёка, (не)супраць, (не)складаны; 3. (Не) заслужаны, (не)матчын, 
(не)толькі, (не)цярплівы; 4. (Не)зусім, (не)слухаючы, (не)цікава, (не)шчаслівы; 
5. (Не)раз, (не)скошан, (не)па-мойму, (не)да смеху;  6. (Не)горшы,  
(не)жоўты, (не)ядавіты, (не)кожны.   

 
Злучнік. Разрады злучнікаў 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Па якіх прыметах класіфікуецца злучнік? Дайце азначэнне. 
2. Якія бываюць разрады злучнікаў паводле паходжання, структуры, і 

спосабу ўжывання? 
3. Якія існуюць злучнікі паводле сінтаксічнай функцыі? На якія 

сэнсавыя адносіны могуць указваць злучальныя злучнікі? 
4. Якую ролю выконваюць падпарадкавальныя злучнікі? Якія сэнсавыя 

адносіны яны выражаюць? 
5. Як адрозніць падпарадкавальныя злучнікі ад злучальных слоў? 
6. Як адрозніць у напісанні злучнікі ад аднолькавых па гучанні 

займеннікаў з прыназоўнікамі і без іх? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Спішыце сказы. Падкрэсліце злучнікі і вызначце іх разрад 

паводле паходжання, саставу і ўжывання. 
1. Уздоўж палеткаў, абочын сцяжын пасталі, быццам дзеці з блакітнымі 

вачанятамі, васількі. (Парх.) 2. Хоць білі гарматы па сыну Урала, ды бронь 
баявую снарадам не брала! (Вял.) 3. Як зерні спяшаюцца зноў у барозны, так 
людзі вяртаюцца ў родныя гнёзды. (Віт.) 4. Калі ў лесе кукуе зязюля, то на 
палянках пунсавеюць суніцы, а ў полі красуе і наліваецца колас. (Нях.) 5. 
Перад тым як пайсці ў лес, я вырашыў наведаць музей, паглядзець на новыя 
экспанаты. (В.В.) 6. Чалавек нараджаецца, каб запаліць у Сусвеце зорку ці 
пакінуць на зямлі след. (Пташ.) 7. Маліліся (продкі) Купалу, як і ўсім іншым 
паганскім багам, не толькі з чыстым духам, але і з чыстым целам. (У.А.) 8. 
Калі жыць ды не працаваць, то і жыць не трэба. (У.П.) 

2. Спішыце, падкрэсліце злучальныя злучнікі. Вызначце, што яны 
злучаюць і да якой групы адносяцца. 
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1. Вось дзьмухне вецер – і вяршаліны асін паціху закіпяць. (Панч.) 2. 
Яшчэ ў лагчынах цёмны снег ляжыць, ды пахне ўжо смалою і бяростаю. 
(Ю.С.) 3. Другога слухай, ды свой розум май. (Прык.) 4. Хоць бы ветрык 
дыхнуў, а то наўкола, як у гаршку, горача і ціха. (Грод.) 5. Сёння свеціць 
сонца. І гэта вельмі добра! А то вось хутка зноў будзе восень – холад, 
дажджы. (Б.) 6. Жыццё спяшаецца, толькі паспявай за ім! То адзін прыдумаў 
нешта новае, то другі здолеў апярэдзіць час... (Пасл.) 7. Ані страху, ні болю ў 
вачах навакольных, нават смутак гарыць баявым пачуццём. (Гл.) 8. Толькі 
каля  гарызонта адзінока свяцілася зорка, але ад яе бляску Васілю стала 
халадней. (І.М.) 

3. Спішыце, падкрэсліце падпарадкавальныя злучнікі. Вызначце, 
што яны злучаюць і да якой групы належаць. 

1. Калі вы друг другу руку падалі, каб крочыць дарогай адной, -- 
забудзьце, што гнездзіцца сум на зямлі, -- песню бярыце з сабою! (Гіл.) 2. 
Ледзь грэчка цветам поле зацярусіць, дык чайкі ў вырай – даўняя прымета. 
(Віт.) 3. Як пойдзеш нацянькі, дык праходзіш тры дзянькі. (Прык.) 4. Я б мог 
дажджынкай падаць весняй, у небе жоравам трубіць, ці хоць бы слоўцам 
зліцца з песняй, -- абы з табою ўсюды быць. (Кір.) 5. Для таго каб праца 
давала плённыя вынікі, трэба прывучаць да сталых і сур’ёзных адносін да яе з 
маладых гадоў. (К-с). 6. Нягледзячы на тое што прыказкі і прымаўкі 
самастойна не бытуюць, яны не трацяць ад гэтага свайго велізарнага 
значэння. (Кр.) 7. Радасць працы вымагае, каб усё тое, што добра зроблена, 
было заўважана і адзначана. (К.Ч.) 

4. Спішыце сказы. Знайдзіце падпарадкавальныя злучнікі і 
злучальныя словы. Вызначце, якой часцінай мовы і якімі членамі сказа 
з’яўляюцца злучальныя словы. 

1. Наіўнае юнацтва! Табе здаецца, што ты выключнае, што ты самае 
разумнае, мудрае, не падобнае  на ўсіх, і жаданні ў цябе недасягальныя! 
(Шам.) 2. Адразу пасля прамовы ўсё стала ясным і зразумелым. Што рабіць і 
чагочакаць. (Шам.) 3. Мяне здзівіў яе голас, тое, як яна сказала гэта 
“чаму”.(Стр.) 4. Алесь сам не разумеў, як яны маглі заблудзіцца. (Каратк.) 5. 
Чым госць радзейшы, тым мілейшы. Прык.) 6. У той дзень, калі гэта 
адбылося, і пасля абеду спёка спадала (Пальч.) 7. Пракурор падняўся, не 
чакаючы, пакуль яму дадуць слова. (Скр.) 8. Васілец нават не здагадваўся, 
што ў мястэчку можа знайсціся такая малая хатка. (І.Н.)  

5. Выканайце марфалагічны разбор злучнікаў у наступным 
парадку: 1. Якія сінтаксічныя адзінкі яны звязваюць; 2. Разрад паводле 
паходжання; спосабу ўжывання; сінтаксічнай функцыі. 

1. Усё пакінуць след павінна, бо, як пачаўся белы свет, прамень, 
пясчынка і расліна нязменна пакідаюць след. (Бр.) 2. Мітусня такая, што аж 
гудзе ў галаве. Але яна мне мала памагае. (Асіп.) 3. Калі ж прыціснуць боль і 
гора грудзі і здасца, што і дня не пражывеш, знаёмых і любімых ты забудзеш і 
, як маленькі, маму пазавеш. (Грах.) 4. Назаўтра мароз хоць і памацнеў крыху, 
але яго моцы яшчэ не хапала на тое, каб надзейна стала рака. (Кул.)  5. Ці то 
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здалёк прыбыў,  ці зблізку, які б вас вецер ні прынёс – вам Камароўку ў 
стольным Мінску не абмінуць, бы ўласны лёс. (Гіл.) 

 
Выклічнік. Гукапераймальныя словы 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Чаму выклічнік разглядаецца як асобая часціна мовы? 
2. Якія  бываюць разрады выклічнікаў паводле паходжання? значэння? 
3. Якія знакі прыпынку ставяцца пры выклічніку? 
4. Якая функцыя гукапераймальных слоў у мове? Прывядзіце прыклады. 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Спішыце сказы. Падкрэсліце выклічнікі, вызначце разрад 

выклічнікаў паводле паходжання і значэння. 
1. Вечны Агонь гарыць. І аднекуль з зямлі гук сыходзіць такі, нібы 

сэрца там б’ецца. Жах! Я там слязьмі залівалася. Стаяла і думала: а я ж, 
людцы мае, перажыла ўсё тое. Перажыла! (Парх.). 2. О, Беларусь! Мой лёс, 
мой вечны боль. Мая невыспеваная давеку песня! (Гіл.). 3. Багацце трэба вам 
паэтава? Дык калі ласка! Вось яно. Бярыце! Ён жа дзеля гэтага капіў – з 
народам заадно (Гіл.). 4. Стрэл. За стрэлам – нядружны залп. Стрэл ізноў. 
Яшчэ раз залп. – Гэй! Выходзь, немчура, на сонца! (Гіл.). 5. Эх, правадніца, 
правадніца, люблю я твой вандроўны дом, хачу з табою парадніцца, зрабіцца 
паўправадніком (Панч.). 6. --Ну як, таварыш Бадыль, накармілі вас? – Дзякую. 
Наеўся, як на Дзяды (Кр.). 7 Цяпер кажу: ну, што ж – карай! Карай!... Хоць, 
можа, усё ж і не прапашчы я зняверца (Гіл.). 8. Трымаючыся за яловую лапку 
і выглядаючы збоч яе як з-за аховы, дзяўчына пасмялела: -- Ой, божа, хто вы? 
(І.М.). 9. Гыля, гыля, вершаняты, вершаняты-птушаняты! Годзе песціцца, 
туліцца ў душы, як у гняздзе! (Гіл.). 10. Раптам сталася нечаканае: плотка 
сарвалася з кручка… І ў той самы момант ззаду пачуўся голас: -- Нічога, 
браце пісьменнік, не зробіш: і тут бываюць творчыя няўдачы. Ну, здароў! (Б.). 
11. – А не наравісты [конь] ? – пытаюся я. – Псс!... – запсыкаў цыган, 
вылупіўшы на мяне свае хітрыя вочы (Як.). 12. Дзень добры, Кіеў, 
непаўторны Кіеў! Я палюбіў твой воблік з даўніх дзён (Панч.). 13. Ах, ах, ды ў 
гэтым месяцы яшчэ забіты весніцы, марозам прымарожана, прымружана шчэ 
лужына завейлівым сняжком (Стр.). 

2. Высветліце значэнні, якія выражаюцца аднолькавымі 
выклічнікамі.  

1. Ну, сціхні, ша! Чаго ты плачаш? – Антось племянніцу ўцяшае і нос 
крысом ёй абцірае (К-с). 2. Ну ж і балота! Вось атрута, то не работа мне – 
пакута (К-с). 3. Вось гэта рыба! Кілаграмы на два зацягне. Ну і ну!... (Р.І.). 4. 
Ах, дачушка, дачушка! – уздыхнула гара (К-с). 5. Ах, як муцім дзеля рыбкі 
вадаём! Эгаізм нават самай нізкай пробы бессаромна і бязбожна выдаём за 
духоўны і культурны рост асобы (Гіл.). 6. Ах, вунь ён дзе, клянок! Невялічкі, 
зусім непрыкметны побач з волатамі-дубамі (Шам.). 7. Ах, якая ты жорсткая 
ўсё-такі, мудрасць людская (Гіл.).  
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3. Складзіце сказы, у якіх бы словы ну, а, жах, дудкі, марш, дзякуй 
ужываліся як выклічнікі і як знамянальныя ці службовы часціны мовы.  

4. Размяжуйце выклічнікі і гукапераймальныя словы. Растлумачце 
іх значэнне і ролю ў сказе.  

1. У любімай мове, роднай, наскай, ах, якія словы: “Калі ласка!...”. Як 
звіняць яны сардэчнаю струною, праз усё жыццё ідуць са мною (Бр.). 2. Я 
глядзеў у неба і бачыў, як у ягонай вышыні над лесам адзінока кружыў 
коршак, і толькі яго тонкае, адрывістае “кіў-кіў” даносілася да зямлі і 
абуджала гэты лясны спакой (Бясп.). 3. У Васі ж было сваё разуменне шчасця, 
і якой бы нязначнай ні здалася каму прычына яго сённяшняга настрою, 
скажыце дзякуй, калі лёс пашле вам такія прыемныя хвіліны (Краўч.). 4. 
Даўшы “дзень добры”, Зося патапталася ў парозе, абабіла з валёнкаў снег і 
падышла да грубкі, села моўчкі на табурэтку (З.П.). 5. Марыля брала жмакамі 
салому, па жолабе падавала яе ў барабан. Вострыя касыя нажы весела 
перагаворваліся “шых- шых- шых- шых- шых- шых…” (З.П.). 6. І калі ўжо 
зрок ледзь-ледзь нашчупваў у шэрай засмужанай высі тую рухавую рыску, з 
неба зляцеў на зямлю роспачна-абрывісты гук: -- Курл!... Курл!... Курл!... 
(В.Б.). 7. Часам мерна, паважна адбівалі ў гняздзе на зялёнай Зайчыкавай 
страсе сваё “клё-клё-клё” бусел ці бусліха (І.М.). 8. А ў дрывотні я пачуваўся, 
далібог, лепей, чым прарок Іёна ў чэраве Левіяфана (У.А 

5. Спішыце сказы. Пастаўце знакі прыпынку пры выклічніках і 
ахарактарызуйце іх: разрад паводле паходжання (вытворны ці 
невытворны) і паводле значэння (эмацыянальны, волевыяўленчы ці 
моўнага этыкету).  

1. Эх, любачка! Ты яшчэ мала жывеш на свеце і шмат чаго не цяміш, 
блазніца (К-с). 2. А Ото ж грыбкі! І так рана з’явіліся! (К-с). 3. – Заходзьце  
калі ласка. Здымайце свой пінжачок – сушыцеся (Грах.) 4. Твая душа не 
змірыцца з хімерай. – Гэй будзь ласкавы, -- закрычыць яна, -- мне родных 
гукаў выдаць той жа мерай, якою выдаў хлеба і віна! (Гіл.). 5. Ну хопіць, -- 
раптоўна страпянуўся Нікіфаровіч і, насунуўшы шапку на галаву, звярнуўся 
да моладзі (Бр.). 6. – Добры дзень Рэня! – звычайна вітаў ён яе. – А Алёшка! 
Дзень добры дзень добры… (Лыньк.). 7. – Дабранач! – з усмешкай 
агледзеўшы ўсіх прысутных, развітаўся Алесь (Каратк.). 8. – Бывайце 
здаровы, як рыжкі баровы, -- адыходзячы, гучна засмяяўся сусед. І ў доме 
запанавала цішыня (Р.М.). 9. Мёд ваш, відаць, ох старэнькі? Гляк, бач, ад 
моху сівенькі… (К.Б.). 10. – А дзядзька, дзядзечка, саколік! Насып мне ягад у 
прыполік! (К-с). 

 
СІНТАКСІС 

Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Класіфікацыя словазлучэнняў 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Што такое словазлучэнне як сінтаксічная адзінка? Што агульнае 

паміж словам і словазлучэннем і што адрознівае іх? 
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2. На падставе якіх прымет класіфікуюцца словазлучэнні на свабодныя, 
сінтаксічна непадзельныя і несвабодныя; імннныя? 

3. Як адрозніць простыя словазлучэнні ад складаных? 
4. Якія тыпы сінтаксічных адносін выражаюцца ў словазлучэннях? 
5. Якія віды сувязі існуюць паміж кампанентамі словазлучэнняў? 
6. У чым сутнасць кіравання, дапасавання, прымыкання? Як адрозніць 

моцнае кіраванне ад слабага? 
7. Як у словазлучэннях праяўляецца нацыянальная спецыфіка мовы? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Вызначце, ці з’яўляюцца наступныя спалучэнні слоў 

словазлучэннямі. Адказ матывуйце. 
Трыста сорак чатыры, быў сустрэўся, іх песня, таму што, абапал дарогі, 

нягледзячы на дождж, прыемныя ўражанні, пяты ад дарогі, настаўнік і вучань, 
надзвычай прыемна, буду берагчы, стаялі абапал, давайце спяваць, для таго 
каб, кожны з прысутных, на працягу месяца, у сувязі з падзеямі, дык вось, 
няхай прыедзе, цікавейшы за суседа, у лесе, самы высокі, адрамантаваў бы, 
тым часам як, лепей за ўсіх, найменш упэўнена, весела і прыемна. 

2. Выпішыце ў адзін слупок свабодныя сінтаксічныя словазлучэнні, 
у другі – сінтаксічна непадзельныя словазлучэнні, у трэці – несвабодныя 
фразеалагічныя словазлучэнні.  

Большасць людзей, мусіць прызнацца, сумленны чалавек, на дыбкі 
стаць, пяцёра партызан, кату па пяту, адданасць справе, саткаць з ільну, быў 
адказным, штосьці нязначнае, хуткае вызваленне, макам сесці, зрабіць 
сумыслу, з розуму звесці, сама справа, пачаў злавацца, (чалавек) гадоў пад 
сорак, пісаць пяром, душа ў душу, не чуць ног пад сабою, сусед па парце, хата 
лесніка, за адным скрыпам, давесці да торбы, ні жывы ні мёртвы, засталося 
двое, (хлопец) з блакітнымі вачыма, брэх сабакі, бераг ракі, з усяго маху, 
выйшлі пакатацца, хтосьці з нас, здавалася блакітнай, трынаццаць чалавек, 
кожны з нас, кінуў гуляць, хоць гаць гаці, языком малоць, лягчэйшы за ўсіх, 
дэпутат думы, адказны перыяд, стала сумна, шмат людзей. 

Растлумачце, чым кіраваліся пры размежаванні словазлучэнняў. У 
свабодных і сінтаксічна непадзельных словазлучэннях абазначце 
галоўны і залежны кампаненты. 

3. Пабудуйце простыя словазлучэнні з дадзенымі словамі ў ролі 
галоўнага і ў ролі залежнага кампанентаў. Вызначце від словазлучэнняў 
паводле марфалагічнага выражэння галоўнага кампанента. 

 Радасны, восьмы, весела, гук, вандроўка, сцерагчы, два, горшы, 
збірацца, хтосьці, кожны, мацнейшы, блізка, смела, барацьба, радасць, вітаць, 
дуб, адданасць, устаць, паляўнічыя, трое. 

4. Размяжуйце простыя і складаныя словазлучэнні. Абгрунтуйце 
свой выбар.  

Буду віншаваць сяброў, чуць на свае вушы, нясцерпная туга па Радзіме, 
прыемная вестка, добрае жаданне, давай прынясём кнігі, няхай чытае 
самастойна, успамінаць прыемную сустрэчу, складанае заданне для 
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запамінання, самы цікавы фільм, жыць душа ў душу, матылёк з прыгожымі 
крыльцамі, настойлівы характар бацькі, заўсёды гатовы да подзвігу, новы 
ўніверсітэцкі корпус, працаваць да сёмага поту, найбольш дакладна 
прааналізавана, пабачыцца з дачкой і сынам, адчыніць дзверы госцю, 
сустрэць Новы год, пачаў працаваць сумленна, шчыра хацеў дапамагчы, 
цагляны дом насупраць, небяспечны з’езд з гары. 

Адкажыце, якія складаныя (аналітычныя) формы слоў могуць 
быць у якасці кампанента простага словазлучэння. 

5. Выпішыце са сказаў назоўнікавыя і прыметнікавыя 
словазлучэнні. Вызначце характар сінтаксічных адносін і від 
сінтаксічнай сувязі паміж іх кампанентамі.  

1. Міл майму сэрцу гоман далёкі, водгук вясёлы і шум (К-с). 2. Сям-там 
па нізкіх мясцінах чуліся днём ледзь улоўныя перамовы нябачных яшчэ 
ручаінак (Лыньк.). 3. І вось пайшлі яе хлопцы зноў, цяпер ужо на ўсход (Б.). 4. 
Было лета, самая зялёная пара яго (І.М.). 5. Першы снег! Першы снег! Дык 
хадзем жа хутчэй з гэтых надта ўтульных сягоння пакояў на прастор для 
душы, на святло для вачэй! Любаваннем з акна не заменіш такое (Гіл.). 6. 
Горды сцяг перамогі. Кроў братоў і сыноў. Франтавыя дарогі грозных, чорных 
гадоў (Бр.). 7. Зашчацінены, страшны ад пылу немец нешта крычаў (В.Б.). 8. 
Мінулае трэба ведаць, каб не заблудзіць у сваім руху наперад (М.Е.). 9. 
Беднае зярнятка страціла ўжо ўсякую надзею ўбачыць калі-небудзь белы свет: 
так было цёмна яму ў зямлі (К-с).  

6. Выпішыце са сказаў лічэбнікавыя і займеннікавыя 
словазлучэнні. Вызначце характар сінтаксічных адносін і від 
сінтаксічнай сувязі паміж іх кампанентамі.  

1. Двое з дзяцей засталіся ў лесе назіраць за звяркамі (К-с). 2. Я павінен 
ведаць, хто з нас на правільнай дарозе і каму ў каго вучыцца трэба (Кр.). 3. 
Вайна забрала ў Данілавічаў ажно чацвёра сыноў (Парх.). 4. Чуваць першыя 
для мяне сёлета берасцянкі (Б.). 5. Мы з табою справілі заручыны на зары 
далёкае пары (Зв.). 6. О зямля! Ты ўся ў абновах! Ты ў мільён званочкаў 
звоніш, ты на ста пявучых мовах весняй радасцю гамоніш (Гіл.). 7. Як 
вызначылі спецыялісты, дубу за шэсцьсот гадоў (Хадк.). 8. Сёй-той з 
прысутных выказваў сваё меркаванне на адносіны да меліярацыі (Скр.). 9. –
Вады! – крыкнуў хтосьці з дзяцей (Як.). 10. Кожны з нас крочыў у жыццё 
самастойна, ведаючы з маленства: ёсць сто дарог – адна твая (Пташ.).  

7. Выпішыце са сказаў дзеяслоўныя і прыслоўныя словазлучэнні. 
Вызначце характар сінтаксічных адносін і від сінтаксічнай сувязі паміж 
іх кампанентамі.  

1. І што на свеце мілей за цябе, пара маладога жыцця? (К-с). 2. Веснавое 
сонца растапіла снег на пагорках, пагнала ярамі і зморшчынамі на палях 
шпаркія ручаі (Хадк.). 3. Ты не гніся, брат, ніколі траўкаю пахілай, сам 
пружыны сваёй долі выкуй уласнай сілай! (К-с). 4. Я гляджу на сцішанае 
неба. Дзесьці побач – конікавы строкат. Як жа часам чалавеку трэба апынуцца 
ў казцы ненарокам! (Гіл.). 5. Між людзей заўжды весялей – не дакучаюць 
думкі (В.Б.). 6. Асцярожней, таварыш, са святынямі. Чым замяніць іх думаеш, 
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скажы? Страшней за ўсё, як робяцца пустынямі палеткі плодныя людской 
душы (Гіл.). 7. Чытаць па-руску навучыла яго мама (Бр.). 8. Горача любіць 
беларус сваю радзіму, сваю зямлю, якую ён багата паіў потам і крывёю (К-с). 

8. Выпішыце са сказаў словазлучэнні, у якіх кампаненты звязаны 
дапасаваннем. Вызначце формы і сродкі дапасавання. 

1. Нехта незнаёмы нясмела пастукаў у шыбу (І.М.). 2. Як светлы сон, 
успамінаецца тут матыліная ружовасць пялёсткаў, пчаліны звон і ласкавае 
сонца (К-с). 3. І стукнула сэрца так моцна ў мяне, аж здрогнуў на ясені месяц-
падкоўка (Гіл.). 4. Сонца толькі пачынае сваё шэсце, яно ўжо недзе купаецца  
промнямі далёка ў лесе (Пестр.). 5. Пяцярым зняволеным загадалі капаць ямы 
(В.Б.). 6. Два чалавекі ў брызентавых дажджавіках,  адзін з аўтаматам, а другі 
без нічога падышлі да Грыся (Кул.). 7. Толькі цяпер я заўважыў, што бабёр не 
адзін. Каля яго заварушылася постаць другога бабра (В.В.). 8. Мілы кут мой, 
ці восень імжыць, ці плыве над табой дзень ласкавы – ты ў мяне пастаянна ў 
душы, ты – як дзве дарагія мне явы (А.Р.). 9. Гулі маторы. І гэты гул іхні то 
нарастаў, то заціхаў (Чыгр.). 

Адзначце словазлучэнні з няпоўным дапасаваннем. 
9. Выпішыце са сказаў словазлучэнні, у якіх кампаненты звязаны 

кіраваннем. Вызначце формы і сродкі кіравання.   
 1. Я радаваўся звароту Кіма. Ён, здавалася, прынёс мінулае, радаснае 

(І.Н.). 2. Сляпога за правадыра не пашлеш (Прык.). 3. Мы таксама радуемся 
зелені, сонцу яснаму над галавой, небу сіняму, палям засеяным, шэпту ліўняў 
з лісцем і травой (Гіл.). 4. Дзецям заўсёды прыемна ад сустрэчы з кнігай (Віт). 
5.  Выратаванне жыцця стала галоўным для Леўчука (В.Б.). 7. Дом і маёмасць 
падзялілі пароўну з братам (Б.). 8. Высока ў сінім небе плыве яркае сонца, 
шчодра лье на зямлю сваю цеплыню і Мне насустрач здалечы лесам песня 
ішла (Гіл.). 10. Калі мы пакідалі вёску, бабка выйшла нас праводзіць, а 
хлапчукі доўга ішлі следам (Нях.). 11. З палёў шырокіх вецярок прыносіць 
крыштальны звон даспелага калосся (Панч.). 

Адзначце словазлучэнні з моцным кіраваннем. 
10. Выпішыце са сказаў словазлучэнні, у якіх кампаненты звязаны  

прымыканнем. Вызначце характар сінтаксічных адносін паміж 
кампанентамі.  

1. На другі дзень Васіля ўпершыню выклікалі працаваць (І.М.). 2. Час ад 
часу ў вершняку перасвістваюцца каршуны, і ніяк не пасуе ім іх свіст, зусім 
не маладзецкі і не грозны (Б.). 3. Вага нета – гэта вага без тары і ўпакоўкі. 4. 
Сцежка дадому бегла вузенькай змейкай праз невялікі хмызняк (Каратк.). 5. 
Днём грэла зусім слаба (Пташ.). 6. З-пад шэрага паліто выглядвала вайсковая 
гімнасцёрка і штаны колеру хакі (А.М.). 7. Беларус якраз адрозніваецца 
шчодрасцю, заўсёднай гатоўнасцю прыйсці на дапамогу ў бядзе (Каратк.). 8. 
Дарога пачала паніжацца, і сыпкі пясок яе змяніўся мяккім падатным 
забалочаным грунтам… (І.М.). 9. Стары Вежа прытрымліваўся  старых 
звычаяў і загадаў аддаць Алеся на дзядзькаванне да  Кагутоў (Каратк). 10. Нас 
жыццё выпроствала і гнула, ды зламаць і знішчыць не змагло (Бур.). 11. Яда 
стоячы не прыносіць ніякага задавальнення. 12 Нас могуць біць – аж да 
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крывавых слёз, каб лёкаяў зрабіць з ахвяраў здзеку, але мы мусім адстаяць 
свой лёс, каб ён для нас шчаслівы быў давеку (Гіл.). 13. Горача свяціла сонца, 
зусім па-летняму дрыжала сіняватая смуга над пыльнай дарогай, у кустах 
крушыны свісталі вясёлыя дразды (І.Н.). 14. І не гасне нястомнае жаданне 
зазірнуць за заслону заўтрашніх дзён (К-с). 15. Маці, узяўшы капаніцу, 
пайшла на агарод акопваць бульбу (Сач.). 16. Душа маці прагла ўвабраць у 
сябе душу свайго народа – яе весялосць і сум, яе радасць і гора (Віт.). 

Адкажыце, чым выражаны залежныя кампаненты словазлучэнняў. 
11. Да словазлучэнняў падбярыце сінанімічныя і запішыце іх. 
Сумаваць без маці, вядомы на ўвесь свет, чытаў пяць дзён, сядзеў поруч 

з сябрам, нахіліцца да зямлі, схуднець ад гора, бегчы ля хаты, працаваць да 
самай раніцы, прыехаць адпачыць, не спаць ноччу, часопіс за верасень, 
ветлівы з бацькамі, паехаць у грыбы, вучыцца на настаўніцу, сустрэцца пасля 
вячэры, купіць бочку пад капусту. 

12. Выпішыце з тэксту словазлучэнні і дайце ім поўную 
характарыстыку ў наступнай паслядоўнасці: 1) пачатковая форма 
словазлучэння (па пачатковай форме галоўнага слова); 2) простае ці 
складанае; 3) тып словазлучэння паводле спаянасці кампанентаў: 
свабоднае, сінтаксічна непадзельнае, несвабоднае; 4) сінтаксічныя 
адносіны паміж кампанентамі словазлучэння: атрыбутыўныя, 
аб’ектныя, акалічнасныя (з указаннем значэнняў), суб’ектныя; 5) тып 
словазлучэння паводле граматычнага выражэння галоўнага слова: 
іменнае (назоўнікавае, прыметнікавае, лічэбнікавае, займеннікавае), 
дзеяслоўнае, прыслоўнае; 6) від сінтаксічнай сувязі паміж кампанентамі: 
дапасаванне (поўнае ці няпоўнае), кіраванне (прыназоўнікавае ці 
беспрыназоўнікавае, моцнае ці слабае), прымыканне. 

Два тыдні ішлі няспынныя дажджы. Дарогі раскіслі, па іх цяжка было 
праехаць. Палі, паплавы панабракалі вільгаццю. Вада чвякала пад нагамі, 
зацякала за каўнер, зябкімі поцекамі прабіралася па спіне і змочвала да 
апошняй ніткі. Пасля надышлі замаразкі. Яны ўсё мацнелі і мацнелі, і ўжо 
раніцамі зямля адзывалася пад нагамі лёгкім звонам, і кожны крок быў чуваць 
за некалькі кіламетраў па ўсім наваколлі. Пасыпаў снег спачатку спакваля, 
потым пачаў ісці так густа, што адразу на валунах з’явіліся белыя шапкі, а над 
малымі бярозкамі хутка з’явіліся снежныя шатры. Лес адразу напоўніўся 
новымі зімовымі галасамі, упрыгожыўся новымі фарбамі. 

Хутка над лясамі і палямі загула завея, надзімаючы першыя, невысокія 
яшчэ і доўгія, як каснікі, сумёты, у якіх яшчэ больш пяску, чым снегу 
(Паводле М. Лынькова). 

 
Сказ як сінтаксічная адзінка. Тыпы сказаў 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Што такое сказ? Якая асноўная функцыя сказа і ў чым яе сутнасць? 
2. Якія граматычныя прыметы характарызуюць сказ? 
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3. Раскрыйце сутнасць паняццяў “прэдыкатыўнасць”, “мадальнасць”, 
“сінтаксічны час”. 

4. На якія тыпы падзяляюцца сказы паводле мэты выказвання? 
Ахарактарызуйце асаблівасці інтанацыі апавядальных, пытальных і 
пабуджальных сказаў. Назавіце граматычныя сродкі афармлення пытальных і 
пабуджальных сказаў. 

5. На якой падставе сказы падзяляюцца на клічныя і няклічныя?  
6. Якія сказы называюцца простымі і якія складанымі? двухсастаўнымі і 

аднасастаўнымі? развітымі і неразвітымі? ускладненымі? поўнымі і 
няпоўнымі? сінтаксічна падзельнымі і сінтаксічна непадзельнымі? 

 
Заданні да практычных заняткаў 

1. Ахарактарызуйце сказы паводле мэты выказвання і 
эмацыянальнай афарбоўкі. Растлумачце знакі прыпынку ў канцы 
сказаў. Вызначце іх асноўныя граматычныя прыметы. 

Англічанін увесь час сачыў за Андрэем. Той быў у думках вельмі 
далёка.  У душы ў яго расло, спела жаданне ўпасці вось тут на калені і 
заплакаць. Ён, бадай што, і зрабіў бы гэта, каб быў адзін, каб не было паблізу 
нікога. “Родная, дарагая зямелька, як ты ўсё ж цягнеш да сябе людзей, дзе б 
яны ні былі! І няўжо гэта праўда, што згубіў назаўсёды, навечна? Даруйце 
мне, мае дарагія мясціны. Даруй мне, любая зямля”. 

-- Я не хадзіў тут больш за дзесяць гадоў! – прамовіў Андрэй летуценна. 
– Больш за дзесяць гадоў не ступала тут мая нага! – І, павярнуўшыся тварам 
да англічаніна, сказаў: -- Пачакайце мяне, містэр Фостэр, я трохі прайдуся. 

– І не паверыш, што тут некалі быў наш двор, жылі мае бацькі, жыў я, -- 
задуменна прамовіў Андрэй. – Што робіць час?! (Б. Сачанка). 

2. Спішыце сказы, ставячы ў канцы іх патрэбныя знакі прыпынку. 
Адказ матывуйце. 

1. Выпадковасць, бязглуздзіца больш твораць жыццё, чым 
асэнсаванасць (В.К.) 2. – О-го-го, брат, -- дзядзька кажа: -- Цяпер зіма напэўна 
ляжа (К-с) 3. Што за стан яе дзявочы  Усё аддам, каб прыгарнуць Ну, а вочы...  
Бачыў вочы  Так і хочацца нырнуць (Панч.) 4. Ты чуеш, дружа, як плачуць 
журавы над зарывам асенніх журавін (Панч.) 5. Поўдзень, або Палессе, лічаць 
адной суцэльнай забалочанай нізінай (Каратк.) 6. Не хочуць маладыя мець 
многа дзяцей  А якая ж будучыня без дзетак (Л.Л.) 7. Па якім прынцыпе 
кладзецца на сценкі роспіс (У.Я.) 8. Як ты дорага мне, мая родная мова – 
песні-долі маёй векавая аснова (Гіл.)  9. Ці чулі вы зязюлі кукаванне ў 
глыбокіх сутоннях лясных (А.П.)  10. Цёпламу яснаму дню радуецца кожная 
жывая істота (І.Н 

3. Падзяліце тэкст на сказы. Пастаўце ў канцы сказаў патрэбныя 
знакі прыпынку. 

Даўняй любоўю люблю вясну яшчэ не агоркне бярозавік, а ляшчына з 
вольхаю пазасыпаюць лужыны ці не па ўсёй пушчы і тут з наіўнасцю дзетак 
пазіраюць на ўсё гэта сінія вочы пралесак то там, то тут яны, нібы невялічкія 
азёрцы,  адлюстроўваюць блакіт неба але ў нас ёсць не толькі блакітныя ці 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



351 

сінія пралескі часам трапляюцца ружовага, нават белага колеру дзіва дый 
годзе 

Я заўсёды бягу ў пушчу па вясну адшукаю кветкі, укленчу, але яны 
пазіраюць так даверліва, так па-дзіцячы, што рука не адважыцца сарваць 
наіўна толькі іначай не магу... 

Цвіце пушчанская зямля і зімою... глуха шуміць лес, апусцеюць лугі і 
палі, а я жыву надзеяй, што прыйдзе адліга і яна прыходзіць тады бачу: 
зацвітаюць кветкі, у агародчыку ўспыхваюць драбнюткія зорачкі макрыцы, 
мініяцюрныя фіялкі-браткі, кветкі стрэлак... стукне мароз – заледзянеюць 
кветкі а прылашчыць сонейка – і быццам зіма не зіма для іх: зноў цвітуць, 
ажываюць да апошняй жылачкі... мужнасць? Так дакладней, сімвал 
неўміручасці, стойкасці, мужнасці нахіляюся над імі заўсёды, як у паклоне... 
(Я. Пархута). 

4. Спішыце. Вызначце тыпы сказаў паводле адносін выказвання да 
рэчаіснасці (сцвярджальныя, адмоўныя: агульнаадмоўныя, 
прыватнаадмоўныя).  

1. Пабываўшы ў паднябессі, неяк па-асабліваму, абвострана-канкрэтна 
пачынаеш бачыць і любіць зямлю (З.П.). 2. Як бы ні цанілі плод, усё ж такі не 
можам не прызнаць, што першай з’яўляецца кветка (З.П.). 3. На ёлцы гарэла 
не семдзесят лямпачак, як сёння, а дваццаць пяць свечак (Пальч.). 4. У лесе не 
зварухнецца ніводзін лісточак нават на трапяткіх высачэзных таполях 
(Пестр.). 5. Як не прайсціся па сцяжынках свайго маленства! (Каратк.). 6. Над 
суседнімі дубамі і бярозамі ўзняўся вялізны і стройны дуб. Нельга не 
зачаравацца, гледзячы на  гэты велічны помнік нашай прыроды (Хадк.). 7. “А 
ці не пахне тут правакацыяй?” – нарастала ў Заслонава ўсё больш і больш 
трывога (Лыньк.). 8. Не ў асаблівым розуме, не ў фізічнай сіле, не ў 
прыгажосці моц чалавека. Значэнне яго – у мэце, у велічы сэрца, у сутнасці 
імкненняў (Карп.). 9. Нідзе няма такога чыстага неба ў пагодлівыя вясновыя і 
летнія ранкі, як у Серадзіборы (Пестр.).  

5. Спішыце тэкст, расстаўляючы знакі прыпынку. Вызначце тыпы 
сказаў паводле граматычнай структуры (простыя, складаныя). 
Падкрэсліце ў сказах прэдыкатыўную аснову. 

Культ песні, музыкі і паэзіі ўсеўладна панаваў у доме Рыгора 
Раманавіча Шырмы. Часта паслухаць новыя творы збіралася надзвычай 
шырокае кола знаёмых, сяброў. І гэта не дзіва. Ён не толькі сам у нястомных 
пошуках народных песенных скарбаў і самародных талентаў прайшоў усю 
Заходнюю Беларусь, як потым і ўсю нашу краіну, але і ўся Беларусь прайшла 
праз яго гасцінны парог, праз яго шчырае сэрца. 

Ён валодаў зайздросным дарам згуртоўваць вакол сябе моладзь, 
абуджаць яе веру ў свае сілы, здольнасці, веру ў лепшую будучыню. У яго 
доме заўсёды можна было застаць то гімназістаў, якія прыходзілі са сваімі 
клопатамі, то студэнтаў, якія часта збіраліся на рэпетыцыі хору, якім кіраваў 
Рыгор Раманавіч, то розных хадакоў і землякоў, якія прыходзілі па кнігі, па 
парады, то пачаткоўцаў – паэтаў, спевакоў, музыкантаў. 
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Любоў да сваёй роднай беларускай песні спалучалася ў Рыгора 
Раманавіча з глыбокім разуменнем яе значэння ў развіцці культуры народа, ва 
ўмацаванні братэрскіх сувязей паміж народамі. Ён лічыў, што народ, які 
перастаў спяваць, перастаў і жыць. І ён, не шкадуючы сіл і здольнасцей, рабіў 
усё, каб песня абуджала нацыянальную свядомасць нашага народа, клікала 
яго да барацьбы за лепшую будучыню і, як прадвеснік перамогі, свабоды, 
магутнай ракой плыла ў шырокі славянскі свет. Сёння Шырма – гонар 
беларускага народа і ўсёй нацыянальнай культуры (Максім  Танк). 

6. Выпішыце з тэксту ўскладненыя сказы. У дужках укажыце, якімі 
канструкцыямі яны ўскладняюцца (аднародныя члены сказа, 
адасобленыя члены сказа, звароткі, параўнальныя звароты, пабочныя і 
ўстаўныя канструкцыі). 

Жыта, да якога мяне прывёў аграном, каб паказаць, стаяла сцяною – 
высокае, сцяблістае, нібы чарот. Налітыя каласы важка хіліліся долу, 
пакалыхваліся пад лёгкім ветрыкам… 

Але я спыніўся, уражаны не толькі гэтым малюнкам. У жыце, на фоне 
жоўта-белых сцяблоў, сям-там віднеліся сціпла-вясёлыя (аж непрыкметна для 
сябе ўсміхнуўся) галоўкі валошак. Рассыпаныя дзе радзей, дзе гусцей, яны 
здаліся мне ў гэтыя хвіліны нотамі ціхай, зямной, знаёма-хвалюючай музыкі. 
Той самай, што калыхала, напаўняла святлом маё дзяцінства, давала высокую, 
непаўторную радасць юнацтву. Музыкі, якая, на жаль, стала паціху ўжо 
забывацца… 

Злавіўшы мой задуменны позірк, аграном, відаць, вытлумачыў яго па- 
свойму, бо тут жа пачаў паспешліва, збянтэжана апраўдвацца:  

-- Растуць. Што ўжо ні робім – і пратручваем, і па некалькі разоў 
прапускаем на трыеры, а яны ўсё роўна… Жывучыя! Ну, нічога, знойдзем 
управу і на іх.  

Напэўна, знойдзем… І будзе ў нас жыта ўсюды чыстае, без валошак. 
Але ці варта нам гэтак ужо прагматычна падыходзіць да прыроды, 
патрабаваць ад яе толькі карысці, адных толькі матэрыяльных даброт, 
пазбаўляючы сябе, можа, не менш важнага – паэзіі і хараства?( З. Прыгодзіч). 

7. Знайдзіце сінтаксічна непадзельныя сказы, вызначце тып і 
формы іх выражэння.  

1. “Ну во!” – ужо звяртаючыся да мяне, прамовіў чалавек у капелюшы 
(Парх.). 2. “Чаго сталі? Бярэм! Чаго чакаць? Ну!” (В.Б.). 3. “Цыц! Не хапала 
яшчэ, каб папы пабіліся” (Каратк.). 4. “Не-е-э! – запратэставаў Іван. – Хочаце 
маім пальцам ды ў маё ж вока” (І.Н.). 5. “Вось табе і на!” – з дакорам 
ўскрыкнула Ганна (І.М.). 6. “А ну, Пятрок, падсабі трошкі! Ну!” (В.Б.). 7. 
“Сынок!” – з адчаем ускрыкнула маці (Шам.). 8. “Вон! Вон, здраднік! Вон! 
(Каратк.). 9. “Гэта што? – Нічога. Мой почырк. І папера мая” (Каратк.). 10. 
Сотнікаў знерухомеў, перацяў дыханне: “Але атрад Дубавога сапраўды там”. 
– “Ну і што?” (В.Б.). 11. “Баста, Іван!” – прамовіла Джулія, не падымаючы 
галавы. Ён [Іван] памаўчаў. “Як гэта баста? А ну, уставай! А ну, падымайся! 
Яшчэ трошкі – і перавал” (В.Б.). 12. “Мікола, чуеш?” – “Ага”, -- ціха адказаў 
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ён і нават не варухнуўся (Парх.). 13 “А ў вас і чыгунка ёсць?” – “А як жа! І 
порт у дадатак. Канал ад ракі праклалі...” (Парх.).  

8. Зрабіце аналіз простых сказаў у наступнай паслядоўнасці: 1) сказ 
паводле мэты выказвання (апавядальны, пытальны, пабуджальны); 2) 
сказ паводле эмацыянальнай афарбоўкі (клічны ці няклічны); 3) сказ 
паводле адносін выказвання да рэчаіснасці (сцвярджальны ці адмоўны); 
4) сказ паводле граматычнай структуры (двухсастаўны ці аднасастаўны, 
развіты ці неразвіты, няўскладнены ці ўскладнены. Ускладнены: 
аднароднымі членамі сказа (дзейнікамі, выказнікамі, дапаўненнямі, 
азначэннямі, акалічнасцямі), адасобленымі членамі сказа (азначэннем 
(прыдаткам), акалічнасцю, дапаўненнем, далучальным членам сказа), 
звароткам, параўнальным зваротам, пабочнымі ці ўстаўнымі 
канструкцыямі);  5) сказ поўны ці няпоўны; 6) сказ сінтаксічна 
падзельны ці непадзельны.  

Узгоркі Навагрудчыны ледзь не ў шахматным парадку ўкрытыя 
пералескамі. Дубы і грабы. Жытнія мэндлі. Грэчка ў пахкай красе. Жніўная 
песня. Рупліва махае рукамі жняярка. На гасцінцы, уздоўж бруку, над 
расквечаным адхонам – добрая сцежка для нашага брата-веласіпедыста. І 
цянёк ад прысадаў, і голле трохі зачапаецца лістотай. У цяньку каля хутара, 
на траве, да чорнага хлеба вельмі добра падыходзіць свежае малако! 

… Пасля ўзгоркаў ды пералескаў, ад Карэліч на Любчу, пачынаецца 
лагодная роўнядзь з чысцейшымі мэндлямі, светла-зялёнымі прасторамі 
слаўнага лёну, усыпанай кветкамі канюшыннай атавы, густых, зярністых 
аўсоў. Вёскі цягнуцца амаль неразрыўным ланцугом, дружна чапляючыся 
адна за адну, злучаныя звонка ўкатанымі дарогамі. Абапал іх густа стаяць то 
нізкія каржакаватыя вербы, то велічныя красуні ліпы, з якіх яшчэ ўсё 
асыпаецца духмяны пыл. Навокал стаіць густое, каласістае жыта, спакойна 
дыхаючы смачным, гаркаватым пахам. І на ўсім гэтым фоне – сведчаннем 
часу – працуе камбайн (Я. Брыль). 

 
Просты сказ. Двухсастаўны сказ. Аснова простага двухсастаўнага 

сказа. Галоўныя і даданыя члены сказа. Дзейнік, яго тыпы. Выказнік, яго 
тыпы. Звязкі, іх тыпы 

 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 

1. Што такое двухсастаўны сказ? Што ўтварае прэдыкатыўную аснову 
простага двухсастаўнага сказа?  

2. Раскрыйце сутнасць паняццяў “састаў дзейніка” і “састаў выказніка”. 
3. Што такое дзейнік? Якія бываюць дзейнікі паводле структуры? 
4. Якія нязменныя словы і формы і пры якіх умовах могуць ужывацца ў 

ролі дзейніка? 
5. Чым выражаецца просты ўскладнены дзейнік? 
6. Назавіце спалучэнні слоў, якія выступаюць у ролі дзейніка? 
7. Што такое выказнік? Назавіце тыпы выказнікаў. 
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8. Чым выражаецца просты дзеяслоўны выказнік? састаўны дзеяслоўны 
выказнік?  

9. Як утвараецца састаўны іменны выказнік? Якія тыпы звязак 
ужываюцца ў ім? 

10. Якімі часцінамі мовы выражаецца выказальнае слова ў састаўным 
іменным выказніку? 

11. Які выказнік называецца складаным? 
12. Што такое суб’ектны і аб’ектны інфінітыў? Чым трэба кіравацца 

пры іх размежаванні? Якая роля суб’ектнага і аб’ектнага інфінітываў у сказе? 
13. Як адрозніць дзейнік ад выказніка пры нетыповых спосабах іх 

выражэння? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Спішыце тэкст. Падкрэсліце ў сказах галоўныя члены, вызначце, 

чым яны выражаны. 
Шасцёра сыноў знакамітага князя-вешчуна Усяслава Чарадзея 

ўзбагацілі радаводнае дрэва полацкай дынастыі Рагвалодавічаў шматлікімі 
атожылкамі. Нямала Чарадзеевых нашчадкаў увайшло ў гісторыю. Але 
найбольшую славу прынясуць Полацку пасля Усяслава не ваяры. Зрабіць гэта 
наканавана было ягонай унучцы, якую параўнаюць з арлом, што, “лунаючы ў 
небе, праляцеў ад захаду і да ўсходу і, нібы прамень сонечны, прасвятліў 
зямлю Полацкую”. 

Калі ў княжым хораме спраўлялі радзіны, невядома. У адной беларускай 
энцыклапедыі напісана – каля 1120 года, у другой – каля 1110-га, але абедзве 
даты вельмі прыблізныя. Параўнанне розных гістарычных дакументаў 
дазваляе толькі сказаць, што князь Святаслаў не мог наліць пад час той 
застоліцы хмельнага мёду свайму бацьку Усяславу. Чарадзей быў ужо ў 
лепшым свеце. 

Князёўна з маленства чула паданні пра дзеда, пра Рагнеду-Гарыславу, 
што так і не скарылася Уладзіміру Краснаму Сонейку, пра іншых славутых 
продкаў, чыё жыццё прайшло пад знакам адданасці Полацку. Пра іх апавядалі 
і запрошаныя бацькам настаўнікі – адукаваныя манахі, якія хутка навучылі 
Усяслававу ўнучку чытаць і пісаць. Падручнікамі служылі Святое Пісанне, 
жыціі святых… (У. Арлоў). 

2. Спішыце сказы, падкрэсліце дзейнікі і вызначце іх структурныя 
тыпы і сродкі граматычнага выражэння. 

1. Эшалон з машынамі імчаўся на ўсход (І.Г.). 2. Кожны прасіў, 
патрабаваў вырашыць яго справу ў першую чаргу (Асіп.). 3. Галоўнае было 
паставіць сцены і схавацца пад страху (Куд.). 4. Цэлыя вякі шумелі трыснягі, 
кнігаўкі крычалі з кулікамі па-над берагамі… (Луж.). 5. Шчаслівую ўчуўшы 
трывогу, майструе хлапец-выпускнік сабе чамадан у дарогу для рэчаў 
студэнцкіх і кніг (Гіл.). 6. Першыя ўражанні крыўды ўчэпіста і доўга 
трымаюцца ў чалавечых пачуццях (В.Б.). 7. Ніхто з дамашніх не згадае, чым 
рэчка Костуся займае (К-с). 8. Якуб Колас многа часу і  ўвагі аддаваў 
грамадскім справам. Чалавек вялікага сэрца дбаў і клапаціўся пра ўраджай і 
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дабрабыт вёскі, выказваў свае меркаванні пра ўздым сельскай гаспадаркі 
(С.А.). 9. Перад начным адпачынкам выйшла пагуляць ды пагаманіць усё 
жывое: незлічонае мноства рознай машкары, тысячы ўсякіх птушак, мільёны 
жаб (Я.К.). 10. “Калі ласка!” – нашай мовы шчырыя і ветлівыя словы (Кап.)  

3. Спішыце сказы, падкрэсліце простыя выказнікі і вызначце 
сродкі іх граматычнага  выражэння. 

1. А дзядзька рэй вядзе, гукае і адным крыкам памагае (К-с). 2. Рыссю 
мчыцца конік шустры, з-пад саней курыцца пыл, і бягуць, бягуць насустрач 
тэлеграфныя слупы (Гіл.). 3. Хто сустрэўся быў са мною, дакрануўся раз ці 
два, дык той ведае ўжо, хто я: я пякучка-крапіва (Кр.). 4. На дзясяткі гадоў 
службы фельдфебель добра набіў руку і на шпіцрутэнах, і на розгах (Як). 5. 
Лясы-пералескі, дубровы, гаі з бярозамі ў чорных прошвах і ноччу і днём 
шумелі-гулі, каб песня была харошай (Гіл.). 6. Зося – зірк, а перад ёй Уладзік 
(Кр.). 7. Няхай родным словам загаворыць наш народ (К-с). 8. Бацькоў 
слухаць – гора не знаць (Прык.). 9. Прыйдуць вёсны к нам, зноў цвісці садам 
(Р.). 10. Будзе край любавацца залатым ураджаем (Кір.). 11. Свет скрозь цемру 
дзікунства вяло да святла толькі добрае слова (С.З.).  

4. Прачытайце тэкст. Вызначце тып састаўнога выказніка. 
Прааналізуйце спосабы яго граматычнага выражэння. 

Снег на дарозе быў вільготны і глыбокі. Конь пачынаў накульгваць, 
спатыкацца, і Марату даводзілася спыняць свайго вернага Орліка і выбіваць з-
пад капыта камяк зледзянелага снегу. 

А пасля Орлік нібы зразумеў, што трэба шпарчэй перабіраць нагамі, 
мацней біць падковамі, і тады ледзяныя камякі разлятаюцца густымі 
пырскамі. І каню і конніку стала весялей і лягчэй. 

Ехаў Марат полем і пералескамі, а неўзабаве з абодвух бакоў насунуўся 
густы бор. Стройныя сосны стаялі як акамянелыя. Раптам данёсся гул 
правадоў. Ён здаваўся аднастайным і цягучым. Ад гэтага гулу Марату 
зрабілася вусцішна, і нават Орлік бег насцярожаным. Марат мацней сціснуў 
павады, нукнуў свайго хутканогага і памчаў беласнежнай дарожкаю (Паводле 
С.Шушкевіча). 

5. Прачытайце сказы. Выпішыце з іх састаўныя дзеяслоўныя 
выказнікі, групуючы ў залежнасці ад значэння дапаможнага дзеяслова: 
а) выказнікі, у састаў якіх уваходзяць дапаможныя дзеясловы са 
значэннем пачатку, працягу і канца дзеяння; б) выказнікі з дапаможнымі 
дзеясловамі, якія выражаюць мадальна-валявыя адценні. 

1. Мне забаранілі дужацца з мядзведзікам, бо ён у запале мог не 
суразмерыць сілы (Каратк.). 2. Кожны стараўся набраць сабе лепшага вецця-
маю ды яшчэ нарваць бярозавых галінак (С.К.). 3. К вечару пакідае звінець 
неабдымная шырыня летняга дня (К.Ч.). 4. Нашы дзяды і бабулі ўмелі 
шанаваць хлеб (Чар.). 5. Ціхан Заруба ўзяўся праводзіць і ехаў разам з Васілём 
Іванавічам (Лыньк.). 6. Хлопцы працягвалі веславаць, нягледзячы на 
небяспеку і страх (Я.М.). 7. Дрэва для штандараў бацька нагледзеў загадзя, 
нават згаварыўся з лесніком, і яны неўзабаве пачалі пілаваць яго без асаблівай 
перасцярогі (Чыгр.). 8. Такім чынам мне часамі прыходзілася натыкацца то на 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



356 

генеральскую вопратку падкладкаю наверх, то на тандэтную фарбу, якая 
трымаецца да першай непагоды (Кр.). 9. Аркестр перастаў іграць, і пары сталі 
выходзіць у парк (Скрып.). 10. Васіль уткнуў кассё ў мяккую зямлю, 
трымаючыся моцна рукой за тупы край касы, стаў мянташыць (І.М.) 

6. Спішыце сказы. Падкрэсліце састаўныя іменныя выказнікі, 
растлумачце, чым выражаны іх іменныя часткі. Вызначце тып звязкі 
(абстрактная, паўабстрактная, знамянальная). 

1. Толькі каля самага Балтыйскага мора спакайнее [Заходняя Дзвіна], і 
берагі ў яе робяцца нізкія (В.В.). 2. Мільгалі заінелыя кусты, вывернутыя 
карчы здаваліся казачнымі белабародымі дзядамі (Грах.). 3. Вясна выдалася 
дружнай і цёплай (Лыньк.). 4. Увесь пясчаны бераг і нізкая лугавіна былі нібы 
ўсеяны слюдзянымі бліскаўкамі (Лыньк.). 5. Іван Навумавіч не памыліўся: 
ураджай сапраўды ўдаўся незвычайны (Як.). 6. Лета ішло на спад, дні 
прыкметна меншалі (І.Н.). 7. Зямля Беларусі! Табой мы сагрэты, ніколі не 
сходзіш ты з нашых вачэй (Бр.). 8. Усё ў тым краі сэрцу міла, бо я люблю край 
родны мой... (К.Б.). 9. Дні стаялі светлыя, бы крышталь (Сач.). 10. Вясна была 
ў разгары (Пальч.). 11. Дзіцячае свята было святам для ўсіх (Шах.).  

7. Спішыце тэкст. Знайдзіце галоўныя члены двухсастаўных сказаў, 
падкрэсліце дзейнік адной рыскай, выказнік – дзвюма. Вызначце іх тып і 
сродкі граматычнага выражэння. 

Рыгор Раманавіч Шырма належаў да тых людзей, сышоўшыся з якімі 
нельга ўжо было расстацца. Розніца ва ўзросце не мела ніякага значэння. Яна і 
не адчувалася, калі гаворка заходзіла пра песню. Тады ён маладзеў душой, 
раскрываўся перад субяседнікам ва ўсім харастве. Яго сэрца было незвычайна 
ўлюбёнае ў родную песню. Прырода надзяліла яго бездакорным мастацкім 
густам. Не верылася, што ён паходзіў з сялян – такой інтэлігентнасцю веяла 
ад яго асобы. Многія слухачы ў нас і за мяжой мелі асалоду па-сапраўднаму 
знаёміцца з хараством беларускіх мелодый у выкананні яго капэлы.  

Сустрэў я неяк Рыгора Раманавіча якраз пасля паездкі ў Львоў, дзе 
гастралявала харавая капэла. І ён не мог стрымацца, каб не расказаць пра 
выступленне ў Львоўскай кансерваторыі. Пасля канцэрта за кулісы завітаў 
адзін са старэйшых прафесараў кансерваторыі і прызнаўся: “Ведаў, што 
беларусы маюць добрыя песні , але не думаў, што вы маеце такі шэдэўр, як 
“Зорка Венера”. Гэтаму можа пазайздросціць любы народ. 

 
Каардынацыя выказніка з дзейнікам. Працяжнік паміж дзейнікам і 

выказнікам (КСР) 
 
Пытанні для самакантролю:  
1.У чым выражаецца каардынацыя выказніка з дзейнікам?  
2. Назавіце найбольш тыповыя асаблівасці каардынацыі дзеяслоўнага 

выказніка з дзейнікам.  
3. Якія найбольш тыповыя асаблівасці каардынацыі іменнага выказніка 

з дзейнікам?  
4.Калі ставіцца працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам?  
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5. Калі працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам не ставіцца? 
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
1. Спішыце сказы, пастаўце выказнікі, што ў дужках, у форме прошлага 

часу адзіночнага ці множнага ліку.  
 1. Вытокамі, адкуль плыве наша песня, (з’яўляцца) дрымучая пушча, 

сасновы бор, зялёны гай, шырокае поле (Шырма) 2. Розныя людзі 
сустракаліся ў маім вандроўніцтве. Шмат хто з іх (стацца) мне блізкім і 
дарагім. (К-с) 3. Гарана (прымаць) гасцей з суседняй Украіны. 4. Лясгас 
(адзначыць) свой юбілей працоўнымі поспехамі. 5. Пяць (мінуць) заснежаных 
зім, столькі сама і сонечных летаў. (Гіл.) 6. Шасцёра сыноў знакамітага 
князя-вешчуна Усяслава Чарадзея (узбагаціць) радаводнае дрэва полацкай 
дынастыі Рагвалодавічаў шматлікімі атожылкамі (У.А.) 7. Да нядаўняга 
чвсу на Беларусі (быць) два запаведнікі : Бярэзінскі і Белавежскі. (Каратк.) 8. 
На канферэнцыі з цікавым дакладам (выступіць) вядомы ўрач Бондарава. 9. 
Пераважная большасць клінкоўцаў (пастанавіць) перайсці ў калгас. (К-с) 10. 
З гэтымі дзвюма задачамі (звязвацца) цэлы рад другіх задач. (К-с) 11. Чалавек 
з трыста (стаяць) сярод лугу ў неглыбокай вадзе, мокрыя, выматаныя, 
трымалі насілкі. (Адам.) 12. Лесам (ехаць) каля трыццаці коннікаў праціўніка. 
(Грах.) 13. На Юр’еў дзень стала і зусім цёпла, і Сцепаніда з Петраком па 
старадаўнім звычаі (пайсці) у хлеў. (Б.)  

2. Спішыце сказы, пастаўце, дзе трэба, працяжнік паміж дзейнікам і 
выказнікам. Вусна растлумачце правілы яго пастаноўкі. 

1. Менавіта таму, што я сведка, я лічу, што маю некаторае права 
расказаць пра нашу рэспубліку вам, дарагія падлеткі. (Каратк.) 2. Паверхня 
возера Нарач семдзесят цэлых і дзевяць дзясятых квадратных кіламетраў. 
(Каратк.) 3. Кожная матка не вораг свайго дзіцятка (Прык.) 4. Дзетак 
узгадаваць не грыбкоў назбіраць (Прык.) 5. І Аўгіня шусь з засады, не яна – 
дасць вожаг рады (К-с). 6. Дрэва загадкавае і мудрае. (І.Н.) 7. Адвечнае дрэва 
дуб! (Шам.) 8. Мэта песні будзіць і ўзбагачаць духоўнае жыццё чалавека, 
падымаць ягоны настрой і гэтым самым  павялічваць у ім маральныя і 
фізічныя сілы, трываласць у жыццёвай барацьбе (Шырма) 9. Зубр дужа 
цікавы звер (Каратк.) 10. Схіліўся дзядзька наш на дрэўцы і мімавольна хоп на 
сук! (К-с) 11. Грыбкі нібы капыткі. Нар. тв.)  12. Ляжыць лупа ў аправе. 
Здаецца, лупа як лупа. (С.А.) 13. Пяць гадоў немалы тэрмін (А.Ч.) 14. Цемра 
хоць вока выкалі (Ракіт.) 15. У свеце жыць дабро тварыць. (Прык.) 16. На 
Беларусі пчолы як гусі (Нар. тв.). 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз)  - максімальная адзнака 8 балаў  
1. Спішыце сказы, каардынуючы выказнік з дзейнікам. Растлумачце, 

чаму ў адных сказах выказнік ужываецца ў адзіночным ліку, а ў другіх – у 
множным.  

1. Шаснаццаць страшных нясцерпных гадоў штогадзінным болем 
адмерал... свой лік у матчыным сэрцы. (В.Б.) 2.  Група мужчын прысел... ля 
стога (Б.) 3. Шмат хат прытуліл...ся да сцяны лесу. (К.Ч.) 4. З гэтымі 
дзвюма задачамі звязвал...ся цэлы рад другіх задач. (К-с) 5. Чалавек з трыста 
стаял... сярод лугу ў неглыбокай вадзе, мокрыя, выматаныя, трымалі насілкі. 
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(Адам.) 6. Лесам ехал...  каля трыццаці коннікаў праціўніка. (Грах.) 7. На 
канферэнцыі з цікавым дакладам выступі... вядомы ўрач Бондарава. 8. У 
вагоне ніхто з пасажыраў яшчэ не спа... (П.) 9. Пяцёра дзяцей стаял... побач. 
(Б.) 10.  Гарана прыма...  гасцей з суседняй Украіны.  

2. Спішыце сказы, пастаўце, дзе трэба, працяжнік паміж дзейнікам і 
выказнікам. Вусна растлумачце правілы яго пастаноўкі. 

 1. Кожная матка не вораг свайго дзіцятка (Прык.) 2. Дзетак 
узгадаваць не грыбкоў назбіраць (Прык.) 3. І Аўгіня шусь з засады, не яна – 
дасць вожаг рады (К-с). 4. Дрэва загадкавае і мудрае. (І.Н.) 5. Адвечнае дрэва 
дуб! (Шам.) 6. Мэта песні будзіць і ўзбагачаць духоўнае жыццё чалавека, 
падымаць ягоны настрой і гэтым самым  павялічваць у ім маральныя і 
фізічныя сілы, трываласць у жыццёвай барацьбе (Шырма) 7. Зубр дужа 
цікавы звер (Каратк.) 8. Схіліўся дзядзька наш на дрэўцы і мімавольна хоп на 
сук! (К-с) 9. Грыбкі нібы капыткі. Нар. тв.)  10. Ляжыць лупа ў аправе. 
Здаецца, лупа як лупа. (С.А.) 11. Пяць гадоў немалы тэрмін (А.Ч.) 12. Цемра 
хоць вока выкалі (Ракіт.) 13. У свеце жыць дабро тварыць. (Прык.) 14. На 
Беларусі пчолы як гусі (Нар.тв.).  

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў  
1. Адзначце пісьмова граматычныя формы каардынацыі дзейніка і 

выказніка.  
1.Ля ганка стаялі і курылі двое няголеных у рабочым адзенні дзядзькоў. 

(В.Б.) 2. Мы з Алесем апынуліся ў Слуцку . (Я.С.) 3. Нёман быў спакойны, 
велічны і магутны. (І.Г.) 4. У школы прыйшло тады шмат юнакоў і дзяўчат. 
(Грах.) 5. Нехта з вяскоўцаў выйшаў нам насустрач. (Ад.) 5. Гэтыя трое 
гаварылі не па-тутэйшаму. (Ад.) 6. Ля кожнага камля стаяла трое, а ля 
верхавіны – двое. (Пестр.) 7. На канферэнцыі з цікавым дакладам выступіла 
вядомы ўрач Бондарава.  8. У вагоне ніхто з пасажыраў яшчэ не спаў. (П.) 9. 
З гэтымі дзвюма задачамі звязваўся цэлы рад другіх задач. (К-с) 10. Шумна 
прайшлі ля ўзлесся жніўныя два караблі. (Астр.)    

2. Адзначце канструкцыю, у якой дзеяслоў можа мець форму толькі 
множнага ліку:  

1. трое рабочых сабрал(а, і)ся; 2. шмат стракоз лётал(а, і); 3. мноства 
паданняў існу(е, юць); 4. усяго дзве сотні метраў раздзялял(а, і); 5. гора і бяда 
прымусіл(а, і). 

3. З твораў мастацкай літаратуры  падбярыце сказы на ўсе выпадкі , калі 
ставіцца і калі не ставіцца працяжнік  паміж дзейнікам і выказнікам. 

 
Даданыя члены сказа. Азначэнне, яго віды і спосабы выражэння. 

Прыдатак 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якую ролю ў сказе выконваюць даданыя члены сказа? 
2. Што такое марфалагізаваныя і немарфалагізаваныя даданыя члены 

сказа? 
3. Што такое азначэнне? Назавіце разнавіднасці азначэнняў. 
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4. Якімі часцінамі мовы выражаюцца недапасаваныя азначэнні? Як 
адрозніць недапасаванае азначэнне ад ускосных дапаўненняў? 

5. Назавіце асаблівасці сінтаксічнай сувязі дапасаваных азначэнняў з 
колькасна-іменнымі словазлучэннямі. 

6. Якімі часцінамі мовы выражаюцца дапасаваныя азначэнні? 
7. Што такое прыдатак? Што можа абазначаць прыдатак? 
8. Назавіце рысы падабенства і адрознення недапасаваных азначэнняў і 

прыдаткаў у характары сувязі з паяснёным словам, марфалагічным выражэнні 
і семантыцы. 

9. Як адрозніць прыдатак ад паяснёнага слова? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Спішыце тэкст. Падкрэсліце дапасаваныя і недапасаваныя 

азначэнні, вызначце спосаб марфалагічнага выражэння азначэнняў і від 
падпарадкавальнай сувязі іх з паяснёным словам. 

І. Нарваўшы змену пагоды, сцішэў, улёгся вецер. З сівага, трохі 
жаўтлявага, нахмуранага неба дробна зацерушыў снег. Зашоргаў па сухім, 
сатлелым каля плота лісці, жвіраватым пяском сек па платах і сценах 
будынкаў. Потым, пагусцеўшы, закурыў, як пытляванаю мукою, лёгкія 
ўчарсцвелыя сцежкі, насеяўся ў грывы чырванаватай травы, пабяліў на 
старых, даўно не перакрываных стрэхах карычневы падсушаны мох, абвеяў з 
аднаго боку тоўстыя камлі дрэў, шэрыя, з аблушчанаю карою жэрдкі ў плоце. 
Закручваючыся за вуглы будынкаў, на першай парошы дробным ланцужком 
лёг ціхі кашачы след. На круглых камянях, што ляжалі на шчарбатых, 
падзёўбаных сякераю парогаў, ужо натапталіся крохкія камячкі снегу (В. 
Адамчык). 

2. Выпішыце з тэксту недапасаваныя азначэнні з паяснёным 
словам. Адкажыце, чым вы кіраваліся пры іх вызначэнні. Замяніце, дзе 
магчыма, недапасаваныя азначэнні дапасаванымі. 

На абагрэтай сонцам палянцы пах грыбніцы аслаб, затое ў нос шыбануў 
моцны водар сасны. На некаторых дрэвах рабілі падсечку, і там застыла белая 
нарасць смалы. У жоўта-зялёным сунічніку чырванелі пераспелыя ягады, 
салодкія, яны проста раставалі ў роце. Высока стаялі, цягнулі ўгару свае 
галоўкі блакітныя званочкі, ірдзелі, быццам падсвечаныя знутры, крамяныя 
гарошыны касцяніцы, віселі ў паветры і ніяк не маглі апусціцца на зямлю 
ліловыя парасончыкі душанкі – усё красавалася, сакавіта расло, струменіла 
пахі, іх прыносілі слабыя плыні цёплага паветра. 

У прагалах над вершалінамі соснаў віднеліся белыя воблакі. Глыбока 
сінела неба паміж імі, яны нерухома стаялі над лесам, гэтак жа нерухома 
застылі і цёмна-зялёныя шаты дрэў (Я. Радкевіч). 

3. Спішыце сказы, падкрэсліце прыдаткі. Вызначце, што яны 
абазначаюць, і ў дужках пасля прыдаткаў укажыце, у якіх формах яны 
дапасуюцца да паяснёнага слова. 

1. Якуб Колас і яго сябар Ігнат Міцкевіч доўга маўчалі, прыглядаліся да 
знаёмых мясцін, да Нёмана-бацькі і яго неабсяжных лугоў, да дубоў каля 
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Бервянца, якія, нібы вежы-вартаўнікі, вякамі стаялі ля ракі (Белы). 2. Сярод 
гуманістаў беларускай народнасці, фарміраванне якой у асноўным 
закончылася ў ХVІ стагоддзі, вядучае месца належыць Францыску Скарыну – 
беларускаму першадрукару і асветніку, а таксама паэту і сучасніку Скарыны 
Міколу Гусоўскаму (Дар.). 3. Роднасць Міколы Гусоўскага з беларускім 
народам распазнаецца не толькі з паэмы “Песня пра зубра”, але і з 
геаграфічных спасылак, якія сустракаюцца ў іншых творах паэта (Дар.). 4. 
Крывулькай-сцежкай у кустоўі салдат прайшоў уздоўж рэчкі, асцярожна 
выглянуў з-за куста на бераг (В.Б.). 5. Вераць свайму суседу-буслу, 
прыглядаюцца да яго жыцця, прадугадліва будуюць сваё жыццё і палешукі 
(В.К.). 6. А пасля цягнік “Палярная страла” павёз нас на поўнач, па 
Мурманскай чыгунцы (А.М.). 7. Два старэйшыя хлопчыкі, Косцік і Шурка, 
снедалі цяпер разам з бацькам і госцем (Б.). 8. Беларускі рэвалюцыянер-
дэмакрат, правадыр паўстання і публіцыст Кастусь Каліноўскі быў 
паплечнікам і другам выдатных польскіх рэвалюцыянераў Валерыя 
Урублеўскага і Зыгмунта Серакоўскага (Б.). 9. Сям-там на полі падступаюцца 
да ўскраіны бору адзінокія дубы-вартаўнікі (І.Г.).  

 
Дапаўненне, яго віды і спосабы выражэння 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Што называецца дапаўненнем? Якімі часцінамі мовы выражаецца 

дапаўненне? 
2. Да чаго адносяцца ў сказе дапаўненні? Назавіце віды прыдзеяслоўных 

дапаўненняў.  
3. Чым выражаецца прамое дапаўненне? 
4. Чым выражаецца ўскоснае  прыдзеяслоўнае дапаўненне? У якіх 

выпадках інфінітыў (аб’ектны і суб’ектны) можа выступаць у функцыі 
дапаўнення? 

 
Заданні да практычных заняткаў 

1. Спішыце сказы. Падкрэсліце дапаўненні і тыя словы, да якіх яны 
адносяцца. Вызначце спосаб марфалагічнага выражэння дапаўненняў. 

1. І можа заўтра малады скрыпач мелодыяй узрушыць сэрцаў сотні... А 
мне прыпомніцца вясёлы смех падсочніц і баравых сасонак ціхі плач (Панч.). 
2. Мінуўшы падарожны слуп з дзяржаўным гербам і табліцаю, дзе значылася: 
“Вёска Выганы, двароў 73...”, вознік спусціўся з горкі і павярнуў направа (К-
с). 3. Неба – высокае, сіняе – вісіць над полем і пазірае ўніз бліскучымі 
вачыма-зоркамі (К.Ч.). 4. Глушак скінуў снапы ў застаронак, загадаў сыну 
выводзіць калёсы з гумна (І.М.). 5. Карнікі спалілі жывымі і ўтапілі ў рацэ 
Свольна каля чатырох тысяч мірных жыхароў. Яны вывезлі з раёна на катаргу 
ў Германію каля трох тысяч мужчын і жанчын... (Парх.). 6. А зараз стаю на 
ўзбярэжжы пад ветрам, і сум нарастае ў душы, як прыліў, -- па нечым вялікім, 
прыгожым і светлым, што страчана мною – не знаю калі (Гіл.). 7. 
Серадзіборскія сады пачала ўжо ўкрываць белая духмяная квецень (Пестр.). 8. 
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Нечакана для ўсіх падняўся парывісты вецер і лінуў першы вясновы дождж 
(І.Н.) 

2. Спішыце сказы. Падкрэсліце дапаўненні, назавіце іх тып: 
прамыя ці ўскосныя. Вызначце, чым выражаны дапаўненні. 

І. 1. Пакуль пананосішся яе [вады] вёдрамі з калодзежа, пакуль 
панастаўляеш у вялізных чыгунах у печ, каб сагрэлася, злецілася яна, а потым 
павымаеш іх – дык, глядзі, і стомішся: аж плечы гудуць (Я.С.). 2. Нам 
пройдзеных дарог не перамераць і нанава нікому не прайсці (Грах.). 3. 
Дзяліць і таленты, і славу пры жыцці – бяссэнсіца і марная работа (Грах.). 4. 
Баранкевіч проста любіў выпіць з “добрымі  людзьмі”, а сам адзін і чаркі не 
выпіваў (К-с). 5. На віленскі бэз, на віры, на званіцы цярушацца зоры 
рубінавым снегам (Панч.). 6. Праз незавешанае акно Макрыцкі бачыў 
далёкую халодную поўню (В.Г.). 7. Солтыс загадаў усім сабрацца да 
крукоўскага свірна (Саб.). 8. Камендант абяцаў смерць кожнаму, хто захоўваў 
агнястрэльную зброю, хто распаўсюджваў злосныя чуткі пра непераможную 
германскую армію, хто мог паявіцца на вуліцы ў начны час (І.Н.).  

 ІІ.                              Вясковая ідылія 
                          Квецень асыпала вішня на росны гарод. 
                          Певень заспаны ўзляцеў на паркан зухавата. 
                          І пад калодзежам рыпнуў стары калаўрот... 
                          Гэта няспешна ступіла на вуліцу свята. 
 
                 Зводдаль глядзяць вераб’і на памыты парог. 
                          Ластаўка хоча бліжэй да акна прымасціцца. 
                          Дыхае ў печы салодка пшанічны пірог. 
                          Пахнуць аерам пад ходнікам чыстым масніцы 

(Г. Бураўкін). 
3. Спішыце. Вызначце сінтаксічную функцыю інфінітыва ў сказах: 

уваходзіць у склад выказніка (састаўнога ці складанага), выступае ў ролі 
дапаўнення. 

1. Дзе б я ні быў, я часта з замілаваннем успамінаў сваю радзіму, тыя 
сцежкі, дзе вучыўся хадзіць (І.Г.). 2. Я хачу, каб ты запомніў: нельга служыць 
чалавецтву, не служачы свайму народу (У.А.). 3. Купала пахваліў дзяўчынку і 
папрасіў дзяцей чытаць не толькі яго, купалаўскія вершы, але і творы іншых 
паэтаў (С.Ш.). 4. Мірон Андрэевіч змоўк і паглядзеў на кацялок, у якім 
напалову выкіпела вада. Мы пачалі рыхтавацца есці (І.Г.). 5. Дзвіна павінна 
была быць недзе непадалёк, з правага боку (Хадк.). 6. Восенню ў чалавека 
больш вольнага часу, можна адпачыць, а ў святы і пагуляць (У.Г.). 7. Васілёвы 
паходы ў лес дапамагаюць сям’і жыць (І.Н.). 8. Роднай сястры, пакідаючы 
Полацк, Еўфрасіння даручыла ўладарыць і кіраваць абодвума манастырамі 
(У.А.).  

4. Спішыце тэкст, падкрэсліце дапаўненні. Ахарактарызуйце іх у 
наступнай паслядоўнасці: а) прыдзеяслоўныя, прыйменныя 
(прысубстантыўныя, прыад’ектыўныя) ці прыадвербіяльныя; б) від 
сувязі. Вызначце спосаб марфалагічнага выражэння дапаўненняў. 
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І. Агульнавядома, што талент і подласць – рэчы несумяшчальныя, што 
сапраўдны паэт не можа быць нягоднікам, гэтаксама як нягоднік не можа 
быць паэтам. Подласць забівае талент, губіць яго. Прызначэнне паэта на зямлі 
– сцвярджаць усё гуманнае, светлае, прыгожае ў жыцці і рэчаіснасці, усё, што 
ачышчае і ўзвышае чалавека, робіць яго больш высакародным і чалавечным. 
Па-за гэтай грамадскай місіяй паэзія не можа называцца паэзіяй, якімі б 
арыгінальнымі вобразамі або рытмамі яна ні вызначалася. Кожны паэт па-
свойму спраўляецца з гэтай нялёгкай задачай – тут многае залежыць ад яго 
характару, светапогляду, выхавання, жыццёвай школы, якую ён прайшоў, і ад 
многіх іншых акалічнасцей. 

У творчасці Пімена Панчанкі ўсё падпарадкавана адной высакароднай 
мэце: дапамагчы чалавеку ўбачыць і зразумець прыгожае і светлае ў жыцці, у 
людзях, у самім сабе, падтрымаць гэтае прыгожае і светлае, усяліць у 
чалавека веру ў перамогу дабра над злом, праўды над няпраўдай. 

У паэзіі Панчанкі хараство і высакароднасць дум і пачуццяў не 
прыўнесены збоку, знарок, напаказ, для іншых, а складаюць самую сутнасць 
яго як асобы, як паэта і чалавека, з’яўляюцца арганічнай і неад’емнай 
уласцівасцю яго таленту. Усякі фальш і прытворства для яго непрымальныя, 
ён ніколі не ўмеў і не зможа крывіць душой перад чыстымі сэрцамі і вачамі 
людскімі. Усё, што выходзіць з душы паэта, – выходзіць шчырым да астатку, і 
нават калі ён памыляецца – то памыляецца шчыра (Н. Гілевіч). 

 
Акалічнасці, іх віды. Спосабы выражэння акалічнасцей (КСР 
 
Пытанні для самакантролю: 
1. Што абазначаюць у сказе акалічнасці?  
2. Што абазначаюць і чым выражаюцца акалічнасці кожнай групы па 

значэнні? Якія акалічнасці абазначаюць розныя абставіны дзеяння, а якія 
якасныя характарыстыкі дзеяння? 

3. Як адрозніць ускоснае дапаўненне ад акалічнасці? 
4. Якія прыёмы размежавання даданых членаў сказа?  
 
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
Спішыце тэкст, падкрэсліце акалічнасці. Вызначце разрад паводле 

значэння і спосаб іх выражэння. 
 Уладзіслаў не памятаў, калі гэта пачалося. Спярша далекаватае ад 

буйных гарадоў, зацішнае возера вабіла яго толькі ўдалай рыбалкай, асабліва 
добра браліся тут на чарвяка акуні. Ён любіў прыязджаць нанач і, чуйна 
падрамаўшы якую гадзіну, нацямочку ўжо быць на нагах, каб атрымаць сваю 
долю шчасця і, вяртаючыся адвячоркам да няблізкай шашы, адчуваць за 
плячыма прыемную важкасць кайстры. Але неяк спакваля, неўпрыкмет для 
яго, рыбацкая заўзятасць саступіла месца замілаванасці гэтым лясным 
кутком. Забываючыся на паплавок, ён мог доўга слухаць, як недзе далёка-
далёка, на тым, яшчэ ахінутым туманам беразе, ранняя зязюля санліва 
лічыць нечыя гады. 
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Тут, ля возера, яго душа нібыта замірала, прагнучы толькі цішыні і 
прыгажосці. Супакаенне прыходзіла ў сэрца, некуды адплывалі, знікалі 
клопаты і турботы – ён заставаўся сам-насам з гэтай цішынёй, з гэтай да 
болю роднай зямлёй (У. Арлоў). 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз) – максімальная адзнака 8 балаў 
Спішыце тэкст. Вызначце стыль тэксту. Дайце яму загаловак. 

Падкрэсліце акалічнасці, вызначце іх разрад па значэнні і спосаб  выражэння. 
Вызначце ролю выдзеленых акалічнасцей у структуры тэксту.   Млечны 
шлях рабіўся сівы і расплываўся ўгары над усёй вёскай. Кожную ноч падалі 
зоркі. Зрываліся над самым дваром і ляцелі аж на лес, пакідаючы за сабой 
жоўценькую вузенькую нітку, нібы хто хуценька шоргаў сярнічкай па чорным 
ад сажы чалесніку ў печы. Ад іх рабілася відна на небе – у адным месцы і 
адразу ў другім: круці галавой, пакуль зловіш вачыма… 

На лагу, далёка за ракой, на Выганчыку, кожны вечар ляжаў сівы 
туман. Паяўляўся адразу на захадзе сонца, спачатку ля самай ракі, пасля 
вышэй, на лагу. Слаўся вузкімі сінімі палосамі, адна на адну, высока над 
зямлёй, упоравень з платамі. 

Калі глядзець з двара на грэблю, можна было ўбачыць, як пад ім ідзе з 
поля, з Выганчыка, да маста скаціна. 

З туманам у вёску за скацінай цягнуўся густы руды пыл ад сухога, 
збітага нагамі і пацёртага калёсамі на муку торфу. Падымаўся над грэбляй 
клубамі, як дым; буры, афарбаваны сонцам, ён доўга вісеў угары, тады 
пачынаў паўзці ў канцы вёскі на лог – на Белую дарогу (І Пташнікаў).  

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) максімальная  адзнака – 10 балаў  
1. Спішыце сказы, ставячы патрэбныя знакі прыпынку. Вызначце: а) 

разрад акалічнасцей паводле значэння; б) спосаб выражэння; в) від сувязі.  
1. Мікола маўчаў зубы сцяўшы (Ц.). 2. Падлоўчы хадзіў 

перавальваючыся, і здавалася, што яму вельмі было цяжка падымаць ногі (К-
с). 3. Так пастаяўшы і быццам параіўшыся адно з адным ласі рушылі паціху 
да пашарэлых альшанікаў Сямёнаўскага рова (Кір.). 4. Пачарнела і зламалася 
не вытрымаўшы цяжару сцяблінка жыта на ўзмежку (Сач.). 5. Вось так во 
рынешся дзе-небудзь пасярод лугу ці на беразе рэчкі ў шчыкатлівую траву, 
зарыешся ў яе носам ці падкладзеш рукі пад галаву, будзеш ляжаць доўга не 
варушачыся не спрабуючы нават адхінуць травіну, якая казыча ля носа неяк 
ляніва ўсведамляючы, што на гэты час усё засталося недзе далёка-далёка 
(Я.С.). 6. Я хацеў абысці вавёрку, каб не спудзіць, але яна ўбачыўшы мяне 
сама выскачыла з малінніку (Мяж.). 7. Дождж перасціх, але над Дзвіной яшчэ 
імжэла, а вясёлка не блякла, красавалася ўпрыгожваючы зямлю і неба (Хадк.). 
8. Праз пушчу хлопцы прабіраліся ціха і прыслухоўваючыся да гукаў прыроды 
(Я.М.). 9. Толік не разгубіўся а сабраўшыся з думкамі даў адпор суседу (К-с). 
10. Мы пачалі асвойваць новыя кіламетры нават не адпачыўшы як мае быць 
(Каратк.). 11. Ціха ападала жоўтае лісце і кружачыся ў паветры мякка 
клалася на зямлю (К-с).    

2. Складзіце і запішыце невялікі тэкст-апісанне на тэму “Мой пакой” 
(“Мая кватэра”), выкарыстаўшы акалічнасці розных разрадаў. 
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Аднасастаўны сказ. Тыпы аднасастаўных сказаў. Аднасастаўныя 

сказы дзеяслоўнага тыпу 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якія сказы называюцца аднасастаўнымі? Што ляжыць у аснове 

падзелу аднасастаўных сказаў на дзейнікавыя і выказнікавыя? 
2. Якія віды сказаў вылучаюцца ў межах аднасастаўных выказнікавых і 

аднасастаўных дзейнікавых сказаў? 
3. Назавіце агульнае і рознае ў структуры і семантыцы пэўна-асабовых, 

няпэўна-асабовых і абагульнена-асабовых сказаў. 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Выпішыце аднасастаўныя пэўна-асабовыя сказы, аб’ядноўваючы 

іх па спосабе выражэння галоўнага члена. 
1. Адгукніся, вясна, мне зязюляй з-за рэчкі, дай яшчэ раз прыпасці да 

любай зямлі (А.К.). 2. Будзьце заўсёды ўважлівымі да таго, пра што пытаюцца 
дзеці (Віт.). 3. Апынуся не ў Беларусі, а ў нялюбай, чужой старане, -- з добрай 
казкі добрыя гусі, скіньце мне вы па пер’іне! (Р.Б.). 4. Роднае неба, палеткі, 
разлогі, слаўлю ваш ранак, і дзень, і сутонне (М.К.). 5. Пакуль спрыяе час, 
свае шукайма зоры (Р.Б.). 6. Мяне, завіруха, напоўні, лютуй ува мне, шалей 
(Р.Б.). 7. Кожную ночку на зорку дзівіцца буду ў далёкім краю (Багд.). 8. Хіба 
раскажаш пра ўсё як мае быць, калі на душы неспакой? (Каратк). 9. Іду – і 
хочацца сказаць: якая маладосць! (Б.). 10. Зайграй жа пра новыя дні маладыя, 
пра наш адваёваны край, пра пошумы ніваў і былі лясныя зайграй жа, Даніла, 
зайграй! (Пестр.). 11. І з усіх грымот – у мірным клопаце – толькі той жадаю 
слухаць гром, што пупышцы памагае лопацца, каб хутчэй раскрылася 
лістком! (Гіл.). 12 Была б толькі ахвота! Асвоім справу потым! (Вал.). 13. 
Дарога віецца над плыткаю Струмай. Пад шынамі гравій лагодна шуршыць. 
Глядзі і любуйся, любуйся і думай, як добра на свеце і хораша жыць (Гіл.). 

2. Выпішыце спачатку пэўна-асабовыя, а пасля абагульнена-
асабовыя сказы. Падкрэсліце ў іх граматычную аснову. Растлумачце, 
чым адрозніваюцца пэўна-асабовыя сказы ад абагульнена-асабовых 
сказаў.  

1. Не біце вяроўкамі, навучайце гаворкамі, не біце дубцамі, навучайце 
слаўцамі (Прык.). 2. Аднак жа, як свінню ні кліч, яе заўсёды выдасць лыч! 
(Кр.). 3. Не бойся, дружа, бур і цішыні (Луж.). 4. Я раіў бы адзначыць на ілбе 
вялікім і малым кіраўнікам – любому: кіруй рулём, давераным табе, і не сядай 
за руль, давераны другому (Корб.). 5. Дні непрыемныя мінаю, нібыта не было 
зусім, змарнаваных не ўспамінаю, цяпер я – люты вораг ім (Р.Б.). 6. 
Матчыных слоў не забуду ніколі, дружбу шаную, што з вамі ствараў (Кір.). 
7.Ад дабра дабра не шукаюць (Прык.). 8. Давай з табою з узбярэжжа па 
зорнай сцежцы прабяжым (Грах.). 9.Не ганарыся званнем, а ганарыся ведамі 
(Прык.).  
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3. Прааналізуйце няпэўна-асабовыя сказы, вызначце спосаб 
выражэння галоўнага члена. Адкажыце, чым ствараецца няпэўнасць 
асобы ў гэтых сказах? Часткі складанага сказа ўмоўна разглядайце як 
простыя сказы. 

1. Без мяне стагавалі стагі, без мяне на лугах мурагі пакасілі (Р.Б.). 2. 
Дарэмна нас дражняць бульбаю. Ёсць бульба, ёсць і да бульбы (Каратк.). 3. 
Зажынаюць, па звычаю, толькі ў цотныя дні: у аўторак, чацвер і суботу (Б.). 4. 
Балаты на хаду асушылі, як вітальную чашу, да дна. Перацялі лясам 
сухажылле – перспектыва далёка відна (Р.Б.). 5. Алесь яшчэ не жанец, яго 
пакідаюць дамаўніком (Б.). 6. Дык вось, упершыню, можа, за апошнія дзесяць 
год палац сустракаў гасцей. Запалілі плошкі над уваходам, знялі чахлы з 
люстраў, узялі з навакольных хутароў яшчэ тры служанкі (Каратк.). 7. О 
мацярынства мацярык нязнаны: як ні гукай – ніхто не адгукнецца. Яго 
заўсёды адкрываюць занава, калі пад сэрцам нешта зварухнецца (Р.Б.).  

4. Выпішыце няпэўна-асабовыя сказы, падкрэсліце ў іх 
граматычную аснову. Растлумачце, чым адрозніваюцца няпэўна-
асабовыя сказы ад падобных да іх няпоўных двухсастаўных сказаў з 
апушчаным дзейнікам. 

1. Днём Курані былі ў будзёным, нехапаткім клопаце. Пасвілі коней, 
глядзелі калёсы, рыхтавалі граблі, косы, біклагі (І.М.). 2. Добра было ў 
раннюю восень у калгасе. З поля прыбралі багаты ўраджай, сеялі жыта (К.Ч.). 
3. Людзі, як хто ўсяліў у іх д’ябла нястрымнага знішчэння і гвалтавання, 
сякуць векавечныя лясы, атручваюць рэкі, робяць сметнікамі чарацяныя і 
сітняговыя азёры, нішчаць адвечную першабытную красу прыроды. Робяць 
усё, ад чаго з кожным днём усё меней застаецца з намі спрадвечна дарагіх 
чалавецтву “меншых братоў” – жывёльнага, птушынага, рыбнага жыхарства 
(Кір.). 4. Праз якую хвіліну зноў затупалі, ды так пэўна, што ні ў кога не 
ўзнікла сумнення – ішлі ў склеп (В.Б.). 5. Гасяць, чуў я, пажары лясныя 
сустрэчным агнём (А.К.). 6. Толькі воблакі могуць расказаць пра нястрыманы 
рух жыцця. Яны прыносяць яснасць, пагоду, непагадзь і навальніцу. 
Упрыгожваюць неба, апранаюць яго (Гр.). 7. Салаўя з нецярплівасцю чакалі 
хвілін дзесяць. Ён увайшоў павольна. Толькі што знялі калодкі з яго ног 
(Бяд.). 8. Нарэшце закрычалі, зашумелі: “Чым нас частуюць! Жах! Падман!” 
(Корб.). 9. Ды я ўсё адно радуюся: мяне пазнаюць, не забываюць (Сач.). 10. 
Бярозы расступаюцца, быццам хочуць даць камусьці месца. Тоўпяцца 
навокал, такія стройныя, беланогія, як тыя дзяўчаты ў карагодзе (Шым.).  

5. Выпішыце абагульнена-асабовыя сказы, вызначце 
марфалагічнае выражэнне галоўнага члена сказа. Устанавіце іх 
адрозненне ад пэўна-асабовых і няпэўна-асабовых сказаў. 

1. Жар шапкаю не носяць (Прык.). 2. Калі ж часамі прыкмячаюць, што 
чысты чалавек ступіў у лужу раз, -- яго цягаць пачнуць у той жа час (Корб.). 
3. Вясновым паветрам дыхаеш і ніяк не можам надыхацца (Бр.). 4. Сёння 
зробіш – заўтра як знойдзеш (Прык.). 5. Не шкадуйце, хлопцы, пораху, куль 
гарачых і гранатаў (М.Т.). 6. Не завіце маю рэспубліку краінай цёмных лясоў! 
(Кір.). 7. Салаўя песнямі не кормяць (Прык.). 8. На печы не храбрыся, а ў баі 
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не трусі (Прык.). 9. Пагаварыце з людзьмі, паглядзіце на іх у час стараннай 
самаадданай працы (М.П.). 10. Зірні на гэту шыр: трасецца, ходзіць луг, вір 
(К-с). 11. Так, відаць, бывае з кожным: адлучышся на якія тры дні з дому і 
ўжо думаеш, што там многае змянілася. А вернешся --  і застанеш усё такім, 
як было (Асіп.). 12. Клін клінам выганяюць (Прык). 13. Не саромейся пытаць 
– болей спытаеш, больш пазнаеш (Прык.).  14. Зямля – талерка: што 
пакладзеш, тое і возьмеш (Прык.). 15. Дазволь сабе хоць раз палёгку – потым 
не абярэшся горшае бяды (Бач.).  

 
Безасабовыя сказы. Інфінітыўныя сказы. Аднасастаўныя сказы 

іменнага тыпу 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якія сказы адносяцца да безасабовых? Якімі формамі выражаецца ў іх 

выказнік? 
2. Па якой прымеце атрымалі сваю назву інфінітыўныя сказы? Назавіце 

агульнае і рознае ў структуры і семантыцы безасабовых і інфінітыўных 
сказаў. 

3. Якія сказы адносяцца да намінатыўных? Назавіце разнавіднасці 
намінатыўных сказаў. 

4. Як адрозніць намінатыўныя сказы ад вакатыўных і генітыўных? 
5. Як адрозніць аднасастаўныя сказы ад няпоўных двухсастаўных з 

апушчаным галоўным членам сказа? 
6. Дзе выкарыстоўваюцца аднасастаўныя сказы розных тыпаў? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Запішыце безасабовыя сказы, падкрэсліце ў іх граматычную 

аснову. Вызначце спосаб выражэння галоўнага члена ў безасабовых 
сказах. 

1. Маладыя гады, маладыя жаданні! Ні жуды, ні нуды, толькі шчасце 
кахання (Багд.). 2. Найлепей, як дзяцей найболей (Каратк.). 3. Удзень капала 
са стрэх, паветра вільгатнела, святлела, прасторнела ў небе (Сач.). 4. У душы 
прасторна, лёгка, весела: май ідзе праз нівы і бары! (Гіл.). 5. Вечарэла, і 
ўсюды было ціха. Сонца пякло ўвесь дзень. Дажджу так і не было (Пташ.). 6. 
Пякло нясцерпна. Млела ўсё навокал, нібы зямлю хто варам абварыў (Гіл.). 7. 
Дождж ліў як з вядра, але быў, пэўна, спакойны – не чуваць было грому і не 
відаць жахлівых маланак (Я.С.). 8. Вакол – хоць бы гук. Ні піску, ні шолаху. 
Прырода яшчэ дрэмле (Ракіт.). 9. Ціха і бязлюдна на дарогах, ды дарог тых 
няма: прайшла пара, калі на санях ехалі далёка і набоісты след не замятаўся 
ўсю зіму (Жук). 10. І моцна жадаецца-верыцца, што ўсё за паўдня праясніцца. 
11. Базар не чакае -- пасёлку не спіцца, дзень ціха ступае сцяжынай глухой 
(Р.Б.).  

2. Выпішыце асобна безасабовыя і інфінітыўныя сказы. Вызначце 
формы выражэння галоўнага члена ў сказах. Адзначце агульнае і 
адрознае ў структуры і семантыцы безасабовых і інфінітыўных сказаў. 
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1. Дождж прайшоў – і водарам п’янлівым пацягнула з маладога бору 
(Гіл.). 2. Лёд на рэчцы: вада – не бяда, ды вяртацца дахаты не хочацца (Р.Б.). 
3. Вечна сонцу купацца ў лясных беларускіх крыніцах, і няўрымслівай песні ў 
вечным паходзе звінець! (Гіл.). 4. Трэба дома бываць часцей, трэба дома 
бываць не госцем, каб душою не ачарсцвець, каб не страціць святое штосьці 
(Р.Б.). 5. Згадаць, нібы далёкі сон, слупоў здранцвелых перагуды, пагляд 
спагадлівых акон – і не спяшацца анікуды (Р.Б.). 6. Табе, Беларусь, у вяках 
красавацца! (Прых.). 7. Мне трэба вылежаць маю хваробу (К.Ч.). 8. Спакою не 
ведаць ні ноччу, ні днём і не прыставаць у знямозе, вялікай любові дажджом і 
агнём зямлю цалаваць на дарозе (А.К.). 9. Дождж прайшоў – і з сэрцам цяжка 
зладзіць: птушкай рвецца ў чыстае раздолле! (Гіл.).  

3. Выпішыце спачатку намінатыўныя сказы, затым канструкцыі з 
“назоўным уяўлення”. Адзначце адрозненне намінатыўных сказаў ад 
гэтых падобных да іх сінтаксічных канструкцый. Вызначце тыпы 
намінатыўных сказаў і сродкі марфалагічнага выражэння галоўнага 
члена. 

1. Пяць год. Хадзіў, гуляў ён (Вал.). 2. Шпакі. Яны ўжо з раніцы 
спяваюць (Корб.). 3. Канец верасня. Па-ранейшаму цёпла, як летам (І.Н.). 4. 
Матчыны рукі... Здрабнелі, счарнелі, абсыпаліся шэрым прысакам, быццам 
толькі што вымяталі з печы вуголле і попел, а запясці танклявыя, усохлыя. 
Такімі, здаецца, не былі раней (Карам.). 5. Вось і лес. Пад густой навіссю 
лістоты, праз якую ледзьве прабіваліся сонечныя промні, я вырашыў трохі 
адпачыць (Бясп.). 6. Крым... Пад паўднёвым гарыстым узбярэжжам ствол і 
вечна неспакойная грыва марскога прыбою (К-с). 7. Пагорачкі родныя ў 
шызай смузе. За насыпам – жоўты бярозавы пояс. Бліскучыя рэйкі і радасны 
поезд: дадому, дадому, дадому вязе! (Гіл.). 8. Жыццё… Нібыта белыя і 
чорныя лебедзі на няспыннай, імклівай плыні вечнасці, плывуць, імчаць нашы 
дні і ночы (З.П.). 9. Якое хараство! Якая шпаркасць! Сіла! (Кр.). 10. Вось і 
дом, які ён будаваў (Корб.) 

4. Выпішыце з тэксту аднасастаўныя сказы, пасля кожнага сказа ў 
дужках адзначце яго тып і спосаб марфалагічнага выражэння галоўнага 
члена. Часткі складанага сказа ўмоўна разглядайце як простыя. 

І. Беларускую хату часта будавалі талакою, з тоўстых і смалістых 
сасновых бярвенняў, таму што лесу было яшчэ многа. Па той самай прычыне 
амаль не было глінабітнай падлогі, а была падлога з дошак. Столь, вядома, 
таксама дошкавая, зверху, на гары, на яе насыпалі пілавінне для цеплыні. 
Памятаю, што стрэхі былі саламяныя ці з чароту, які даўжэй служыць. Яго 
можна два-тры разы зняць і перакрыць хату. Цяпер дахі з гонты, шыферу. 
Досыць часта сустракаецца чарапіца. Дахі двухскатныя. 

Хата заўсёды будуецца вокнамі на вуліцу, уваход калісь быў з двара, а 
цяпер усё часцей з вуліцы, відаць, каб хутка выйсці ці зайсці. Франтон часта 
аздабляецца разьбою. На Давыд-Гарадоччыне, напрыклад, на ўсіх хатах знак 
сонца і расліны вакол яго. Разьба вакол акон і на аканіцах. Не ўсюды, але 
часта (Паводле У. Караткевіча). 

ІІ. Восень... 
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Любімая пара года. Асабліва люблю пачатак восені з яе звонкай 
празрыстасцю, з яе светлай журбою, якая пануе, здаецца, усюды – і ў ярка-
жоўтых дрэвах, і ў пабляклым, настылым небе, і ў апошніх птушыных 
песнях… 

У такія дні цягне некуды ісці, нешта шукаць. А найчасцей хочацца 
пабыць адзін на адзін з прыродай, памаўчаць, слухаючы, убіраючы ў сябе 
рознакаляровую, журботную сімфонію восені. І сам я ў гэты момант як 
чуйная струна, крані -- і загучыць, зойдзецца пранізлівым сумам. 

Але ёсць сум і сум. Першы з іх падобны да змрочнага, надакучлівага 
дажджу, ад якога хаваецца ўсё жывое. Другі нагадвае пяшчотнае вераснёўскае 
сонца. Гэта – харошы, светлы сум. Якраз такі настрой агортвае мяне ў тыя дні, 
калі птушыныя чароды нясуць на сваіх крылах лета ў далёкія краі (З. 
Прыгодзіч). 

ІІІ. На дварэ было свежа і ціха. Лёгка мяло.  
Ганна абышла школу сцежкай, пратаптанай малымі, выбралася за сяло. 
У полі – як вокам кінуць – бель і чысціня. Толькі наводдаль вятрак 

круціць крылы. Вецер свежы, незласлівы. 
Ад загумення проста да шляху – дарога , вылізаная саннымі палазамі. 

Між іх снег, пабіты капытамі коней. І каляіны, і сляды капытоў ледзь 
прыцярушаны снегам. 

Ішла каляінамі. Ісці было лёгка, як па падлозе, толькі ногі часам 
паслізгваліся. За тым толькі і сачыць трэба было. Тут, у полі, святлей было на 
душы. 

Злева сярод поля зацямнеў гаёк. Ганна ўспомніла: яго звалі таксама, як 
вёску, Глінішчы. Далей, сярод аднастайнай белай роўнядзі, доўгі, са 
шчарбінамі, значыўся строй старых бяроз. Здалёк заўважыла: насустрач з-за 
бяроз выкаўзнуліся сані. Дробны конік трушком хутка набліжаў кагосьці. Яна 
насцярожана ўгледзелася (І. Мележ.). 

 
Сінтаксічна непадзельныя сказы 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якімі прыметамі характарызуюцца сінтаксічна непадзельныя сказы? 
2. На якія віды размяжоўваюцца сінтаксічна непадзельныя сказы ў 

залежнасці ад зместу выказвання? 
3. Дзе ўжываюцца сінтаксічна непадзельныя сказы? Што з’яўляецца 

асноўным сродкам афармлення такіх сказаў? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Знайдзіце сінтаксічна непадзельныя сказы, вызначце тып і 

формы іх выражэння. 
1. “Ну во!” – ужо звяртаючыся да мяне, прамовіў чалавек у капелюшы. 

(Парх.) 2.  “Чаго сталі? Бярэм! Чаго чакаць? Ну!” (В.Б.) 3. “Цыц! Не хапала 
яшчэ, каб папы пабіліся” (Каратк.) 4. “Не-е-е-э! – запратэставаў Іван. – Хочаце 
маім пальцам ды ў маё вока” (І.Н.) 5. “Вось табе і на!” – з дакорам ўскрыкнула 
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Ганна. (І.М.) 6. “А ну, Пятрок, падсабі трошкі! Ну!” (В.Б.) 7. “Вон! Вон, 
здраднік! Вон!” (Каратк.) 8. “Баста, Іван!” – прамовіла Джулія, не падымаючы 
галавы. Ён (Іван) памаўчаў. “Як гэта баста? А ну, уставай! А ну, падымайся! 
Яшчэ трошкі – і перавал” (В.Б.) 9. “Мікола,чуеш?” – “Ага”, -- ціха адказаў ён і 
не варухнуўся (Парх.) 

2. Спішыце, падкрэсліце непадзельныя сказы, вызначце іх тыпы па 
значэнні і часціны мовы, якімі яны выражаны. 

1. “Брава, брава, настаўнік! Больш за сажань у паветры ляцеў”, -- 
азваўся Віктар. (К-с) 2. “Значыцца, скончыў сваё?” – “Але”. – “Дадому зараз?” 
– “Не. Не зараз” (К.Ч.) 3. Бывайце, таварышы, час адплываць. Няхай жа мацуе 
нас дружба (Бр.) 4. “Мы не спознімся, хлопцы?” – пытаюся. – “Не”. (В.Б.) 5. 
“Выбачайце, калі ласка! Я сёння не прыйду”, -- адказала дзяўчына (У.К.)  6. 
“Ты што, адзін дома?” – “Угу” (Мел.) 7. Маўчыць каменная турма. Маўчыць? 
Няпраўда! Крок гучыць. Пакутны? Не! Рашучы крок (Вял.) 8. “Можна ісці?” – 
Запытаўся Андрэй. – “Так”. (П.) 9. “Хацеў бы ты, Уладзік, дзічак, скажам, 
улежаных пад’есці, га?” – “Ого!”—згадзіўся я. (Б.) 10. “А ну, Пятрок, падсабі 
трошкі! Ну!” (В.Б.) 

3. Выпішыце з твораў мастацкай літаратуры дзесяць сінтаксічна 
непадзельных сказаў. Вызначце спосабы іх выражэння. 

 
Няпоўныя сказы. Адрозненне няпоўных сказаў ад аднасастаўных 

сказаў 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. У чым сутнасць няпоўных сказаў? 
2. У чым адрозненне кантэкстуальных няпоўных сказаў ад сітуацыйных 

няпоўных сказаў? 
3. Якія сказы называюцца эліптычнымі? Як яны суадносяцца з поўнымі 

сказамі? 
4. Якія знакі прыпынку ставяцца на месцы пропуску ў няпоўных сказах? 
5. Як адрозніць няпоўныя двухсастаўныя сказы ад развітых 

намінатыўных сказаў? 
6. Дзе ўжываюцца няпоўныя двухсастаўныя сказы? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Знайдзіце спачатку поўныя, затым няпоўныя сказы. Вызначце, 

якія структурна неабходныя члены сказа прапушчаны ў няпоўных 
сказах. Чым абумоўлена непаўната сказаў? 

У бары, 
Гушчары, 
Затрымалі людзей патрулі. 
--Вы адкуль? 
--Мы адтуль. 
--Мы з-пад куль. 
--З пагарэлішчаў мы. 
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--Да каго? 
--Да яго. 
--Мы да дзядзькі свайго. 
--Да Кузьмы.  
--Адышоўшыся ўбок,  
--У здзіўленні лічыў Васілёк,  
--Колькі ў лес і сялян, і сялянак, 
--І фурманак 
 --Прывёў ён здалёк.  (А.Куляшоў) 
2. Адрозніце няпоўныя і аднасастаўныя сказы. Растлумачце, чым 

кіраваліся пры іх размежаванні. 
1. Гуслям, княжа, не пішуць законаў. (Куп.) 2. Поўдзень. Палескае 

роўнае поле. На гарызонце зубчасты сілуэт лесу. (Карат.) 3. Я памагаў 
вярнуць жыццё будучым дрэўцам. Кожнай раніцы спяшаўся перш-наперш 
зірнуць, як маюцца мае выхаванцы, што сталася з імі за ноч. (Пальч.) 4. 
Верасень пахне яблыкамі, кастрычнік – капустай. (У.Г.)  5. За чыгуначным 
пераездам аж да самага лесу – пярэстая намітка поля з астраўкамі хутароў. 
(І.Н.)  6. –Хто адказваў? – сусед па парце. (Я.М.)  7. Сабаку далі па хвасце, і 
гонар вылез яму бокам. (Кр.) 8. Некалькі круглых градак з кветкамі і нядаўна 
пасаджаныя два клёнікі. (К.Ч.)  

3. Спішыце, пастаўце, дзе трэба, працяжнік. 
1. Спяшаецца ў далёкі рэйс пілот, прараб на будаўнічую пляцоўку 

(Грах.) 2. І лес, і снег у чыстых зорах, у срэбных пацерках кусты. (Грах.) 3. 
Здаецца, тут несонца свеціць, а ружы полымем сваім! (Бач.) 4. Кажуць, раны 
гояцца часам. Не ўсе. Не заўсёды. (Янк.) 5. Хлеб заўжды ляжаў на стале, 
пакрыты настольнікам, а побач з боханам нож. (Б.) 6. Па-суседску з бусліным 
гняздом антэна. (М.Т.) 7. Узбоч дарогі лясок, па другі бок поле, а ўгары 
папялістыя хмаркі. (К-с) 8. Пакуль вочы патуль свет, Пакуль рукі патуль хлеб. 
(Прык.) 

 
Парадак слоў у простым сказе. Інверсія, яе роля 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Які парадак слоў называюць прамым і які адваротным? 
2. Якую ролю адыгрывае парадак слоў у беларускім сінтаксісе? 
3. Прывядзіце прыклады залежнасці пунктуацыі ад парадку слоў. 
4. Ці залежыць парадак слоў ад жанру твора? ад вуснай і пісьмовай 

форм літаратурнай мовы? 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Адзначце прамы ці адваротны парадак слоў у сказах. Зрабіце 

вывады, як гэта ўплывае на стылістычнае гучанне тэксту. 
Чорная хмара сунецца памаленьку, ахінае ўвесь небакрай на захадзе. 

Лес, што сіняй палоскай віднеўся на даляглядзе, растае ў гэтым заўчасным 
змроку. Нібы насоўваецца ноч. Набліжаецца штосьці грознае. Перасталі 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



371 

шапацець бярозы, пацямнела вада ў рэчцы, духата ў паветры зрабілася густая, 
застылая. І вось гэту анямелую цішыню раз-пораз пачалі калаціць грымоты. 
Далёкія, цяжкія, яны чуваць мацней і мацней. Часцей бліскае маланка. У яе 
палахлівым бляску відны контуры хмар, закругленыя і вострыя, як вяршыні 
гор. Успыхне бліскавіца, асвеціць залацістыя краі воблакаў – і зноў мрок... 
Праз нейкі час паветра і зямлю ўскалыхне выбух. (І.Грамовіч) 

2. Спішыце сказы. Назавіце галоўныя члены і тып сказа. Вызначце 
ролю парадку слоў. 

1. Лепшая асалода, самая высокая радасць жыцця – адчуваць сябе 
патрэбным і блізкім людзям. (М.Г.) 2. Ехаць было недалёка – кіламетраў 
пятнаццаць. (Пташ.) 3. Сёння ранак ціхі, ясны. (К-с) 4. Убачыць што-небудзь з 
акна аўтобуса праз густыя клубы пылу было немагчыма. (В.В.) 5. На дне 
пясочак жоўты, чысты, на дне загладжаны, зярністы. (К-с) 6. Хатынь, Курган 
Славы – наша горкая гордасць. (Бач.) 7. Ісці па ўзбярэжжы было лёгка (Хомч.) 
8. Раніуа. Неба чыстае, высокае. (М.Г.) 9. Праз крокаў пяцьсот паўстала перад 
імі сцяна лесу. (К.Ч.) 10.Палеская нізіна – рэзервуар вільгаці для ўсёй 
Беларусі. (В.В.)  

3. Спішыце, вызначце ў сказах выпадкі інверсіі галоўных і даданых 
членаў сказа. Вусна адкажыце, чым абумоўлены такі парадак слоў. 

1.Засмуцілася, зажурылася даль шырокая, неаглядная (К-с) 2. На лісце 
прыдарожных дрэў, на збажыну і траву аселі першыя кроплі расы. Над 
палеткамі разліўся непаўторны водар канюшыны. (А.Ч.) 3. Спачыць ідзе 
дзянёк вясновы, харошы, сонечны дзянёк. (Дзер.) 4. Ледзь гайдаліся на 
ўстрывожанай вадзе сцюдзёныя лілеі, паблісквалі пад сонцам васковыя 
пялёсткі жоўтых гладышыкаў. (Лыньк.) 5. Заснулі ціхія бярозы ўночы пад 
акном. (Астр.) 6. Праляцелі ветры па-над возерам, скалыхнулі хвалі 
нарачанскія. (Р.) 7. Вясна звінела ў парках ручайкамі, шчапала лёд, і плавіла 
снягі, і калыхала цёплымі вятрамі ўзнятыя над горадам сцягі. (М.К.) 8. На гай, 
на поле і на хаты спаўзае ночы лёгкі цень. (М.Ч.) 9. Густа жыта маладое поле 
ўсё акрыла. (К-с) 

 
Ускладнены сказ. Агульная характарыстыка ўскладненага сказа. 

Сказы з аднароднымі членамі 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якія прыметы ляжаць у аснове азначэння аднародных членаў сказа? 
2.Якімі відамі сувязі звязваюцца паміж сабой аднародныя члены сказа? 
3. Што значыць адкрытыя і закрытыя рады аднародных членаў сказа?  
4. Якія злучнікі ўжываюцца для сувязі аднародных членаў і якія 

сінтаксічныя адносіны выражаюцца паміж аднароднымі членамі сказа, 
аб’яднанымі гэтымі злучнікамі?  

 
Заданні да практычных заняткаў 

1. Прачытайце тэкст, захоўваючы патрэбную інтанацыю. 
Выпішыце рады аднародных членаў і тыя словы, з якімі яны 
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спалучаюцца. Вызначце сінтаксічную функцыю аднародных членаў 
сказа. 

І. Зямля ажыла, угрэлася, набухла, як цеста на дражджах; здаецца, 
падышла на полі ўзмешаная з восені ралля: нахіні долу вуха – чуваць, як 
пыхкае, ходзіць хмель… Яму цесна ў зямлі, ён ірве на волю. 

Зямля пахне хмелем. 
Лес апяклі суровыя, калючыя ад гарачага сонца вятры; асушылі яго ад 

слізкай смугі, атрэслі адмерзлае за маразы шылле; загулялі-загулі па чорствых 
верхавінах, бы гэта пабегла па смалістым сухаверсе траскучае полымя. 

Лес загарэў пад вясновым сонцам, пабурэў ад ветру. 
Лес пахне воскам. 
Высахлі, высыпаліся верасы – адны дудкі. Але гарыць сям-там 

маленькае вочка ад леташняй асенняй верасовай кветкі, ірдзіцца барвінкай-
кропелькай. Крані нагой сухую галінку – вочка пырсне на жоўта-чырвоны 
падапрэлы пад снегам бруснічнік, пакоціцца з лістка на лісток і стухне недзе ў 
счарнелым імху. 

Угрэтыя верасы пахнуць чаем. 
Тырчаць сіўцы скрозь на ўздарожжы, высокія, густыя, зялёныя ад зямлі, 

бы і маразоў не было ўвосень. Пасека аж белая ад іх, -- нібы гэта не сіўцы, а 
ржышча выгарала, адлежалася пад сонцам, вымакла, як каноплі ў вадзе, а 
цяпер зноў узнялося шчоткай. 

Высахла папараць, паўставала з зямлі, прычасалася; цяпер яна зусім 
маладая, як бы і не мерла, а толькі змяніла свой колер за зіму. Здаецца, хай 
пойдзе суткі цёплы дождж – папараць зазелянее, пусціцца ў рост і дагоніць 
малады сасняк. 

Папараць жоўтая, буланая, а месцам чырвоная, як агонь. Ад яе патыхае 
сухім дрэвам. На ўздарожжы адны лужыны. Пад ялінамі, што звесілі лапкі 
долу, -- яміны, поўныя вады. Вада жоўтая, яна настоена на баравых імхах, 
яловых шышках, ацярушаных багунах, верасах і на кіслых-кіслых з-пад снегу 
журавінах. Яна поіць засмяглыя ў сіверы і цяпер прагныя да жыцця 
старадаўнія яліны і сосны… (І.Пташнікаў). 

2. Спішыце сказы, падкрэсліце аднародныя члены, вызначце 
спосабы іх выражэння і прыметы аднароднасці. Знайдзіце спалучэнні 
слоў, падобныя да аднародных членаў. 

1. Алік страпянуўся, абапёрся локцямі на вечка парты і, унурыўшыся, 
змоўк (Т.Хадкевіч). 2. Закопваў хохлік скарб па ўсёй ваколіцы ў розных 
мясцінах – па лясах, па лугах, пад крушнямі, пад дрывамі (З.Бядуля). 3. 
Хлопец ішоў і ўсміхаўся сонцу, якое шчодра грэла зямлю, птушкам, якія 
весела спявалі на дрэвах, і зялёным лісточкам, што трымцелі ад лёгкага 
ветрыку (Г.Васілеўская). 4. На рэчцы ў кустах ёсць адно вельмі ўтульнае 
месца, куды Міша прыходзіць іншы раз з кніжкай (І.Навуменка). 5. Працяглы, 
звонкі дзіцячы крык запоўніў раптоўную, жудасную цішыню (Э.Самуйлёнак). 
6. Грай, грай, жалеечка! Грай, грай, вясёлая! (Янка Купала). 7. Ляжыць Мікола 
ні жывы ні мёртвы і толькі чуе, як моцна б’ецца ды вырываецца з грудзей яго 
маленькае сэрца (М.Лынькоў). 
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3. Вызначце тып сэнсавых адносін паміж аднароднымі членамі 
сказа, высветліце ўжыванне злучнікаў. Растлумачце пасаноўку або 
адсутнасць знакаў прыпынку. 

1. Прайшлі спакойна, хоць і нявесела каляды (М.Гарэцкі). 2. Дзядзька 
Сымон тайком захапіў рыдлёўку і таксама папёр на Сухія груды (Якуб Колас). 
3. Але ж заўсёды дагэтуль і я сам, і мой бацька, і дзед, ды і ўсе іншыя майстры 
ў блізкім і далёкім наваколлі медзь кавалі (М.Чарняўскі). 4. Беларускае слова 
ад ласкі – сведчаць вусны ды салаўі, -- не наймалася ні ў падпаскі, ні ў 
падбрэхічы, ні ў халуі (Р.Барадулін). 5. Полем, лесам, пералескам, на зямлі, 
вясной абуджанай, красавік ідзе з пралескамі па праталінах і лужынах 
(С.Шушкевіч). 6. Кожны з гора ўтрое гнецца, аднак гору не даецца (Цётка). 7. 
На гарышчы цяпер было цёпла, хораша, але ўсё ж гэтак адзінока 
(В.Адамчык). 8. Я то сядзеў на возе, забраўшыся ў пустую бочку, то бег побач 
з фурманкамі, трымаючыся за дзядзькаву руку (І.Шамякін). 9. Нягоды, якія 
раней хоць і непакоілі, але былі ўсё-такі менш грознымі, цяпер набліжаліся, 
сціскалі вакол яго свой безвыходны круг (І.Мележ). 10. Бярозы, вольхі, і 
наогул усе лісцвяныя дрэвы, зімой вельмі крохкія (Якуб Колас). 

4. Размяжуйце сказы з адкрытымі і закрытымі радамі аднародных 
членаў. Адкажыце, ад чаго залежыць адкрытасць або закрытасць рада. 
Вызначце сродкі сувязі аднародных членаў і характар сінтаксічных 
адносін паміж імі. 

Не елкі, а сосны ды бярозы растуць на лясных узгорках (Я.Маўр). 2. То 
незвычайную гайку медную прывязе бацька, то фарфоравы ізалятар, то 
трубку якую бліскучую, то проста каменьчыкаў розных, каляровых 
(М.Лынькоў). 3. Даюць мне і чай, і катлеты, і манную кашу (М.Лынькоў). 4. 
Барсукі прыводзяць у парадак нару, выкідваюць з яе рознае смецце, 
высцілаюць сваё логава лісцем і сухой травой, затыкаюць мохам усе выхады з 
нары, каб было цяплей (В.Вольскі). 5. Прыгадваюцца нядаўні паход, рака 
(Г.Шыловіч). 6. Гестапавец казырнуў і адвярнуўся да тэлефоннай трубкі 
(А.Якімовіч). 7. Ад дрэў і кустоў на белым іскрыстым снезе ляжаць доўгія 
цені (Р.Ігнаценка). 8. Я кажу не насіць, а цягаць, бо перад абедам рука 
стамлялася, ноша надакучвала і я ставіў яе дзе-небудзь пад куст або вешаў на 
сучок бярозы (І.Грамовіч). 9. Ветрыку ўсё хацелася рабіць, ды не хапала сілы, 
каб падняць буру ці прымусіць круціцца ветракі (С.Тарасаў). 10. І ў кожнага ў 
лапах ці пад пахаю торбачка або клунак, таксама заказы прынеслі (П.Місько). 
11. І калі ў лес па ягады ці па грыбы бабка Адарка пойдзе – ніхто з ёю не 
справіцца, больш  не прынясе (Б.Сачанка). 

 
Аднародныя і неаднародныя азначэнні. Формы выказніка з 

аднароднымі дзейнікамі. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа 
 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі:  
1. Як вызначаюцца аднародныя і неаднародныя дапасаваныя азначэнні? 

Назавіце лексічныя, марфалагічныя і сінтаксічныя крытэрыі іх размежавання. 
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2. Назавіце асноўныя правілы ўжывання знакаў прыпынку пры 
аднародных і неаднародных азначэннях.  

3. Якія формы выказніка ўжываюцца ў сказах з аднароднымі 
дзейнікамі?  

4. Калі паміж аднароднымі членамі коска ставіцца, а калі не ставіцца? 
5. Якая роля абагульняльных слоў пры аднародных членах? Якія знакі 

прыпынку ставяцца пры аднародных членах у сказах з абагульняльнымі 
словамі?  

 
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Размяжуйце аднародныя і неаднародныя азначэнні. Растлумачце 

прыметы аднароднасці. Пастаўце, дзе неабходна, коскі. 
1. Калі хлопец дайшоў да краю сяла, з апошняга двара высунулася рудая 

з белай лысінкаю карова, якую падганяла чарнявая дзяўчына з дубцом 
(І.Мележ). 2. За ноч патаўсцелі ўсланыя лёгкім пухам тонкія стрэхі гумнаў і 
хат (В.Адамчык). 3. З сівога трохі жаўтлявага неба дробна зацерушыўся снег 
(В.Адамчык). 4. Кацярына засталася круглай сіратой (П.Броўка). 5. Лапчатка 
гусіная лясная з’яўляецца лекавай раслінай. 6. У кутку ляжала трохі 
ўчарнелага сена і бялела некалькі зжаўцелых брудных паперын (В.Быкаў). 7. 
Ва ўсім, што нам пакінуў В.Дунін-Марцінкевіч, выразна бачна жаданне 
пісьменніка ўзвялічыць селяніна, мужыка, зрабіць яго галоўным героем 
літаратуры, паказаць і яму самому, і адукаванаму свету прыгожую шырокую 
багатую душу народа (І.Навуменка).  

2. Спішыце, падкрэсліце аднародныя члены сказа і 
абагульняльныя словы. Вызначце сінтаксічную ролю абагульняльнага 
слова і аднароднага члена сказа, характар сэнсавых адносін паміж імі, 
марфалагічнае выражэнне абагульняльнага слова, яго месца ў адносінах 
да аднародных членаў. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку. 

1. І двор і дарога і лес словам ўсё было занесена белым снегам, ад яго 
бялела ў вачах (І.Пташнікаў). 2. Перад дзяўчынай адчыняўся цэлы свет новага 
жыцця вучнёўскія гурткі работа ў іх вечары даклады (Якуб Колас). 3. Колас 
любіў упрыгожваць зямлю. Пасля вайны ён насадзіў сад ля свайго дома 
высаджваў там і іншыя дрэвы напрыклад дубкі арабінкі бярозкі (М.Лынькоў). 
4. Тонкі знаўца прыроды, улюблёны ў яе вечную красу, Якуб Колас і ў прозе і 
ў паэзіі ўвасобіў незабыўныя карціны роднай прыроды палескія краявіды 
гулкія гоманы бароў фарбы і водар вясновых лугоў шолахі аўсянай нівы 
блакітны разліў ільняных палёў (М.Лынькоў). 5. Золкі, сіберны, выхаладжаны 
парывістым ветрам дождж лужыны і гразь на тратуарах і на вуліцы машыны 
па самыя вокны запырсканыя гразёю,  туман, які ледзь не кожны дзень вісеў 
над камяніцамі, усё гэта круціла настрой, раздражняла і начыста падмінала 
тое радаснае, светлае і шчымлівае ўзрушэнне, у якім жыве чалавек, чакаючы 
свята (Я.Сіпакоў). 6. Разбітыя талеркі парваныя партрэты адзенне яго кніжкі 
сшыткі адным словам усё было параскідана злой рукой па падлозе 
(М.Лынькоў).  
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3. Вызначце стылістычныя функцыі аднародных членаў сказа 
(узмацніць сэнсавы змест выказвання, надаць мове вобразнасць, 
эмацыянальнасць, экспрэсіўнасць, выразнасць; пераканаўча 
аргументаваць выказанае палажэнне, канкрэтызаваць думку; даць 
вобразнае ўяўленне аб кім-небудзь ці чым-небудзь; выклікаць у чытача 
ці субяседніка пэўны настрой і г.д.). 

І. Насця, ці, як пасля ўсе ў школе пачалі зваць, Насцечка, была бойкая і 
рухавая дзяўчынка, белатварая, з густымі валасамі, якія роўна ляжалі на яе 
галаве пад грабянцом. Да самых халадоў яна прыходзіла ў школу ў шарсцяной 
кофтачцы, шэрай, у карычневыя палоскі, а калі стала халадней, – пачала 
надзяваць на кофтачку чорнае ватовае паліто з простым бобрыкавым 
каўняром і вузенькім суконным паяском. Яна не была чым-небудзь 
адметнейшая ад іншых дзяцей. Таксама, як і ўсе, любіла бегаць па двары на 
вялікім перапынку, любіла слухаць расказы, гуляла ва ўсе гульні, у якія толькі 
гулялі дзеці, і заўсёды ўносіла ў гэтыя гульні весялосць: яна любіла 
парагатаць. Яе звонкі голас і смех чуліся заўсёды, – ці то ў калідоры, ці то на 
двары (К. Чорны). 

ІІ. Ён смяецца спачатку ціха, хіхікае, пасля рагоча (Сач.). 
ІІІ. Доджык крапаў, марасіў, 
Прыпускаў і ліўнем ліў,  
А пасля сцяной стаяў,  
Барабаніў, травы мяў (Г.Дзмітрыеў). 
ІV. Юнак, дзяўчынка, якім пашчасціла змалку сустрэць настаўнікаў і 

выхавацеляў, чуйных да хараства слова, праз усё жыццё будуць дзякаваць ім 
за душэўнае святло, за чысціню пачуццяў, якія якраз і робяць чалавека 
шчаслівым. Далікатнасць, сардэчнасць адносін, найтанчэйшыя перажыванні, 
чарадзейная сіла кахання, захапленне прыгажосцю прыроды, пачуцці 
адданасці і любові да Радзімы – усё, што на першы погляд немагчыма 
вызначыць і выказаць словамі, літаральна ўсё знайшло і знаходзіць сваё 
выяўленне ў слове, у вобразе, у паэзіі, у мастацтве. І навучыцца разумець і 
адчуваць душэўнае хараство чалавека, аказваецца, можна пры дапамозе таго 
ж слова, калі яно жыве ,гучыць, спявае ў душы настаўніка (В.Вітка). 

V. Страшэнны штукар і свавольнік гэты Нёман. Кожны год удзярэ ён 
якую-небудзь штуку: то выкаціць на чый-небудзь шнур стары, мокшы вякамі 
ў вадзе, труп дрэва, то выхваціць цэлую луку ў адных і прыточыць другім або 
падрэжа грунт, на якім доўгімі вякамі стаяў асілак-дуб у самай добрай згодзе з 
суседам Нёманам. Не знае стрымання ён, не ведае, куды дзець свае магутныя 
сілы. Але ніхто не жаліўся на яго свавольства. А ў нашым сяле яго надта 
любілі, бо ён для сяла быў як родны бацька: і карміў, і паіў, і на сваіх плячах 
кожнага вынасіў і кожнага за лета разоў тры ў Коўна і Гродна вазіў ды яшчэ і 
на дарогу даваў грошы (Якуб Колас). 

VІ. Шматгалосы і бадзёры прачынаўся горад. У дружыннай кузні звонка 
ляскаталі цяжкія малаткі. З дзвінскага берага, дзе густа стаялі купецкія стругі, 
чуліся галасы арцельшчыкаў, рыпелі дошкі сходняў, па якіх паўголыя 
загарэлыя грузчыкі насілі велізарныя шэра-жоўтыя камяні воску, кіпы 
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звярыных шкур, крыцы сырадушнага жалеза, амфары з заморскім віном, 
лубяныя кашалі са свежай рыбай, зернем, соллю. Апусцілі пад’ёмны мост, і 
пастухі пагналі на пашу кароў, свіней, коз і авечак. Дробны стукат капытоў, 
гром нашыйных званочкаў на нейкі міг заглушыў усе астатнія галасы і гукі 
(Л.Дайнека). 

4. Спішыце тэкст. Падкрэсліце аднародныя члены ў адпаведнасці з 
іх сінтаксічнай функцыяй у сказе. Вызначце від сувязі аднародных 
членаў з агульным для іх членам сказа (дапасаванне, кіраванне, 
прымыканне, прэдыкатыўная сувязь). Растлумачце прыметы 
аднароднасці азначэнняў у сказах. 

Вялікай увагі заслугоўвае мова загадкавай паэзіі. Мова беларускіх 
загадак – гэта сапраўдная жывая мова народа, незвычайна паслухмяны яму 
цудоўны інструмент, якім ён выяўляў і выяўляе самыя разнастайныя зрухі 
сваёй паэтычнай душы. Яркая, сакавітая, прадметная лексіка, такая ж 
неаглядна-багатая, як і сам неаглядны прадметна-рэчыўны свет. Гнуткі, 
рухавы, незакасцянелы сінтаксіс, надзіва прыдатны для перадачы любога 
павароту думкі і самых нечаканых псіхалагічна-эмацыянальных імпульсаў. І 
пры гэтым – выключная чысціня нацыянальных формаў, поўная суладнасць з 
духам і прыродным складам мовы, са строем душы і характару народа! 

Уменне карыстацца сваім родным словам працоўны беларус засведчыў 
у загадках гэтак жа бліскуча, як і ў народных казках і паданнях, песнях і 
прыпеўках, прыказках і прымаўках. Здольнасць народа знаходзіць патрэбнае 
слова, у іншых выпадках – адзіна неабходнае слова, неаднойчы здзіўляла 
вялікіх майстроў літаратуры. Мы можам толькі сказаць (скаламбурыўшы): і 
не дзіва, што здзіўляла. 

(Н.Гілевіч) 
5. Спішыце, падкрэсліце аднародныя члены сказа, вызначце іх 

сінтаксічную функцыю і марфалагічнае выражэнне. Пастаўце, дзе трэба, 
знакі прыпынку і растлумачце іх. 

1. Летам хлопчык хадзіў у ягады і грыбы ці гуляў з дзецьмі на вуліцы 
або купаўся з імі ў возеры (У.Краўчанка). 2. Не кавылі пшаніца ззяе ў 
пацерках расы (М.Хведаровіч). 3. Я выйшаў на вуліцу і адчуў, як сцюдзёнае 
марознае паветра апаліла мне твар пачуў, як звонка рыпіць снег убачыў, як 
гарыць на сонцы аснежанае поле (А.Асіпенка). 4. Месяц свеціць да не грэе 
(Прыказка). 5. Ён (бацька) раскажа і пра паравоз і пра чыгунныя рэйкі і пра 
розныя сігналы (М.Лынькоў). 6. Была ноч і туман і доўгія конскія шыі над 
белым возерам (У.Караткевіч). 7. З машын здымалі канапы і сталы крэслы і 
ложкі чамаданы і клункі з розным дамашнім набыткам (С.Міхальчук). 8. Ва 
ўсіх сялян па сорак сыноў ды дачок па сорак коней ды валоў (У.Караткевіч). 
9. Прыпамінаецца дзеду Талашу, што па лясах шмат схавана зброі, і зброі 
сапраўднай (Якуб Колас). 10. Замест бульбы парылі рэпу ці бручку 
(У.Караткевіч).  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



377 

Сказы з адасобленымі членамі. Адасабленне дапасаваных і 
недапасаваных азначэнняў 

 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 

1. У чым сутнасць адасаблення? Што ляжыць у аснове адасаблення?   
2. Назавіце агульныя ўмовы адасаблення даданых членаў сказа. 

Прывядзіце прыклады.  
3. Пры якіх умовах адасабляюцца дапасаваныя азначэнні, развітыя і 

неразвітыя?  
4. Пры якіх умовах адасабляюцца недапасаваныя азначэнні, развітыя і 

неразвітыя?   
5. Якія правілы пастаноўкі знакаў прыпынку пры дапасаваных і 

недапасаваных азначэннях?  
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Знайдзіце адасобленыя члены сказа і вызначце агульныя ўмовы 

іх адасаблення. 
1. Непадалёку ад лясных рэчак выводзіць свае чароўныя трэлі салавей – 

сціплы начны спявак (В.В.). 2. Не за гарамі восень, і на рудным ільнянішчы 
гарцуюць шпакі; вяртлявыя, яны не маюць спакою, чакаючы, калі возьме ды 
пацягне іх адгэтуль у край, багаты цяплом (Пташ.). 3. Калісьці, ранняй 
вясной, калі ад аднастайнай безвітаміннай стравы пачыналі балець дзясны, 
Лазараў дзед прыносіў з балацявіны кошык дзікага часнаку (Асіп.). 4. Тут, у 
горадзе, мне не ставала прастору, неба (Сач.). 5. Цагельны завод на краі 
пасёлка, агромністыя старыя кар’еры з шырокімі лужынамі жоўтай вады, 
доўгія сушыльныя павеці і мноства цэглы – сырой, падсохлай і абпаленай 
(В.Б.). 6. На самай бязлеснай верасовай наддарожнай строме высілася на 
старасвецкім камені-пастаменце мускулістая, упартая і магутная фігура лася – 
жыхара беларускіх лясоў (Пташ.).  

2. Спішыце, падкрэсліце адасобленыя члены сказа і словы, да якіх 
яны адносяцца. Вызначце, якія даданыя члены сказа адасабляюцца і 
ўмовы іх адасаблення. Звярніце ўвагу на марфалагічнае выражэнне 
азначэнняў, ступень іх развітасці. 

Алень выбіўся на сонечны астравок, неахвотна грызянуў асіну, пастаяў, 
самотны, ля маладой бярэзіны і злосна выцяў яе рагамі. Звонкі ляскат прабег 
па пушчы. Алень замёр, прыслухаўся і, перакананы, што яго ніхто не бачыць, 
прыняўся старанна пілаваць рогам белы ствол. Стаміўшыся, супакойваўся, 
аддыхваўся, а потым зноў пачынаў ваяваць з бярэзінай. І вось – рог адваліўся 
ад галавы. Алень зажмурыўся, нібы ў вачах пацямнела, п’яна захістаўся, неяк 
набок схіліўшы галаву, няўклюдную і смешную пад адным рогам, сумна 
глядзеў на адламаны сук-рог. Падзівіўшыся, зноў павольна ўзняў галаву, 
уставіўся на бярэзіну, на тое месца, дзе з-пад кары плылі мутныя белыя слёзы. 
Ужо не асобныя слязіны, а цэлая слёзная ручаіна заліла рану, плыла па дрэве, 
ужо не белая, мутная, а празрыстая. Алень выцягнуў уперад шыю, прыклаўся 
мысаю да раны на бярэзіне і доўга стаяў, не адрываючы мысы. Нарэшце 
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выдыхнуў белую пару, аблізаўся, заваліў галаву на правы бок пад цяжарам 
правага рога, пакутліва, з боку на бок матаючы ёю, буйнай і збалелай, як 
ніколі цяжкай, рыкнуў і падаўся ў гушчар (Паводле В.Карамазава). 

3. Спішыце, падкрэсліце адасобленыя дапасаваныя азначэнні. 
Вызначце іх марфалагічнае выражэнне і ўмовы адасаблення. Пастаўце 
патрэбныя знакі прыпынку. 

1. Даль абмытая дажджамі шпаркімі ясным вырысам чаруе зрок (Гіл.). 2. 
Да зямлі халоднай і сырой я прыпадаў, як да матулі роднай (Гіл.). 3. Нарэшце-
такі пайшоў доўгачаканы дождж цёплы ціхі першы за ўвесь красавік і май 
(З.П.). 4. Колькі тае язды, і мы ўжо на рацэ Нараў. Яе адзіную ў Белавежы не 
закранула меліярацыя (Парх.). 5. Ужо змякчэла змучанае за дзень адышлося 
ад гарачыні і паласкавела сонца (Ад.). 6. Час рухаўся марудна, але рухаўся, 
увасабляючыся ў падзеях вялікіх і дробных, радасных і змрочных, камічных і 
трагічных (У.Г.). 7. У Маскве Мальвіна хутка адшукала патрэбную вуліцу і 
дом. Усхваляваная ўзнялася на трэці паверх, пазваніла (Атр.). 8. Асветлены і 
абагрэты сонцам лес пазіраў зусім-такі весела і ласкава (К-с). 9. Саня, Віктар, 
Янак, Алесева хрышчоная маці з мужам, дзве яе Марыліны стрыечныя сястры 
ехалі на Алесева вяселле (З.П.).  

4. Прачытайце сказы. Растлумачце, чаму ў адных выпадках 
азначэнні адасабляюцца, а ў другіх не адасабляюцца. 

1. Зноў над роднай зямлёй вее водарам хмельным, вясновым (Гіл.). 2. 
Засыпаныя снегам шпалы, старыя трухлявыя пні даўно загубленых дрэў, 
гнілыя галіны – усё выглядала з-пад снегу і ўсё, здавалася, радавалася, што не 
апошні раз бачыла сонца (К-с). 3. Звіняць пад сонцам ручаі, гатовыя твае 
трывогі несці па жыцці, каб з імі век агораць наш і ў новае тысячагоддзе 
рэкамі плысці (А.К.). 4. Хадзіў Наронскі ў чорным галіфэ з некалі жоўтымі 
леямі, зашмальцаванымі да чорнага, у суконнай чорнай гімнасцёрцы з вечна 
белым, свежападшытым падкаўнерыкам (Жук). 5. Сям-там па нізкіх мясцінах 
чуліся днём ледзь улоўныя пералівы нябачных яшчэ ручаінак (Лыньк.). 6. 
Чайкі гуртам гуляюць над люстранай вадою, калі-нікалі пікіруючы на 
спажыву, або садзяцца на вільготны, вылізаны прылівам пясок, толькі імі 
затупаны, толькі пацярушаны іхнімі пёрцамі (Б.). 7. У дубах крычаць 
сіваваронкі, і свіст над лугам рэзкі, звонкі каршун маркотна так раняе і нейкі 
смутак закідае (К-с).  

5. Перабудуйце сказы так, каб адасобленыя выдзеленыя азначэнні 
сталі неадасобленымі. Запішыце гэтыя сказы. Вызначце марфалагічнае 
выражэнне азначэнняў. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку. 

1. Калі ж пачынае ісці дождж – халодны, асенні, сумны, -- мне здаецца, 
што гэта плача неба (З.П.). 2. На сценах віселі партрэты польскіх генералаў, 
такіх непрыступных і строгіх (К-с). 3. А я бачыў вясёлку над лугам, 
напалоханым толькі што адшумелым ліўнем-навальніцаю (Я.С.). 4. І што 
з таго, што падступіла, як лёс, няўмольная, і ўкрыла крутыя скроні сівізна? 
(Гіл.). 5. Ідзе снег, ціхі, густы, калматы, халоднымі зоркамі падае на каўнер, 
садзіцца на шчокі, на вейкі (З.П.). 6. Вецер, напоены таемнымі 
напаўзабытымі ляснымі пахамі, лашчыў галіны клёна (У.А.). 7. Жыве цяпер 
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Валюжыч не ў Піляцічах, а ў сваёй вёсцы Азяркі, лясной, глухой (І.Н.). 8. 
Вераб’інае воінства, злоснае і ўзбуджанае, вярнулася даядаць рэшткі вячэры 
(Луж.). 9. За шырокім гасцінцам, абсаджаным разгалістымі вербамі, 
пачынаўся мокры луг (Грах.). 10. Назаўтра, абмытыя дажджом, непрывычна 
чарнелі палі (Асіп.). 11. За горадам на ўзгорку, абведзеная старымі платамі 
агародаў, стаіць вёска Агароднікі (К.Ч.). 12. Гэтыя думкі, цяжкія для яго 
непрывычнай галавы, блытаныя, як павуцінне, пачалі з’яўляцца ў Паўла 
патроху і непрыкметна за апошнія часы... (К.Ч.). 

6. Перабудуйце сказы так, каб неадасобленыя выдзеленыя 
азначэнні сталі адасобленымі. Запішыце гэтыя сказы, пастаўце 
патрэбныя знакі прыпынку і растлумачце ўмовы адасаблення 
азначэнняў. 

1. Мядовы пах чабору і верасу змешваецца з густым настоем нагрэтай 
сонцам хвоі (В. В.). 2. Дубы насцілаюць пад сабой цёмна-карычневую 
мяккую пасцелю (Шам.). 3. Поле жыло ўжо ціхай, шчымлівай журбою 
(І.М.). 4. Але матылёк быў адзін на цэлым свеце, і толькі за ім цікавалі 
радасна-насцярожаныя карычневыя вочы хлопчыка (Дайн.). 5. Здаецца, 
задыміўся нагрэты сонцам асфальт, уздоўж тратуараў пацяклі шумлівыя 
ручаі (Хадк.). 6. Летнімі ціхімі вечарамі буслы, закідваючы ўгору галаву, 
клекаталі і клекаталі (В.Г.). 7. Дождж растапіў снег, і цяпер на лёдзе стаяла 
падсіненая спадыспаду вада (Асіп.). 8. Уночы я часта сніў зялёны востраў ды 
сярэбраную месячную сцежку на вадзе (Асіп.). 9. Спаленыя вёскі, руіны, 
ямы ад снарадаў і бомбаў, пакапаныя пад акопы палі сведчылі пра 
недалёкае мінулае жахаў і пакут (Пальч.). 10. Апоўдні пад несціханы крык 
пеўняў з-за лесу выпаўзла густая блакітна-шэрая хмара (Асіп.). 11. Пасля 
доўгіх зімовых халадоў ажывалі, мыліся, чысціліся людзі і звяры, зямля і 
неба (Карам.). 12. Вялікі пунсовы шар імкліва каціўся насустрач невялікай 
адзінокай ранішняй хмарцы, якая хутка падала ўніз, за далягляд, і таяла там 
у полымі ўсходу (Шам.). 

7. Спішыце, расстаўляючы патрэбныя знакі прыпынку. 
Падкрэсліце адасобленыя недапасаваныя азначэнні і вызначце ўмовы іх 
адасаблення. 

1. У водблісках агню гладкая поўсць каня адлівала чырвонай пад колер 
крыві меддзю (І.Н.). 2. Сярод манет быў ладны асколак велічынёй з добрую 
фасоліну шурпаты з вострымі рванымі краямі (А.М.). 3. У чорнай плюшаўцы 
ў нацягнутай на лоб шарсцяной хустцы прыгорбленая яна нагадвала не 
дзяўчынку, а старую, якая ўжо шмат пабачыла на вяку (З.П.). 4. Прырода 
надзяліла чалавека цудоўным дарам аддаваць сябе высокай мэце, ставіць у імя 
яе на вагі сваё жыццё (У.К.). 5. Ганна паклала жменю сцяблоў на перавясла і 
разагнулася. Хвіліну стаяла так выпрастаная нерухомая ў выцвілым зрэб’і з 
падаткнутым фартухом з хустачкай казырочкам насунутай на бровы -- чакала, 
калі перастане ныць, памякчэе здранцвелая спіна (І.М.). 6. У доўгай белай 
сукенцы ў прыгожым дарагім вэлюме Валя трымалася сур’ёзна-стрымана, 
выглядала зусім дарослай (З.П.). 7. Нізавыя парывы вятрыскі раскалыхалі 
вялікія ў рост чалавека хвалі (Каратк.). 
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Адасабленне прыдаткаў, акалічнасцей, дапаўненняў 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якія ўмовы адасаблення прыдаткаў і правілы пастаноўкі знакаў 

прыпынку пры іх? 
2. Пры якіх умовах адасабляюцца акалічнасці, выражаныя адзіночнымі 

дзеепрыслоўямі і дзеепрыслоўнымі словазлучэннямі?  Прывядзіце выпадкі іх 
неадасаблення.  

3. Калі адасабляюцца акалічнасці, выражаныя назоўнікамі з 
прыназоўнікамі  ці без іх, інфінітывамі, прыслоўямі?  

4. Чым выражаюцца адасобленыя дапаўненні? Назавіце прыназоўнікі, 
якія ўжываюцца пры адасобленых дапаўненнях?   

 
Заданні да практычных заняткаў 

1. Спішыце, расстаўляючы патрэбныя знакі прыпынку. 
Падкрэсліце адасобленыя прыдаткі і растлумачце правілы іх 
адасаблення. 

1. Сустрэты воплескамі ў зале, нясмелым крокам з-за куліс хлапчына 
выйшаў да раяля нязвыклы з рампаю саліст (Гіл.). 2. Васіль Бусыга расчасаў 
акуратна чорную бараду, адзеў кажух чорнага вырабу, дагнаны да стану, 
падперазаўся шырокім пышным поясам, спецыяльна вытканым рукамі яго 
Аўгені жанчыны віднай і павабнай (К-с). 3. Яно ласяня нечакана 
прачнуўшыся, пачула, што нехта сюды ідзе (Дал.). 4. Паветра стала цёплым і 
лагодным, а над далечамі балот і палёў звісла сінеча-смуга адзнака цяпла і 
адлігі (К-с). 5. Чарняваму Валюжычу былому сакратару сельсавета з Піляціч 
на выгляд гадоў дваццаць пяць (І.Н.). 6. Нас маладых аддзялілі ад старэйшых і 
пагналі ў канцлагер, ажно ў Саласпілс, што ў Латвіі, ля Рыгі (Парх.). 7. У той 
час кожны малады віленскі гарбар рабіў яшчэ свой “фрэндар” або вандроўку з 
горада ў горад, з гарбарні на гарбарню, для падвышэння кваліфікацыі (Гар.).  

2. Спішыце, расстаўляючы патрэбныя знакі прыпынку. 
Падкрэсліце адасобленыя акалічнасці, вызначце спосаб іх выражэння і 
ўмовы адасаблення. 

І. Счуўшы вясну ровам за вёскаю хлынула з палёў густая і ржавая, як 
луг, паводка. Падточвала лабаты груд заносячы верасаўскі поплаў пяском. 
Сабраўшы з палёў снегавую ваду ўздулася як жыла на натруджанай руцэ, і 
пералілася цераз край верасаўская рэчка. Шукаючы выйсця вада залівала 
спады і лагчынкі верасаўскага балота. Спярша ціхенька паверх лёду пайшла 
каля самае вёскі, потым падтачыўшыся пад яго з грукатам пачала падымаць 
тоўстыя крыгі ломячы і абіваючы да жаўтаватых ран малады алешнік. 

Заліўшы карычняватую смугу алешніку, купы жаўтлявых голых вербаў 
на вераснёўскім балоце як кінуць вокам блішчала вада. Заторыўшыся між 
старых вербаў з шкляным хрустам крышыліся, трашчалі і лезлі адна на адну 
прынесеныя недзе з возера крыгі. Густа як ападаючы з заставак у глыбокім 
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рэчышчы шумела вада, падмывала на крутой луцэ стромыя абвіслыя берагі 
(В.Адамчык). 

3. Спішыце сказы, расстаўляючы патрэбныя знакі прыпынку. 
Падкрэсліце адасобленыя акалічнасці. Адкажыце, чаму ў некаторых 
сказах акалічнасці не адасабляюцца. 

1. На адным канцы дугі стаялі кучаравыя пышныя хвоі звесіўшы над 
вадою махрыстыя галіны і аплёўшы пясчаны бераг цэлаю сеткаю смаляных 
каранёў (К-с). 2. Дзеці за дарогу стаміліся, спалі як пшаніцу прадаўшы 
(Каратк.). 10. Волька рашуча скінула з валёнак галошы, пакінула іх пры 
ўваходзе, каб не наслядзіць, і аслабіўшы пуховую хустку падалася да канапы, 
села поруч (Гаўр.). 4. То там, то тут бачны былі зубры. Адны ляжалі, другія 
сабраўшыся па два-тры стаялі набычыўшыся нібы штосьці абдумвалі (Парх.). 
5. Ах, як вітаў ён песняй родны кут – салоўка шэры на світанні веснім! 
Слязамі шчасця плакаў росны куст, зямля і неба слухалі знямеўшы (Гіл.). 6. 
На шляху аленя паўставалі дрэвы, завалы, балотцы, рачулкі, аднак ён ляцеў 
стрымгалоў і не зважаючы на ўсё гэта (Парх.). 

4. Спішыце, падкрэсліце адасобленыя акалічнасці і высветліце іх 
значэнні ў сказе (часу, месца, прычыны і інш.). 

1. Не ведаючы броду, не сунься ў воду (Прык.). 2. Сінічкі, 
падмацаваўшыся, не спяшаюцца пакідаць сталоўку: скачуць па зледзянелых 
нерухомых яблыневых галінках, быццам гуляючы ў даганялку (У.Я.). 3. Вада 
хвалявалася, пералівалася агнямі горада, прыцягвала да сябе, і Ігар, 
паддаўшыся чарговаму ўнутранаму памкненню, вырашыў спусціцца ўніз 
(Гаўр.). 4. Месца тут, нягледзячы на блізкае мястэчка і шашу, што, 
перапоўзшы ўзгорак, спускалася да першых хат, у той час яшчэ і крытых 
саломай, было глухое (Ад.). 5. Міхась не адразу, а толькі добра агледзеўшыся 
і пазнаёміўшыся з класам, стаў паказваць і тое, што найбольш кідалася ў вочы 
яму самому (К-с). 6. Хлопцы добра асвоіліся ў гэтым месцы, абжыліся, 
мабыць, мяркуючы застацца тут яшчэ надоўга (Каратк.). 7. Дзеці з радасцю 
расклалі вакол штабной зямлянкі касцёр і варылі абед, не зважаючы на 
стомленасць і позні час (Шам.).  

5. Спішыце, расстаўляючы патрэбныя знакі прыпынку. Знайдзіце 
ўдакладняльныя акалічнасці, вызначце іх структуру і ўмовы 
адасаблення.  

1. Там на лядах бліжэй да лесу сядзібы ціснуцца адна да адной, а па полі 
параскіданы як папала (К-с). 2. Любаваўся аблокамі. Адсюль зверху яны яшчэ 
больш паэтычна-прыгожыя, яшчэ больш разнастайныя, чым з зямлі (З.П.).  

Волька рашуча скінула з валёнак галошы, пакінула іх пры ўваходзе, каб 
не наслядзіць, і аслабіўшы пуховую хустку падалася да канапы, села поруч 
(Гаўр.). 4. То там, то тут бачны былі зубры. Адны ляжалі, другія сабраўшыся 
па два-тры стаялі набычыўшыся нібы штосьці абдумвалі (Парх.). 5. Ах, як 
вітаў ён песняй родны кут – салоўка шэры на світанні веснім! Слязамі шчасця 
плакаў росны куст, зямля і неба слухалі знямеўшы (Гіл.). 6. На шляху аленя 
паўставалі дрэвы, завалы, балотцы, рачулкі, аднак ён ляцеў стрымгалоў і не 
зважаючы на ўсё гэта (Парх.). 7. Губаты адвярнуўся і паціху пакрочыў па 
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чужым, ціхім, зусім далёкім ад вёсак лесе толькі чуючы як аддаляецца ляскат 
колаў (Дал.). 

4. Спішыце, падкрэсліце адасобленыя акалічнасці і высветліце іх 
значэнні ў сказе (часу, месца, прычыны і інш.). 

1. Не ведаючы броду, не сунься ў воду (Прык.). 2. Сінічкі, 
падмацаваўшыся, не спяшаюцца пакідаць сталоўку: скачуць па зледзянелых 
нерухомых яблыневых галінках, быццам гуляючы ў даганялку (У.Я.). 3. Вада 
хвалявалася, пералівалася агнямі горада, прыцягвала да сябе, і Ігар, 
паддаўшыся чарговаму ўнутранаму памкненню, вырашыў спусціцца ўніз 
(Гаўр.). 4. Месца тут, нягледзячы на блізкае мястэчка і шашу, што, 
перапоўзшы ўзгорак, спускалася да першых хат, у той час яшчэ і крытых 
саломай, было глухое (Ад.). 5. Міхась не адразу, а толькі добра агледзеўшыся 
і пазнаёміўшыся з класам, стаў паказваць і тое, што найбольш кідалася ў вочы 
яму самому (К-с). 6. Хлопцы добра асвоіліся ў гэтым месцы, абжыліся, 
мабыць, мяркуючы застацца тут яшчэ надоўга (Каратк.). 7. Дзеці з радасцю 
расклалі вакол штабной зямлянкі касцёр і варылі абед, не зважаючы на 
стомленасць і позні час (Шам.).  

5. Спішыце, расстаўляючы патрэбныя знакі прыпынку. Знайдзіце 
ўдакладняльныя акалічнасці, вызначце іх структуру і ўмовы 
адасаблення.  

1. Там на лядах бліжэй да лесу сядзібы ціснуцца адна да адной, а па полі 
параскіданы як папала (К-с). 2. Любаваўся аблокамі. Адсюль зверху яны яшчэ 
больш паэтычна-прыгожыя, яшчэ больш разнастайныя, чым з зямлі (З.П.). 3. 
На поўдзень за паваротам дзе пойма пашыралася, і на поўнач за мастом дзе 
ажно да самай Дабрадзееўкі рэчка залівала луг, віднеліся шырокія і 
спакойныя прасторы вады (Шам.). 4. Там у той вёсцы ў дзедаўскай сялянскай 
хаце я ўпершыню адкрыў свае вочы, там сказаў першае сваё слова, зрабіў 
першыя свае крокі…(Сач.). 5. Некалі яшчэ да вайны Нараў славіўся рыбаю 
(Парх.). 6. На ўгрэвах пры хлявах сакаталі куры (Парх.).  

6. Спішыце, расстаўляючы патрэбныя знакі прыпынку. 
Падкрэсліце адасобленыя дапаўненні, вызначце спосаб іх выражэння і 
ўмовы адасаблення. 

1. Пражскія выданні [Скарыны] надрукаваны адным чорным колерам за 
выключэннем Песні песняў, дзе апрача чорнага ўжыты ярка-чырвоны колер 
(Шм.). 2. – А якая з яе гаспадыня, калі яна акрамя сваёй навукі нічога, можа, і 
не знае, да вясковай работы не прывучаная? (З.П.). 3. Праз акуляры амаль 
нічога апроч позніх вечаровых агнёў не было відаць, але ён [Жавейка] не 
зважаў на гэта (Я.С.). 4. На голых дрэвах замест лісця паклалі шэрань маразы 
(К-с). 5. Удзень спаць, аднак, баяўся, хоць тут, у лесе, нікога яшчэ не спаткаў 
апроч хіба якой дробнай жывёліны – вожыка ці зайца (В.Б.). 6. Акрамя 
напакаваных у чамаданы пахучых матчыных выпяканчыкаў і хрусцікаў на 
мядку Ганка везла з сабой самыя найлепшыя пажаданні ад сяброў і сябровак 
(Краўч.). 7.У хаце акрамя можа, якога ўчарсцвелага акрайца нічога не было 
(З.П.). 
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Сказы з адасобленымі  ўдакладняльнымі і далучальнымі членамі 
сказа (КСР) 

 
Пытанні для самакантролю:  
1. Што абазначаюць паясняльныя і далучальныя словаспалучэнні?  
2. З якімі словамі і злучнікамі яны ўжываюцца?  
3. Пры дапамозе якіх знакаў прыпынку выдзяляецца паясненне і 

далучэнне?  
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў  
Спішыце, пастаўце, дзе трэба, коскі. Падкрэсліце адасобленыя  

ўдакладняльныя і далучальныя члены сказа.  
1. Цягнік быў змешаны так званы пасажырскі (Лыньк.). 2. Ніякая іншая 

птушка нават праслаўлены салавей не можа параўнацца ў спевах з лясным 
жаваранкам (К-с). 3. Вада ў возеры пацямнела і стала нібы гусцейшая 
асабліва ля супрацьлеглага берага (У. Кр.). 4. Усё іншае ў тым ліку прозвішча 
і імя ён высвятляў пасля, калі сам пачынаў аглядаць             хворага (Шам.). 5. 
У жніўні а іменна незадоўга да вяселля яны ездзілі да бацькоў Алёнкі ў Мінск 
(Каратк.). 6. Людскія патокі пераважна моладзь у спяцоўках, кепках, 
бярэтах, касынках з усіх канцоў кіруюцца да аўтобусных прыпынкаў (Т. Х.). 7. 
Назаўтра ўсе перагаворшчыкі гэта значыць члены забастовачнага камітэта 
былі арыштаваны (П. Пестр.) 8. Жанкі асабліва Міканорава матка 
накінуліся на Зайчыка: няма чаго вярзці глупства ўсялякае... (Мел.). 

Узровень 2 (прымяненне, аналіз)  - максімальная адзнака 8 балаў 
Адзначце сказы, у якіх адасобленыя  члены сказа не з’яўляюцца 

далучальнымі ці паясняльнымі. 
1. У беларускіх лясах гняздзіцца жаўна, або чорны дзяцел (В. В.) 2. 

Ціхай ранічкай, да сонца, хлопчык выбраўся з двара (Я. К-с). 3. Апрача хаткі ў 
садзе, бліжэй да Нёмана, на самай ускраіне двара, цягнулася шэрая 
даўгаватая будыніна (П. Пестр.). 4. Імя Рагвалод... пашырана ў іншых 
славянскіх народаў, у прыватнасці ў чэхаў (М. Ермал.) 5. У кожнага чалавека, 
нават самага смелага, ёсць пачуццё страху (В. Б.). 6. Яны нейкі час нічога не 
бачылі ля сябе, апроч цьмянага снежнага поля (В. Б.). 7. А на пачэсным гэтым 
месцы садзіўся госць – і то не кожан (К-с). 8. Ад зямлі награваецца паветра, 
асабліва яго ніжнія слаі (Зв.). 9. З самай раніцы сеяўся дождж, надакучлівы і 
дробны (Л.  Дайн.) 

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў   
Складзіце і запішыце сказы з адасобленымі далучэннямі і паясненнямі, 

якія ўводзяцца ў сказ пры дапамозе слоў напрыклад, у тым ліку, у першую 
чаргу, галоўным чынам , так званы, а іменна, асабліва, да таго ж, а таксама  
інтанацыйна (3 сказы).   

 
Сказы з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі 
 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі:  
1. Якая функцыя пабочных канструкцый у мове?  
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2. Якія марфалагічныя сродкі выражэння пабочных адзінак?  
3. Якія словы  (спалучэнні слоў) заўсёды ўжываюцца як пабочныя, а 

якія могуць выконваць ролю і пабочных слоў і ролю даданых членаў сказа?  
Прывядзіце прыклады.  

4. Якое прызначэнне ўстаўных канструкцый?  
5. Чым адрозніваюцца ўстаўныя адзінкі канструктыўнага і 

неканструктыўнага тыпу?  
6. Якімі знакамі прыпанку выдзяляюцца пабочныя і ўстаўныя адзінкі?   
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Прачытайце сказы. Знайдзіце пабочныя словы, спалучэнні слоў і 

сказы і вызначце іх адметныя адзнакі.  
1. Бураў, аднак, маўчаў, толькі здрыгануўся целам і вуркотна-ціха 

стагнаў (В.Б.). 2. Бадай, адзіным шчасцем Алеся было тое, што для бацькі 
гісторыя рода і геральдыка былі яшчэ больш нудныя, чым для яго (Каратк.). 3. 
Тапелец, адчуўшы дапамогу, адчайна рвануўся, галава яго выскачыла на 
паверхню, і ён, нарэшце, глынуў паветра (Іпат.). 4. Бураў, відаць было, неяк 
утаймаваў свой боль, расплюшчыў вочы, паўзіраўся між цёмных хваін у трохі 
святлявае начное неба (В.Б.). 5.Здавалася, школа сама радавалася нашаму 
святу і з нецярпеннем чакала сваіх гаспадароў (Ткач.). 6. Сушчэня ўстаў, 
хацеў нешта сказаць, мабыць, на развітанне (В.Б.). 7. У Юравічах, як вядома, 
выяўлена стаянка чалавека каменнага веку, самая старажытная ў Беларусі 
(Сач.).  

2. Спішыце сказы, расстаўляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце 
пабочныя словы і спалучэнні слоў. Назавіце часціны мовы, якія 
ўжываюцца ў ролі пабочных слоў і спалучэнняў. 

1. Ласёў як помніцца развялося шмат, і яны ўжо не баяліся чалавека, бо 
прывыклі да шуму і гоману ў наваколлі (Гардз.). 2. Пушча вабіла Петруся не 
толькі сваімі звярамі. Ёй здавалася не было канца-краю (Хадк.). 3. Усюды 
было пуста, ды і дымам быццам перастала патыхаць можа перамяніўся вецер? 
(В.Б.). 4. Пякло праўда не толькі ногі, а болей галаву і плечы (В.Б.). 5. Пад 
крылом самалёта – зямля, якая па-новаму хоча радзіць, над якой зазвінела 
нарэшце шчаслівая песня сапраўднай, мірнай вясны (Б.). 6. Як вядома шчасце 
– паняцце адноснае (Карп.). 7. Надумаўся ён [Сцёпка] за навуку сур’ёзна 
ўзяцца. Але як? Часу няма і самае галоўнае – няма кніжак (К-с).  

3. Спішыце, пастаўце патрэбныя знакі прыпынку. Падкрэсліце 
пабочныя словы, спалучэнні слоў і ў дужках пасля кожнага сказа 
адзначце, да якой групы адносіцца пабочнае слова ці спалучэнне згодна 
іх значэнню. 

І. 1. Весніцы на шчасце былі незамкнёныя, і Ірына выбегла на дарогу, у 
лес (З.П.). 2.  Я ў лузе кветкі не сарваў ніводнай, ніводнай зоркі з неба не 
схапіў і па жаданні прымаўкі народнай ні разу іх каханню не дарыў (А.К.). 3. 
З усяго палявання Васько бадай больш за ўсё любіў гэтыя ранішнія зборы 
(Асіп.). 4. Здавалася і вайны не было ўжо. Мірным сном спалі людзі пасля 
цяжкай працы (Пальч.). 5. – Па-першае там [у клубе] ёсць некалькі 
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сімпатычных туземак – з лёгкай рукі Алеся туземкамі мы называем тутэйшых 
вясковых дзяўчат, -- а па-другое адна з іх ужо цікавіцца табою (З.П.). 6. Ніхто 
па сутнасці не чуў трывожных сірэн: уся вёска спала глыбокім сном (В.Б.).  

4. Вызначце, у якіх сказах выдзеленыя словы з’яўляюцца 
пабочнымі, а якія – членамі сказа. Спішыце сказы, пастаўце патрэбныя 
знакі прыпынку. 

1. Для чалавека, не знаёмага з электратэхнікай, работа здавалася зусім 
нецікавай: ні рытму ў ёй, ні фізічнага напружання, ні цікавых аперацый 
(Шам.). 2. Стол пэўна ж яшчэ не забыўся, як мой бацька пачынаў новы 
каравай: нейкая ўрачыстасць прасвятляла ў тую хвіліну бацькаў твар (Я.С.). 3. 
Лось прыбіўся сюды аднекуль здалёк відаць з Амелькаўскіх лясоў (М.Д.). 4. 
Раніца першага верасня выдалася хмурная і халодная, аднак гэта не псавала 
агульнага радаснага настрою (Шам.). 5. Летняе неба здавалася ніжэй 
звесілася над зямлёю і ўзіралася ў яе тысячамі бліскучых вачэй (К-с). 6. Між 
іншым, гэта бадай адзіны выпадак, калі Іван Свірыдавіч сказаў пры мне так 
вось адкрыта, як пісалася ў лістоўках (Шам.). 7. І толькі калі нарэшце пачуўся 
гул машын і з-за дрэў зачарнела асфальтавая стужка, Ірына спынілася, 
абяссілена прыхінулася плечуком да шурпатага ствала сасны (З.П.). 8. 
Буйныя, лапушыстыя пэўна не таптаныя нагой чалавека, узгадаваныя вялікаю 
шчодрасцю прыроды мільёны кветак пераліваліся ўрачыстай чырванню, ціха 
варушыліся на слабым ветрыку і імкнулі далёка ўніз (В.Б.). 9. З вялікіх 
асветленых акон грыміць радыё, праз белую павалоку фіранак відаць 
зеляніна вазонаў... (Б.). 10. Данік аднак не вытрымаў. Упаў на адно калена за 
кустом і даў доўгую чаргу па фашыстах (Шам.). 11. Сёння я нарэшце ўбачыў, 
як працавалі бабры (В.В.). 12. Першае і бадай што галоўнае, неабходнае 
чалавеку, калі ён астанецца зімою начаваць у лесе, – гэта агонь (Сач.).  

5. Спішыце сказы, падбярыце да іх пабочныя словы, спалучэнні 
слоў, сказы. Заўважце, як пры гэтым змяняецца значэнне сказаў. 
Пастаўце патрэбныя знакі прыпынку. 

1. Некалі, дзяўчом ... была падцыглястая, лупаценькая, а цяпер ... як 
вылюдзела! (Дал.). 2. Усе гэтыя сумнені ... хутка развеяліся: Людвік аказаўся 
вельмі простым, шчырым і таварыскім чалавекам (Кул.). 3. Хатынь... Мала 
хто чуў ... гэтую назву да вайны (Мач.). 4. “... гэта і ёсць тая краля, за якою так 
падаюць усе хатовіцкія кавалеры”, -- падумаў Лабановіч (К-с). 5. Бы чаго 
шукаючы, жанчына падоўгу і пільна аглядала нават самыя ... нязначныя 
экспанаты, узіралася ў кожны здымак (Сач.). 6. Красу петушынага голасу я 
ведаў ... ад жаваранка і шпака. Не лічачы ... спевакоў ледзь не хатніх – пеўня 
ці ластаўку або выпадковых – шчыгла ці чачотку (Б.). 7. Ягаднікі ... хутка 
жухлі, птушкі адляталі ў вырай, воўк выганяў зайца з гэтай дзялянкі, а 
мядзведзь, абабраўшы маліну, ішоў далей у тайгу (Я.С.).  

С л о в ы  д л я  д а в е д а к: як помню, глядзі ты, здавалася, напрыклад, 
на шчасце, напэўна, мусіць, перш за ўсё, праўда, вядома, сапраўды, бадай, 
урэшце, наадварот, аднак. 

6. Спішыце. Падкрэсліце пабочныя словы, спалучэнні слоў і сказы. 
Пастаўце патрэбныя знакі прыпынку і растлумачце іх. 
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1. Сонца было ўжо нізка. Яно падалося села на прыгнутую, далекаватую 
ад мяне травіну, якая спружыніста сагнулася ад гэтага яшчэ болей (Я.С.). 2. 
Хоць быў канец сакавіка, а сонца пякло, як у маі, і “ўкраінскі” ветрык як тут 
называлі вецер з поўдня прыносіў духмяную цеплыню сапраўднай вясны 
(Шам.). 3. Мушу прызнацца я часта бянтэжыўся, адстаючы ад яго [Брыля] у 
чытанні, канспектаванні (Калес.). 4. Манастыр, заснаваны ў сівую 
мінуўшчыну, быў як вядома адным з цэнтраў асветы і нацыянальнай 
культуры, ён нават у змрочныя, жудасныя гады турэцкай няволі карыстаўся 
некаторымі прывілеямі (Сач.). 5. Памыляюцца як лічыў ён [Шырма] тыя 
кампазітары, якія думаюць, што слова ў песні мае другараднае значэнне – 
была б толькі прыгожая, кранальная і запамінальная мелодыя (Гіл.). 6. Увесь 
прастор як нам тады здавалася напаўняўся спевамі і музыкаю, такою 
музыкаю, што ніякія музыкі на свеце не маглі яе пераняць (К-с). 7. Цягнік 
вельмі спяшаўся: мусіць разумеў, што сярод пасажыраў многа людзей, якім не 
цярпіцца хутчэй даехаць да сваіх вёсак (Я.С.).  

7. Знайдзіце ўстаўныя словы, словазлучэнні і сказы і вызначце іх 
адметныя адзнакі. 

1. Траўка вылезла ў канаўцы, а ў бары – чуваць за мілі – музыканты-
выканаўцы конкурс майскі аб’явілі (Гіл.). 2. На гэтых векавых дубах – так 
павялося ўжо спрадвеку, з незапоўных часоў – на Купалле вешалі качэлі 
(Сач.). 3. На камяніцы (гэта, можна сказаць, не была ўжо камяніца) добра 
расло, добра спела і добра павінна было прыбрацца з поля пад працавітымі 
рукамі гэтай сям’і (К.Ч.). 4. Цяпер вось нізам сцелецца верас у румяным 
ранішнім святле, а над верасам – таксама ў сонцы – густа высяцца гонкія 
сосны (Б.). 5. Яны [сосны] (вялікія і меншыя) адчайна чапляюцца за абрыў, а 
потым усё ж такі падаюць (Б.). 6. Шырокі дыяпазон жыццёвага матэрыялу 
(гістарычнае мінулае, Айчынная вайна, першыя пасляваенныя гады, 
сучаснасць), жанравая шматстайнасць – раман, аповесць, апавяданне, 
мініяцюра – свежасць і разнастайнасць апавядальнай манеры, дзе найбольш 
пашырана апавяданне ад першай асобы, -- усё гэта ўласціва Сачанку-празаіку 
(Андр.). 

8. Знайдзіце ўстаўныя канструкцыі і вызначце іх структуру (слова, 
словазлучэнне, спалучэнне слоў, сказ). 

1. Зварот пісьменніка да падзей мінулага(і далёкага, і больш блізкага), 
пастаянная ўвага да сучаснасці дазваляюць паказаць усю складанасць 
узаемаадносін чалавека з навакольным светам (Андр.). 2. Усю ноч Раман не 
звёў ні на валасок вачэй. А ледзь пасвятлелі ў хаце вокны, узяў са сцяны 
дубальтоўку (ён, па даўнішняй завядзёнцы палешукоў, таксама меў сваю 
“ламачыну” – так, на ўсякі выпадак, хай  будзе) і заспяшаўся ў лес (Сач.). 3. 
Ды і ботаў салдат не насіў да войска, а гэтыя, як надзеў (цяжкія кірзачы, з 
нягнуткімі халявамі), дык не знімаў другі год (В.Б.).  4. Раскладалі агонь і без 
Лынькова, але што гэта быў за агонь – адна смехата! – на яго мала хто і 
збіраўся (Скр.). 5. А як умелі беларусы складаць песні! То журботныя (праца 
на пана з цямна да цямна), то ўрачыста-раздольныя (подзвігі герояў, што ішлі 
на смерць у жорсткай бітве), то віхурна-вясёлыя (свята, каханне, шчасце) 
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(М.Г.). 6. Любіць прызначана мне лёсам. Я не памру, пакуль люблю. І крык 
свой сціплы, безгалосы – паэта голас – не згублю (Пісьм.). 

9. Спішыце сказы, пастаўце патрэбныя знакі прыпынку. 
Высветліце сэнсавую функцыю ўстаўных канструкцый. 

1. Крокаў за паўтараста ад берага , мусіць, за адну ноч удзень дакладна 
не было іх з’явіліся акопы (Чыгр.). 2. Хаця па дыване салдат не хадзіў адзіны 
дыван у іхняй кватэры вісеў на сцяне (В.Б.). 3. Наўрад ці можна сумнявацца, 
што Скарына яшчэ ў Кракаве адным з тагачасных цэнтраў кнігадрукавання 
загарэўся ідэяй паставіць геніяльнае вынаходніцтва Гутэнберга на службу 
свайму народу (Гіл.). 4. Барвяны вялізны круг сонца за дрэвамі. Прыгожая, 
ласкавая і верыцца, што не скупая, бліскучая, жвавая рэчка (Б.). 5. На 
Халахонавым хацішчы некалі, ужо не за гэтым часам, жыў там адасоблена ад 
Верамеек багаты, але дужа нелюдзімы мужык Халахон Зазыба прапанаваў 
даць каню адпачыць, бо не было ратунку ад сляпнёў (Чыгр.). 6. Вярнуўшыся з 
гарадка, я от сабе, перад тым як сесці за працу, уключыў рэпрадуктар (Б.). 7. 
Меншы зубр гэта, відаць, была матка і зубраня перайшлі лясную дарогу і 
схаваліся ў гушчары (Хадк.). 

10. Выпішыце спачатку сказы з устаўнымі канструкцыямі, якія 
маюць у сваім складзе злучнікі, а пасля сказы з устаўнымі 
канструкцыямі без злучнікаў. Пастаўце патрэбныя знакі прыпынку. 
Адкажыце, якую ролю адыгрываюць злучнікі ў складзе ўстаўных 
канструкцый. 

1. Калі надаралася вольная часіна а ўзімку ж, не сакрэт, селяніну крыху 
вальней, чым летам, выходзіў з хаты і падоўгу, пакуль холад не залазіў у 
валёнкі і пад кажух, стаяў ля сваёй хаты, проста стаяў і глядзеў, маўчаў (Я.С.). 
2. Вёска то была Шыраеўка здалася Чубару ціхай (Чыгр.). 3. Амаль паўтараста 
двароў па шнуравой кнізе  дакладна сто сорак тры патаналі ўначы, 
прыслоненыя да лесу, які ледзь не плакаў сваёй густой, нібыта чорная воўна, 
цемрай (Чыгр.). 4. Нарэшце здзейснілася запаветная мара Ігната Дуброўскага 
– напісаць дакументальную аповесць ці раман, як зазначыў сам аўтар пра 
аднаго з выдатных сыноў беларускага народа, вучонага, акадэміка Антона 
Раманавіча Жэбрака і яго паплечнікаў (У.Ю.). 5. Зубр сімвал запаведнага 
краю заўсёды быў гордасцю нашага народа (Парх.). 6. А дубкі цяпер гэта ўжо 
высокія, раскідзістыя дубы стаяць волатамі (З.П.). 7. Цікавую кнігу на простай 
і зразумелай роднай мове я чытаў і перачытваў многа разоў, насіў яе за 
пазухай, каля сэрца, пасучы карову ў полі, хаваў пад падушку, кладучыся 
спаць а раптам ды прападзе ўночы! (Гіл.). 8. Як бы само сабой забылася, што 
людзям у той час свет як і ва ўсе часы найбольш быў нешырокі, невялікі: 
гумно, хата, вуліца… (І.М.).  

11. Прачытайце з адпаведнай інтанацыяй сказы з пабочнымі і 
ўстаўнымі канструкцыямі. Спішыце, пастаўце патрэбныя знакі 
прыпынку і растлумачце іх. Высветліце адрозненне ўстаўных 
канструкцый ад пабочных. 

І. 1. І небу як відаць не хацелася паверыць, што там, на зямлі, і сапраўды 
спакойна, бо яно зараз жа выслала з-за цёмнага краю зямлі яшчэ аднаго 
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дазорцу – крывава-чырвоны баханец-месячык (К-с). 2. Спачатку праўда ўсе 
рэдактары лаяліся, што ў маіх “Каласах” зашмат сцэн палявання а гэта была 
спроба пазбавіцца ад неадчэпных праяў, спроба галоднага набіць рот тым, 
што пад руку трапіць, ад чаго смею спадзявацца мой чытач не дужа многа 
страціў (Каратк.). 3. Канечне рана-позна братам трэба дзяліцца, заводзіць 
сваю гаспадарку, але ці паразумеюцца яны мірна? (Дал.). 4. Вакол поле 
залатое бяскрайнее мора перакатваецца хвалямі, шапоча (І.М.). 5. Тут кажуць 
ёсць пад зямлёю знарок пракапаныя лёхі. У адну такую лёху наш Сівіца быў 
траха не праваліўся (Л.К.). 6. Спачатку праўда Марыля ўздыхнула з палёгкаю 
– дачка пайшла ў добрую, паважаную ў вёсцы сям’ю (З.П.).  

 
Сказы з параўнальнымі зваротамі 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1.Што называецца параўнальным зваротам?  Якія словы з’яўляюцца 

сродкамі сувязі такіх зваротаў?  
2. Якія члены сказа могуць паясняць параўнальныя звароты?  
3. На якія дзве сэнсавыя разнавіднасці  дзеляцца параўнальныя звароты?  
4. Чым адрозніваюцца параўнальныя звароты і даданыя параўнальныя 

часткі складаназалежнага сказа?  
5. Калі на пісьме не выдзяляюцца параўнальныя звароты?  
 

Заданні да практычных заняткаў 
1. Прачытайце сказы, захоўваючы патрэбную інтанацыю. Знайдзіце 

параўнальныя звароты і вызначце, якія словы ў сказе яны паясняюць. 
1. Я без празрыстай, як сляза, Ушаччыны свет гэты ўвесь не здолею 

ўявіць (С.З.). Ад шчасця сэрца скача, як дзіця, ад бед яно, як млын, шуміць 
начамі, варочае цяжкімі камянямі, падлічваючы горычы жыцця (А.К.). 3. 
Скакаў у зрубе ў нецярпенні, нібы шпачок, маленькі ўнук (С.З.). 4. Як царствы 
казачныя, як вякі, далёкія краіны ў момант гора падступяць даўка, быццам 
жаўлакі, бліжэй, чым нож, прыстаўлены да горла (Р.Б.). 5. І часта ў сне да нас 
у вочы заглядае зялёная вясна, як воля, маладая (С.З.). 6. Спіною ўтульна 
прысланюся да цёплай, нібы печ, сцяны (С.З.). 7. Апошняе каханне – 
салодкае, як мёд, пяшчотнае, як свет, спакуснае да згубы, балючае, як рана, 
танюткае, бы лёд, і горкае да слёз, як ціхі выгук “любы” (Гальп.). 

2. Спішыце сказы. Вызначце структуру і спосабы выражэння 
параўнальных зваротаў. 

1. Дні юнацтва, як хуткія ветразі, зніклі з вачэй. Не, не тыя ўжо хвалі і 
мора, што год, то цішэй (А.К.). 2. Пасланы на зіму, бы ў нейкай змове, над 
паплавамі трубяць журавы (С.З.). 3. Мне паказала восень маленства след 
майго… Стаіць адзін між сосен клён жоўты, як мангол (Панч.). 4. Нада мной – 
неба ў чыстых, задумлівых зорах, што, як матчыны вочы, у сэрца глядзяць 
(С.З.). 5. На палянцы – чырвоныя россыпы суніц. Буйныя, як клубнічныя, 
галоўкі суніц усцілаюць яркім агнём зямлю (І.М.). 6. Ты вазьмі кавалачак 
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жыцця, пакаштуй, нібы акраец хлеба (С.З.). 7. Часу холад стукаецца ў грудзі, 
як пасыльны вечнай нематы (С.З.).  

3. Выпішыце спачатку сказы з вобразнымі параўнальнымі 
зваротамі, а пасля – з параўнальна-раўналежнымі зваротамі. Назавіце 
сродкі, пры дапамозе якіх выражаецца параўнанне. 

1. А вочы шэры, невялічкі, глядзяць прыветна, як сунічкі, але раптоўна і 
адразу не расчытаеш іх выразу (К-с). 2. Ля ўзмежка, нібы матылёк, на тонкай 
дрыготкай сцябліне плыве трапяткі васілёк (С.З.). 3. Як даўней, звініць на 
клёнах лісце, і дзятлы малоцяць, як калісьці. Толькі ельнік, што намок ад рос, 
я за восем летаў перарос (Панч.). 4. Вечар быў такі ціхі і спакойны, як і ўчора 
(Каратк.). 5. Як шаблі, на часткі ля горнае ракі сякуць крыламі ластаўкі 
распалены блакіт (Панч.). 6. Стань, як гай, адкрытай, вольнай, нібы май (С.З.). 
7. Франтавікі старэць не маюць права, і колькі там гадоў ні набяжыць, а нашы 
твары, як і нашы справы, заўсёды будуць маладымі жыць (Панч.).  

4. Выпішыце спачатку сказы з параўнальнымі зваротамі,  а затым -
- з параўнальнымі даданымі часткамі. Падкрэсліце параўнальныя 
звароты ў адпаведнасці з іх сінтаксічнай функцыяй у сказах. 

1. Як поле, у людзей душа адкрыта, пасей дабра зярняты ў глебу ты – 
дабра саспее колас залаты (С.З.). 2. Дзе мой край? Там, дзе мудрыя продкі ў 
хвоях паснулі, дзе жанчыны, як радасны сон у стагах на зары, а дзяўчаты, як 
дождж залаты. А сівыя матулі, як жніўё з павуціннем і добрае сонца ўгары 
(Каратк.). 3. І ўсё ж,  як матыль на святло, ляціць да жыцця чалавек (С.З.). 4. 
Нібы дачка з вечарынкі позняй, раніца промнем шкрабецца ў акно (С.З.). 5. 
Роўны амаль да самай верхавіны, гладкі, амаль як мармур, карою, ён [дуб] 
толькі ля верхавіны шырыў недзе ў саміх нябёсах магутныя свае лапы 
(Каратк.). 6. Здаецца, сядзіць за сталом з рукою параненай Мележ, як птушка з 
падбітым крылом (С.З.). 7. Як чараўніца на нябачных кроснах, ноч тчэ над 
лесам цёмны полаг свой (Гіл.). 8. Шмат самых розных вачэй сустракаў я на 
сваім не такім яшчэ і доўгім вяку. Блакітных, чорных, бы вугаль, карых, як 
згусткі мёду, зялёных, што водарасці ў сажалках; круглых, як шары, і вачэй-
шчылінак… (Сач.). 

Адкажыце, як адрозніць параўнальны зварот ад даданай 
параўнальнай часткі з апушчаным выказнікам. 

5. Спішыце, расстаўляючы патрэбныя знакі прыпынку. 
Растлумачце, чаму ў некаторых сказах параўнальныя звароты коскамі 
не выдзяляюцца. 

1. Як мая галава пабялела трава пасля снегу. Гэта прызімак толькі. Яшчэ 
сваё возьме зіма (Р.Б.). 2. Паэт пачынаецца са слова, з адчування слова як 
сродку выказаць сябе і свае адносіны да навакольнага свету (Гіл.). 3. І раптам 
я ўбачыў: вышэй за ўсе дрэвы ўзносілася над светам не дужа густая, але 
магутная верхавіна і некалькі велізарных як бярвенні галін (Каратк.). 4. Ля 
печы маці б’е паклоны, і кожны з іх як адкрыццё (С.З.). 5. Людзі нібы 
ачнуліся ад шматвекавога чаднага сну, у якім ледзь не памерла сама ідэя 
Чалавека (Каратк.). 6. Вецер раздзімаў яго чорныя як смоль валасы (І.Г.). 7. 
Пры дарозе стаялі багуны, прысыпаныя снегам, высокія і густыя што каноплі 
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панура звешвалі доўгія мяцёлкі на тоўстым гонкім бадыллі, выглядалі з-пад 
снегу зялёнымі, пушыстымі, буйнымі (Карам.). 8. А ці бывае так, што 
выдумка ходзіць як праўда, а чыстую праўду лічаць за выдумку? (К-с). 9. 
Жыццё пражыць – нібыта скласці песню, дзе матыў і словы як адно (С.З.). 10. 
З крутога, стромкага Капыта – Сафія ўся як на далоні: ляжыць спакойна 
нібыта магутны волат спіць на ўлонні (Гіл.).  

6. Спішыце, расстаўляючы патрэбныя знакі прыпынку. 
Падкрэсліце параўнальныя звароты і вызначце іх сінтаксічную 
функцыю ў сказах. 

1. Я крочу па мясцінах неўзараных нібы па тонкім лёдзе асцярожна 
(С.З.). 2. На сцяне віселі як прасцірадлы карты са стракатымі лапінамі (К-с). 
3. Заглядаю ў бацькаў кашэль – ад зайздрасці ў мяне аж гараць вочы: амаль 
усё днішча ўкладзена бялюткімі як сыр адзін у адзін, маладымі баравічкамі 
(Сач.). 4. Раніца звонкая нібы маленства поўдзень гарачы і дужы як сталасць 
вечар задумлівы, ціхі як старасць (С.З.). 5. Раптам ад нечаканасці я аж рот 
разявіў – перада мною тырчыць вялізная як рэшата чорная блішчастая шапка 
баравіка-ягадніка (Сач.). 6. Паўпадаўшыя вочы глядзелі з-пад брывей нібы з-
пад прыпека, а твар пакрывала густая чорная пожня (Б.). 7. Кабан падыходзіць 
да прыгожага як бы вытачанага рукою здольнага майстра стажка-мурашніка, 
акуратна і роўна прысыпанага снегам, і запыняецца (К-с).  

 
Сказы са звароткам 
 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі:  
1. Што называецца звароткам? Яго роля ў сказе?  
2. Якія  ведаеце формы выражэння зваротка?  
3. Якія бываюць звароткі паводле структуры?  
4. Калі і якімі знакамі прыпынку выдзяляюцца звароткі?   

Заданні да практычных заняткаў 
1. Прачытайце. Знайдзіце звароткі, высветліце іх значэнне і ролю ў 

сказах. 
1. Магілу мінуць не магу я, браток, яна вунь на ўзгорачку блізка… 

Сцяжынкай іду на пясчаны грудок, дзе хвойкі наўкруг абеліска (Гіл.). 2. – Ну, 
ты, Костусь, чытаць любіш? – дарэктар Костуся пытае, абы хоць гутарка якая 
(К-с). 3. Углядайся, мой сын, пільней углядайся ў святыя абрысы бацькоўскай 
зямлі (Гіл.). 4. Не міргай, зорачка! Прайшло не толькі маленства – юнацтва 
мінула таксама (Б.). 5. Выходжу я ў разведку – рашучы заўтра бой. Ты, ранак, 
будзь за сведку, услед ідзі за мной (А.К.). 6. А дзядзечка! Мой залаценькі! 
Пастаў нам соку, дарагенькі! (К-с). 7. “Чакай жа, галубачка, я цябе заманю 
бліжэй”, – падумаў Васько і крадком пайшоў у хмызнякі, дзе нядаўна 
сталаваліся снегіры (Асіп.). 8. Родны край Беларусі, ты мне любы да болю! Я 
цябе не зракуся нізашто і ніколі! (Гіл.). 9. Не гаманіце, вербы, не будзіце, не 
грайце, ветры, у зялёным вецці: яна ўсю ноч праседзела над дзіцем і 
задрамала толькі  на дасвецці (Гіл.). 
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2. Вызначце спосабы выражэння і структуру (развітыя ці 
неразвітыя) звароткаў. 

1. Рукі маці! Вы ў працы не зналі прынукі, вы насілі штогод мазалі, як 
бабіны, вы аж нылі ўвечары, мілыя рукі, спавіваючы нас перад сном 
галубіным (Гіл.). 2. – Не, не кажы, мой дружа: годзе! Трывогу біць няма чаго. 
Бяры натхненне ў народзе – там, дзе не выбераш яго! (Гіл.). 3. Бывай, 
абуджаная ў сэрцы, дарагая. Твой светлы вобраз панясу я па жыцці (А.К.). 4. 
Што ж ты не спяваеш? Задрамала? Ціха, гаю, ціха! Можа, зноў ёй прысніўся 
горад, бо нямала светлых думак у яе і сноў (Панч.). 5. Дзед раніцою пабачыць, 
як роўна поле пакрыта, і скажа любоўна: “Спі, зямля-матухна, адпачывай! Сіл 
набірайся на новы ўраджай!... (Гіл.). 6. Унукі ўзбіраліся на калені, церабілі 
дзеда за бараду, лашчыліся і прасілі: -- Раскажы, дзеду, страшную казку 
(Лыньк.).  

3. Спішыце сказы, пастаўце патрэбныя знакі прыпынку і 
растлумачце іх. Падкрэсліце звароткі і вызначце іх месца ў сказе. 

І. 1. Ой ты ночка юнацкая ноч агарні цеплынёю мяне, раскажы пра 
каханку маю, лёгкі сум мой, як дым, праміне (Панч.). 2. Думы мары мае 
Ганаруся я тым, што навек заўладалі вы сэрцам маім (А.К.). 3. Вялікі Міцкевіч 
сумаваў, калі быў у разлуцы з табою Боскае люстюрка Свіцязь! (Дам.). 4. У 
бурныя хвалі, і вецер, і хмары, і я ля штурвала не зводжу павек… О светлыя 
мары далёкія мары я ж думаў, вы ў сэрцы заснулі навек! (Гіл.). 5. Грай 
дударыку грай, а ты муха выцінай! Грай на скрыпцы сляпень на басэтлі 
авадзень! Чмель у бубен бубні! Шэршань песню утні! (К-с). 6. Дзе ж ты 
дзелася пушча? У палац твой зялёны і спякотай і сцюжай я прыносіў паклоны 
(Гіл.). 7. Ах сонечныя гурбы! Калі вас намяло? Пасівералі губы, пасеклася 
чало (Гіл.).  

 
Сінтаксічны разбор простага сказа 
 
Аналіз простага сказа праводзіцца ў наступнай паслядоўнасці: 
І. Сказ паводле мэты выказвання (апавядальны, пытальны, 

пабуджальны). 
ІІ. Сказ паводле эмацыянальнай афарбоўкі (клічны ці няклічны). 
ІІІ. Сказ паводле адносін выказвання да рэчаіснісці (сцвярджальны ці 

адмоўны). 
ІV. Сказ паводле граматычнай структуры (двухсастаўны ці 

аднасастаўны, развіты ці неразвіты, няўскладнены ці ўскладнены. 
Ускладнены: аднароднымі членамі сказа (дзейнікамі, выказнікамі, 
дапаўненнямі, азначэннямі, акалічнасцямі), адасобленымі членамі сказа 
(азначэннем (прыдаткам), акалічнасцю, дапаўненнем), звароткам, 
параўнальным зваротам, пабочнымі ці ўступнымі канструкцыямі). 

V. Поўны ці няпоўны. 
VI. Сінтаксічна падзельны ці непадзельны. 
Выканайце сінтаксічны разбор простых сказаў.  
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1.Крочу па зялёным мяккім моху далей. Які цудоўны дыван разаслала 
тут прырода! Бярозы расступаюцца, быццам хочуць даць камусьці месца. На 
невялікай палянцы стаіць магутны дуб. Ён узнёс сваю вершаліну высока ў 
неба, і ва ўсёй яго постаці столькі важнасці, гонару, што бярозы нават баяцца 
падысці да яго блізка. Яны тоўпяцца навокал, такія стройныя, беланогія, як 
тыя дзяўчаты ў карагодзе. 

Раптам у лесе штосьці загуло. Я зірнуў угору: вершаліна дуба злёгку 
варухнулася, потым яшчэ і яшчэ. Там, уверсе, налятаў вецер. І дуб першы, 
прыняўшы яго на сябе, як бы папярэджваў сваіх суседак-бярозак быць 
напагатове, трымацца. І ў тую ж хвіліну дробна зашамацела лісце на бярозках. 
Быццам дзякавалі яму, дубу, за перасцярогу, за клопат пра іх. І ўраз прапала 
ціша ў лесе. Прыглушаны гул пракаціўся праз ўвесь бярозавы гай 
(М. Шыманскі). 

2.Алень выбіўся на сонечны астравок, неахвотна грызянуў асіну, 
пастаяў, самотны, ля маладой бярэзіны і злосна выцяў яе рагамі. Звонкі ляскат 
прабег па пушчы. Алень замёр, прыслухаўся і, перакананы, што яго ніхто не 
бачыць, прыняўся старанна пілаваць рогам белы ствол. Стаміўшыся, 
супакойваўся, аддыхваўся, а потым зноў пачынаў ваяваць з бярэзінай. І вось 
— рог адваліўся ад галавы. Алень зажмурыўся, нібы ў вачах пацямнела, п'яна 
захістаўся, неяк набок схіліў галаву, няўклюджую і смешную пад адным 
рогам, сумна глядзеў на адламаны сук-рог. Падзівіўшыся, зноў павольна 
ўзняў галаву, уставіўся на бярэзіну, на тое месца, дзе з-пад кары плылі 
мутныя белыя слёзы. Ужо не асобныя слязіны, а цэлая слёзная ручаіна заліла 
рану, плыла па дрэве, ужо не белая, мутная, а празрастая. Алень выцягнуў 
уперад шыю, прыклаўся мысаю да раны на бярэзіне і доўга стаяў, не 
адрываючы мысы. Нарэшце выдыхнуў белую пару, аблізаўся, заваліў галаву 
на правы бок пад цяжарам правага рога, пакутліва, з боку на бок матаючы ёю, 
буйнай і збалелай, як ніколі цяжкай, рыкнуў і падаўся ў гушчар (Паводле В. 
Карамазава). 

 
Складаны сказ . Складаназлучаны сказ 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1.Што такое складаны сказ? Чым складаны сказ адрозніваецца ад 

простага?  
2. Якія віды сувязі ўласцівы складанаму сказу? Раскрыйце сутнасць 

кожнага віду.  
3. Па якіх  прынцыпах класіфікуюцца складаныя сказы? Назавіце тыпы 

складаных сказаў.  
4. Згодна з якімі прыметамі выдзяляюцца складаназлучаныя сказы?  
5. Якімі злучнікамі звязваюцца часткі складаназлучанага сказа і якія 

віды адносін выражаюцца паміж часткамі складаназлучанага сказа?  
6. Якія знакі прыпынку ставяцца паміж часткамі складаназлучанага 

сказа? 
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Заданні да практычных заняткаў выконваюцца па дапаможніку:  
Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэб дапаможнік / 
Л.М. Грыгор’ева, Г.Ф. Андарала. – Мінск: Выш. шк., 2010. – 368 с.  

 
Практыкаванні № 6, 7, 8, 9 (стар. 317 – 320).  
 
Складаназалежны сказ 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якія прыкметы ляжаць у аснове вылучэння складаназалежных 

сказаў?  
2. Якія складаназалежныя сказы называюцца сказамі з нерасчлянёнай 

структурай, а якія – з расчлянёнай структурай?  
3. Назавіце сродкі сувязі даданай часткі з галоўнай. Чым адрозніваюцца 

злучальныя словы ад падпарадкавальных злучнікаў?  
4. Якія часціны мовы ўжываюцца ў ролі злучальных слоў?  
5. Якія адносіны могуць выражацца паміж галоўнай і даданай часткамі? 
 
Практыкаванні № 1, 2, 3, 4, 5 (стар. 320 – 323). 
 
Тыпы даданых частак складаназалежнага сказа 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якія адносіны выражаюцца паміж часткамі складаназалежных 

сказаў?  
2. якія тыпы даданых частак ведаеце?  
3. Як адрозніць даданую дапаўняльную ад даданай дзейнікавай?  
4. Як адрозніць даданую выказнікавую ад даданай азначальнай?  
5. Назавіце віды акалічнасных частак.  
 
Практыкаванні № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
 
Складаназалежны сказ з некалькімі даданымі часткамі 
 

Пытанні для абмеркаваня ў аўдыторыі: 
1. Якія разнавіднасці маюць складаназалежныя сказы з некалькімі 

даданымі часткамі?  
2. Намалюйце схемы сказаў з сузалежным аднародным і неаднародным 

падпарадкаваннем даданых частак. 
3. Намалюйце схемы сказаў з паслядоўным падпарадкаваннем.  
4. Намалюйце схемы сказаў са змешаным падпарадкаваннем даданых 

частак. 
 
Практыкаванні № 19, 20, 21, 23 (стар.333 – 336).  
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Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якія знакі прыпанку ўжываюцца ў складаназалежных сказах?  
2. Калі паміж часткамі складаназалежнага сказа ставіцца коска? Калі не 

ставіцца?  
3. Калі паміж часткамі складаназалежнага сказа ставіцца кропка з 

коскай?  
4. Калі могуць аддзяляцца даданыя часткі або даданая частка ад 

галоўнай працяжнікам?  
5. Калі ў складаназалежным сказе ставіцца коска з працяжнікам?  
6. Калі ставіцца двухкроп’е ў складаназалежным сказе?  
 
1.  Практыкаванні № 22, 23 (стар. 336 – 337). 
2. Выпісаць з мастацкіх твораў шэсць  складаназалежных сказаў  з 

рознымі знакамі прыпынку. Пасля кожнага сказа ў дужках растлумачыць 
пастаноўку знакаў прыпынку. 

3.Cпісаць сказы , паставіць знакі прыпынку і зрабіць іх сінтаксічны 
разбор. 

1.Некалькі хвілін  Зоська таропка крочыла драбналессем усё ўхілялася 
ад сцюдзёнага голля алешніку ледзьве стрымліваючы напружанае жаданне 
азірнуцца хоць бы таму каб упэўніцца  што ззаду нікога няма. (В. Быкаў). 

2. Чалавек хацеў каб яго дзеці былі шчаслівейшыя чым ён сам і стараўся 
пакінуць ім як мага больш і таго што стварылі рукі і таго што напрацавала 
душа і ўсё тое што дала яму для карыстання і для душы прырода зямля на 
якой нарадзіўся і жыў. (Ніл Гілевіч)  

 
Бяззлучнікавы складаны сказ 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Чым вылучаюцца бяззлучнікавыя складаныя сказы сярод іншых 

складаных сказаў?  
2. Якія сродкі выкарыстоўваюцца для сувязі частак бяззлучнікавага 

складанага сказа?  
3. Якія адносіны могуць выражацца паміж часткамі бяззлучнікавых 

складаных сказаў?  
4. Прывядзіце прыклады бяззлучнікавых складаных сказаў з 

аднатыпнымі і разнатыпнымі часткамі. У чым іх розніца?  
5. Якія знакі прыпынку ўжываюцца ў бяззлучнікавых складаных сказах?  
 
Практыкаванні № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (стар. 338 – 342).  
 
Складаны сказ з рознымі відамі сувязі 
 

Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
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1. У чым адметнасць складаных сказаў з рознымі відамі сувязі? Якія 
віды сувязі спалучаюцца ў гэтых сказах?  

2. Якія знакі прыпынку ўжываюцца ў складаных сказах з рознымі відамі 
сувязі?  

3. Калі не ставіцца коска паміж часткамі складанага сказа з рознымі 
відамі сувязі?  

 
Практыкаванні № 1, 2, 3, 4 (стар. 342 – 345) .   
 
Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі  (КСР) 
 
Пытанні для самакантролю:  
1. У чым адметнасць складаных сказаў з рознымі відамі сувязі? Якія 

віды сувязі спалучаюцца ў гэтых сказах? 
2. Чым вызначаецца пастаноўка знакаў прыпынку ў складаных сказах з 

рознымі відамі сувязі?  
3. Якія знакі прыпынку ўжываюцца ў складаных сказах з рознымі відамі 

сувязі і калі?  
4. Калі не ставіцца коска паміж часткамі складанага сказа з рознымі 

відамі сувязі?  
Узровень 1 (азнаямленне, разуменне) – максімальная адзнака 6 балаў 
Спісаць сказы , паставіць знакі прыпынку.  
1. Чалавек хацеў каб яго дзеці былі шчаслівейшыя чым ён сам і стараўся 

пакінуць ім як мага больш і таго што стварылі рукі і таго што напрацавала 
душа і ўсё тое што дала яму для карыстання і для душы прырода зямля на 
якой нарадзіўся і жыў. (Ніл Гілевіч) 2. Пільны позірк у акно за якім мільгае 
вясковая гразкая дарога незнаёмыя рады стрэх нахіленыя жардзіны з 
тэлевізійнымі антэнамі статак кароў і ягонае мурзатае маленства якое 
глядзела на яго сваё будучае з нямым захапленнем усё гэта вядомае і блізкае 
выціскала слёзы і радасна думалася што ўсё становіцца на сваё месца ўсё 
вяртаецца на кругі свае. (В. Гігевіч) 3. На пагорку амаль на самым краі раслі 
нізкія пахіленыя вятрамі бярозкі унізе пад чырвоным гліністым берагам 
зялёнай грываю асеў чаромхавы гушчар яшчэ ніжэй ля вады блішчала 
няроўная паласа буйной галькі усцяж якой шчацінілася зялёна-рудая асака. 
(А. Савіцкі)  

Узровень 2 (прымяненне, аналіз)  - максімальная адзнака 8 балаў 
Спісаць сказы, паставіць знакі прыпынку. Пасля кожнага сказа ў дужках 

адзначце: а) з якіх частак складаецца сказ, пазначце іх нумарамі; б) від сувязі; 
в) чаму выбралі менавіта такі знак прыпынку. Зрабіце схемы сказаў.   

1. Ён страпянуў веццем і ўсцешана ўбачыў са сваёй высачыні тое што 
сніў усю доўгую завейную зіму жоўта-блакітную як ясны восеньскі дзень 
хату сядзібу ўсю невялікую багатую на сады вёску поплаў з белымі плямамі 
гусей і няроўны лілавата-зялёны мур лесу дзе ён клён калісьці нарадзіўся і 
адкуль прыйшоў летась ласы на садавіну вожык прыйшоў ды зладзіўшы ў 
ямцы непадалёк кубло так і застаўся ў садзе зімаваць. (У. Арлоў) 2. Раніцай 
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ціхае надвор'е змяніў ветрык цяпер буслы ляталі па чарзе адзін ляцеў на 
здабыткі а другі заставаўся вартаваць гняздо каб вецер не сарваў яго бо 
нават ад невялічкага павеву неаблежаныя галінкі падымаліся і тады 
здавалася што яны вось-вось паляцяць на дол. (А. Пальчэўскі) 3. Гэта было на 
згоне вясны калі ясная чыстая зелень травы моцна пахне густой сонечнай 
цеплынёю а ў прыбярэжных хмызняках белаю пенаю кіпіць царыца лясоў 
чаромха якую ў нас вельмі хораша называюць какалуша. (У. Рубанаў) 

Узровень 3 (сінтэз, ацэнка) – максімальная адзнака 10 балаў  
З простых і складаных сказаў утварыце складаныя сказы з рознымі 

відамі сувязі. Пастаўце патрэбныя знакі прыпынку і растлумачце свой выбар. 
Зрабіце схемы ўтвораных сказаў.  

1. Ужо добра ўднела. Рассеяўся трохі туман. Дзе-нідзе квола засінела 
лапінкамі неба калі мы падышлі да Капліцкага моста (Б. Сачанка). 2. Ёсць у 
жанчын таемны ўнутраны голас  які можа да часу спаць закалыханы 
мужчынскай пяшчотаю і ўвагай  быць бесклапотным  як вясновы матылёк ці 
ручаёк.  Варта мужчыну ў слове  ў руху  жэсце хоць на драбніцу стаць 
халаднейшым,    даць адчуць  што ён расчараваўся ў абранніцы або стаміўся 
ад яе. Голас гэты пачынае біць ва ўсе званы жаночай душы. (Л. Дайнека)  
3. Абапіраючыся на доўгія жэрдкі лапцюжная каманда пераадольвала то 
мяккі мох то балацявінку то дрыгву. Дрыгва зыбалася пад нагамі штохвіліны 
гатовая праваліцца каб засмактаць любога хто прарве пераплеценае пад ёю 
карэнне. (А. Петрашкевіч) 4. З ісцін вялікіх  ісцін жыццёвых вынасіў толькі 
адну. Той хто за праўду памерці гатовы той не прыгрэе змяёю ману (А. 
Бачыла). 

 
Чужая мова 

 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі: 
1. Якую мову мы называем чужой? 
2. Што называецца простай ? ускоснай?  
3. Якія знакі прыпынку ставяцца ў сказах з простай мовай?  Ад чаго 

залежыць іх выбар?  
4. Назавіце правілы замены  простай мовы ўскоснай.  
5. Што такое цытата? Як афармляецца цытата на пісьме?   
 
Практыкаванні № 1, 3, 4, 7, 10 (стар. 349- 357).  
 

ПУНКТУАЦЫЯ 
 
Пытанні для абмеркавання ў аўдыторыі:  
1. Што такое пунктуацыя?  
2. Назавіце прынцыпы сучаснай пунктуацыі.  
3. Як класіфікуюцца знакі прыпынку?  
4. Калі адбываецца спалучэнне знакаў прыпынку ці іх паглынанне? 
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5. Назавіце асноўныя правілы пастаноўкі знакаў прыпынку.  
 
Практыкаванні № 1, 3, 4, 5 (7 сказаў) (стар. 359 – 364). 
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РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ 

 
ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ  

Фанетыка. Арфаэпія 
Адзначце, колькі галосных гукаў у беларускай мове: 
1) 5,    2) 6,    3) 8, 
4) 10,    5) 12. 
2. Адзначце, у якіх словах літара е абазначае два гукі: 
1) вечар,   2) дзень,   3) ад’езд, 
4) здароўе,  5) егіпецкі. 
3. Адзначце словы, у якіх літары з, с абазначаюць мяккі зычны: 
1) звінець,  2) згінуць,   3) узлёт, 
4) раскінуць,  5) збягаць. 
4. Адзначце словы, у якіх літары з, с абазначаюць цвёрды 

зычны: 
1) песня,   2) схема,   3) згіб, 
4) след,   5) схільны. 
5. Адзначце, у якіх словах напісанне не супадае з вымаўленнем: 
1) лёгкі,   2) студэнцкі,  3) нясвіжскі, 
4) бездакорны,  5) малацьба. 
6. Адзначце словы, у якіх выдзеленыя літары перадаюць 

падаўжэнне: 
1) каменны,  2) прыволле,  3) суддзя, 
4) рассяваць,  5) багацце. 
7. Адзначце словы, у якіх гук [г] фрыкатыўны (працяглы): 
1) гонта,   2) гімнастыка,  3) геній, 
4) ганак,   5) гімн. 
8. Адзначце словы, у якіх гук [в] прыстаўны: 
1) вольха,  2) вол,   3) вулкан, 
4) вопыт,   5) волат. 
9. Адзначце, у якіх словах дж абазначае два гукі: 
1) ураджай,  2) паджылкі,  3) аджаць, 
4) аджыць,  5) адраджэнне. 
10. Адзначце, у якіх словах літара з перадае гук [с]: 
1) разжаць,  2) французскі,  3) зрэзаць, 
4) мароз,   5) зжыць. 
 
Арфаграфія 
1. Адзначце, у якіх словах пішацца а: 
1) майст_р,  2) р_форма,   3) ш_дэўр, 
4) р_монт,  5) с_кратар. 
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2.  Адзначце, у якіх словах пішацца э: 
1) кам’ют_р,  2) хар_ктарыстыка 3) р_спубліка, 
4) ш_сцьсот,  5) с_крэт. 
3.  Адзначце словы, у якіх пішацца е: 
1) кал_ктыў,  2) с_местр,   3) бо_зь, 
4) п_сняры,  5) мес_ц. 
4.  Адзначце словы, у якіх пішацца я: 
1) с_кунда,  2) дроб_зь,   3) пам_ць, 
4) с_мнаццаць,            5) кал_ндар. 
5.  Адзначце словы, у якіх пішацца апостраф: 
1) сям_я,   2) з_езд,   3) павіл_ён, 
4) вераб_іны,  5) здароў_е. 
6.  Адзначце словы, у якіх пішацца мяккі знак: 
1) інтэрв_ю,  2) міл_ярд,   3) Кас_ян, 
4) п_едэстал,  5) парц_ера. 
7.  Адзначце словы, у якіх пішацца ў: 
1) а_дыторыя,  2) ва  _ніверсітэце, 3) бакала_р, 
4) паза_рочны,  5) прэзіды_м. 
8.  Адзначце словы, у якіх пішацца дз: 
1) по_віг,  2) мело_(ы,і)я,  3) лі_(э,е)р, 
4) гвар_(е,э) ец, 5) ле_ьве. 
9.  Адзначце словы, у якіх пішацца т: 
1) э_(ю,у)д,  2) с_вярджаць,  3) _(е,э)ма, 
4) ак_(ё,о)р,  5) аўтары_(е,э)т. 
10.  Адзначце словы, у якіх пішацца ы: 
1) д_станцыя,  2) р_партаж,  3) канц_лярыя, 
4) р_корд,  5) кр_шыць. 
11.  Адзначце словы, у якіх пішацца і: 
1) за_кнуцца,  2) пед_нстытут,  3) пера_маць, 
4) без_менны,  5) контр_гра. 
12.  Адзначце словы, у якіх пішацца й: 
1) аб_сці,  2) пера_менаваць,  3) аб_лгаць, 
4) не_маверны,           5) раз_граць. 
13. Адзначце словы, у якіх пішацца о: 
1) м_вазнавец,  2) ф_таграфія,  3) ст_гадовы, 
4) м_такрос,  5) р_ўназначны. 
14.  Адзначце словы, у якіх пішацца а: 
1) д_ўгавечны,  2) д_бразычлівы,  3) в_семсот, 
4) п_ліглот,  5) в_льнадумец. 
15.  Адзначце словы, у якіх прапушчана літара: 
1) праграм_а,  2) мец_а-сапрана,  3) рас_казаць, 
4) дзесяц_ю,  5) тэр_ыторыя. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



400 

Лексікалогія 
1. Адзначце словы, ужытыя ў прамым значэнні: 
1) чорная фарба,  2) чорная зайздрасць, 3) чорны хлеб, 
4) чорныя справы,  5) чорная лесвіца. 
2.  Адзначце словы, ужытыя ў пераносным значэнні: 
1) цвёрды намер,  2) цвёрдыя веды,  3) цвёрды камень, 
4) цвёрды грунт,  5) цвёрды крок. 
3. Адзначце словы, якія маюць метафарычнае значэнне: 
1) вясёлы аўтобус,           2) серп месяца,            3) срэбра расы, 
4) ведае ўвесь дом,           5) вузкі кругагляд. 
4.  Адзначце словы, якія маюць метанімічнае значэнне: 
1) жалезная воля,  2) пасевы зарунелі,  3) разведка вярнулася,   
4) выстаўка акварэлей,        5) багаж ведаў. 
5. Адзначце словы, якія ўваходзяць ў сінанімічны рад са словам 

добры: 
1) каштоўны,             2) станоўчы,  3) ідэйны,  
4) . 
6. Адзначце словы, якія не з’яўляюцца антонімамі: 
1) блізка – далёкі,   2) малады – юны,     3) смяяцца – плакаць, 
4) жанчына – мужчына,        5) учарашні – сённяшні. 
7. Адзначце словы, з якімі можа спалучацца прыметнік духоўны: 
1) пакой,   2) пах,    3) улада, 
4) інтарэсы,  5) інструменты. 
8. Адзначце запазычаныя словы: 
1) прымаўка,  2) батлейка,  3) ручнік, 
4) графіка,  5) тэатр. 
9. Падбярыце да запазычаных слоў беларускія адпаведнікі: 

1)лемантар,                                              а) паўтор, 
2)мемуары,                                              Б)буквар, 
3) гіпотэза,                                      В)меркаванне, 
4) ідэал,                                      Г) успаміны, 
5) рэфрэн.                                      Д )узор. 

10.  Адзначце словы абмежаванага ўжывання: 
1) спяваць,   2) галень,   3) шалабоніць, 
4) вяселле,   5) батма 
 
Лексікалогія. Фразеалогія 
 
1. Падкрэсліце ў сказах словы, ужытыя ў пераносным значэнні. 

Вызначце разнавіднасць пераноснага ўжывання. 
1. Шумейка зняў гару папер з крэсла.(______________________) 2. У 

сям’і было пяць ратоў.(_______________________) 3. Чытаю Мележа з 
захапленнем. (_______________________) 
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4. Пілы прагна грызлі сырую елку.(__________________) 5. У рэчцы 
вадзілася добрая рыба.(___________________) 6. Мы елі са 
срэбра.(__________________) 

2. Вызначце, да якіх груп лексікі адносяцца пары слоў. 
1. Шаўковы – шаўкавісты (____________). 2. Лёс – наканаванне 

(____________).  4. Брылі (людзі) –брылі (саламяныя) (____________).5. 
Назыўны – намінатыўны (___________). 6. Размаўляць – гаманіць ( 
___________). 7. Падарожнік (вандроўнік) – падарожнік (трыпутнік) 
(______________). 8. Вясёлы – самотны (____________). 

3. З пункту погляду семантыкі знайдзіце “чацвёртае лішняе”. 
1. Назло, напаказ, назнарок, наспех (_____________) 2. Ленаваты, 

вінаваты, звераваты, зухаваты (_____________) 3. Бестселер, буклет, брашура, 
кніга( ____________). 4. Малачай, перац, сілас, солад (____________)5. Шоўк, 
паркаль, ядваб, валошка (_____________) 6. Ізалявана, асобна, непрыкметна, 
наводшыбе (_____________) 

4. Падкрэсліце запазычаныя словы і ўкажыце іх прымету. 
Біяграфія (____________), журавель (____________), світанак 

(____________), гатунак (_______________),гальштук (______________), 
серада (_____________),дэкан (____________), трумо 
(_____________),фабрыка (_____________). 

5. Запішыце да фразеалагізмаў прыфраземныя словы. 
У чорным целе (_____________), на злом галавы (____________), на 

горкі яблык (_____________), святым духам (______________), на шапачны 
разбор (______________), да апошняй кроплі крыві (____________), як гром з 
яснага неба (______________), як карове сядло (_____________), як смала 
(____________), вока да вока (_____________). 

6. Суаднясіце паняцці з іх азначэннямі (побач з тэрмінам пастаўце 
адпаведны нумар). 
Амонімы 1. Словы,розныя па гучанні і напісанні, але блізкія па 

значэнні 
Паронімы 2. Словы з супрацьлеглым значэннем. 
Сінонімы 3. Словы, характэрныя народным гаворкам. 
Лексіка 4. Словы, што выйшлі з ўжывання ў сувязі са знікненнем 

прадметаў, якія яны абазначалі. 
Граматычнае 
значэнне 

5. Значэнне, характэрнае слову як пэўнай часціне мовы. 

Матываванае 
слова 

6. Здольнасць слова ўжывацца з некалькімі значэннямі. 

Лексічнае 
значэнне 

7. Словы, што выйшлі з ужытку з прычыны замены іх 
іншымі словамі. 

Метафара 8. Перанос назвы на іншы прадмет на аснове колькасных 
прымет. 

Метанімія 9. Сэнсавае, семантычнае напаўненне, якое замацавалася 
за словам. 
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Сінекдаха 10. Перанос назвы на іншы прадмет на аснове падабенства. 
Антонімы 11. Кантраснае супастаўленне працілеглых думак, 

пачуццяў. 
Аксюмаран 12. Перанясенне назвы аднаго прадмета на іншы на аснове 

сумежнасці. 
Антытэза 13. Сукупнасць слоў пэўнай мовы. 
Экзатызмы 14. Словы, якія аднолькава гучаць і пішуцца, але маюць 

рознае значэнне. 
Дыялектныя 
словы 

15. Словы з блізкім напісаннем і гучаннем і розным 
лексічным значэннем. 

Варварызмы 16. Слова з вытворнай асновай, якое мае матывацыю. 
Полісемія 17. Аб’яднанне працілеглых сэнсам  паняццяў. 
Архаізмы 18. Іншамоўныя словы, якія поўнасцю не засвоены мовай. 
Гістарызмы 19. Словы, якія запазычаны з іншых моў і адлюстроўваюць 

паняцці з жыцця іншых народаў. 
 

Марфалогія 
Займеннік 
Варыянт 1 
1.Адзначце рад з “чацвёртым лішнім”, зыходзячы з разрадаў 

займеннікаў па значэнні: 
1) мне, наш, ваш, свой; 
2) той, гэты, столькі, гэткі; 
3) чый-небудзь, хтосьці, абы-хто, нейкі; 
4) я, мы, іхні, ты; 
5) сябе, яго, яе, іх. 
2. Адзначце займеннікі-прыметнікі: 
1) некаторы;      4) нешта; 
2) які;       5) нічый. 
3) нечы; 
3. Адзначце зваротна-прыналежны займеннік: 
1) свой;       4) мой; 
2) твой;       5) ваш. 
3) наш;  
4. Адзначце займеннікі, якія ўжываюцца для сувязі частак у 

складаназалежным сказе: 
1) нечы;       4) нейкі; 
2) хто;       5) усякі. 
3) каторы; 
5.Адзначце сказы з няпэўнымі займеннікамі: 
1. Сёй-той ведаў аб сакрэце могілак, некаторыя здагадваліся. 

(М.Лынькоў)  
2. Праз якую гадзіну калгасны двор апусцеў. (Якуб Колас) 
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3. Краса квецені жыла ўспамінам, шкадаваннем, што ўсё хутка мінулася. 
(І.Мележ) 

4. Паўз дарогу пайшлі кусты алешніку і лазняку, за імі паўставаў 
пералесак. (Т.Хадкевіч) 

5.Прыгледзешся наўкруга, перабіраючы памяць, хочацца што-небудзь 
прыпомніць, пазнаць. (Я.Скрыган) 

6. Адзначце займеннікі, пры скланенні якіх наглядаецца 
суплетывізм асноў: 

1) мы;        4) я; 
2) вы;        5) ты. 
3) сябе; 
7. Адзначце займеннікі, якія скланяюцца, як прыметнікі ў 

множным ліку: 
1) сам;       4) столькі; 
2) самы;       5) усялякі. 
3) усякі; 
8. Адзначце спалучэнні слоў, у якіх замест кропак неабходна 

ўжыць зваротны займеннік у форме сабе: 
1) зрабіць для …;      4) думаць пра …; 
2) гадаваўся сам па …;     5) перайначыць … . 
3) адчуваць … добра; 
9. Адзначце сказы з асабова-ўказальнымі займеннікамі: 
1. Была рака ў гэты час спакойная і велічная, ні адна зморшчынка не 

пярэсціла яе чало. (Т.Хадкевіч) 
2. Стары бабёр спачатку абплыў, агледзеў азерца – адзіны таемны выхад 

з яго быў толькі ў крыніцу. (А.Жук) 
3. Замерлі кашлатыя бярозы ў нейкай насцярозе, мусіць, каб раптоўна 

крануўся іх – уздрыгнулі б ад сполаху, затрымцелі. (І.Пташнікаў) 
4. Неяк усё прыціхла, стаілася, нібы нарыхтавалася лавіць рэдкія шолахі 

мяккай летняй ночы. (І.Пташнікаў) 
5. Нас над зямлёй вы ўзнасілі высока, нас напрадвесні паілі вы сокам, 

каб шанавалі ад шчырага сэрца тую зямлю, ад якой усё бярэцца. (У.Дубоўка) 
10. Адзначце сказы, у якіх займеннікі выконваюць ролю 

недапасаванага азначэння: 
1. А хмары ўсталі нечакана, хоць праўда, парыла ўжо зрана; бела-

ружовыя іх шаты вісяць маўклівы і зацяты. (Якуб Колас) 
2. Пакуль сонца ў тумане, сабраная ў кроплі раса нерухома 

трымаецца на мураве і ад гэтага колер муравы мутнавата-зялёны. (П.Галавач) 
3. Луг заліўся галасамі: да яго ва ўсе канцы выйшлі стройнымі 

радамі загарэлыя касцы. (П.Глебка) 
4. Перад поплавам на градах – мак высокі і густы; там камандуе 

парадам сам сланечнік залаты. (П.Глебка) 
5. А за касцом двума слядамі адбіткі ног яго кладуцца, а косы 

свішчуць і смяюцца. (Якуб Колас) 
11. Адзначце сказы, у якіх займеннікі выступаюць у ролі часціц: 
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1. Месцамі рассцілаліся прасторныя даліны рэчак, а самі рэчкі 
пакручастымі завітушкамі вельмі прыгожа вырысоўваліся ў высокіх 
беражках. (Якуб Колас) 

2. Асыпалася завязь, дзень ада дня ўсё больш і больш усцілала 
зямлю пад дрэвамі. (І.Мележ) 

3. Жыццё – гэта мільёны сітуацый, мільёны характараў. І мільёны 
лёсаў. (В.Быкаў) 

4. Сонца толькі пачынае сваё шэсце, яно ўжо недзе купаецца 
праменнямі далёка ў росным лесе. (П.Пестрак) 

5. Можна ўбачыць сям-там прачыненыя весніцы і веснічкі – здаецца, 
вось зараз нехта выйдзе з хаты і зачыніць іх. (П.Пестрак) 

 
Варыянт 2 

1. Адзначце рад з “чацвёртым лішнім”, зыходзячы з разрадаў 
займеннікаў па значэнні: 

1) што-небудзь, абы-хто, нехта, штосьці; 
2) кожны, іншы, сам, усялякі; 
3) хто, што, які, нейкі, чый; 
4) ніякі, нечы, нішто, нічый; 
5) я, ты, ён, іхні. 
2. Адзначце займеннікі-назоўнікі: 
1) хто-небудзь;     4) гэтулькі; 
2) ён;       5) нечы. 
3) штосьці; 
3. Адзначце зваротны займеннік: 
1) сам;        4) ніякі; 
2) сябе;       5) усе. 
3) нехта; 
4. Адзначце займеннікі, якія змяняюцца па родах і ліках: 
1) што;       4) гэты; 
2) я;       5) сам. 
3) ты; 
5. Адзначце сказы з прыналежнымі займеннікамі: 
1. Да цябе я прыйду і здалёку і зблізку, васількоў і рамонак табе 

сабяру. Маёй песні калыска, майго шчасця калыска, непагаснае сонца маё, 
Беларусь! (Г.Бураўкін) 

2. Тут вербы схіляюцца нізка, калі ім паклоніцца госць. Спявае на 
возеры Мінскім мая і твая маладосць (Я.Пушча) 

3. Даўно сплылі мутныя воды, пашарэла багавінне ў рацэ, і на дне яе 
выразна вылучаецца кожны каменьчык, кожны пячкур на пясчаных намоінах. 
(М.Лынькоў) 

4. Адзін край лугу стыкаўся з лесам, уразаўся ў яго, адхопліваючы 
лугавыя лукі і павялічваючы травяністыя прасторы. (Якуб Колас) 
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5. І яшчэ доба тады ўпарта ўгледзецца ў спавітыя туманам і змрокам 
воды Дняпра, увабраць у сябе іх таемнасць, сугучную маўчанню чорнага лесу. 
(М.Зарэцкі) 

6. Адзначце займеннікі, пры скланенні якіх наглядаецца 
суплетывізм асноў:  

1) хто;       4) што; 
2) сам;       5) мой. 
3) кожны; 
7. Адзначце займеннікі, у якіх адсутнічаюць формы назоўнага 

склону: 
1) я;       4) хто-небудзь; 
2) наш;       5) штось. 
3) сябе; 
8. Адзначце спалучэнні слоў, у якіх замест кропак пішацца 

літара а: 
1) увабраць у с…бе;     4) нёс на с…бе; 
2) сам…га гаспадара;     5) уратаваць с…бе. 
3) сам…му лепшаму; 
9. Адзначце сказы з адноснымі займеннікамі: 
1. Над белым светам сумавала танга. І зноў і зноў у песеньцы старой 

мне чуўся сум апошняга расстання – ды не чыйгосьці, а майго з табой. 
(Н.Гілевіч) 

2. Бясконца хораша ранняй вясной на волі, калі, зганяючы зімовы сон, 
прырода абуджаецца раптоўна, хутка і ўсё наваколле набывае радасныя 
фарбы і адценні. (Т.Хадкевіч) 

3. Было нешта смутнае і жалобнае ў гэтай простай і аднатоннай песні, 
што чапала душу ціхім смуткам. (Якуб Колас) 

4. Ад зялёнага, мяккага яшчэ сіўца, які адскочыў ад зямлі і ўткаў 
аксамітам выпалены лог, патыхае густой вільгаццю (І.Пташнікаў) 

5. Я ніколі яшчэ не бываў у заапарку або звярынцы, але слана 
ўпершыню чамусьці ўгледзеў у хмарах. (І.Грамовіч) 

10.Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя займеннікі выконваюць 
ролю дапаўнення: 

1. Асалода серадзіборскіх ранкаў прыйшла да людзей, як даўняя 
знаёмая ўсцешніца, якой не ўбачыш і не зловіш, а толькі адчуеш і пра якую 
зайздросна нікому не скажаш. (П.Пестрак) 

2. Вада дні і ночы гадамі падточвае жоўтыя пласты пяску, які 
абсоўваецца, здрадліва агольваючы карэнне самых смелых соснаў, што густа 
выйшлі тут на край абрыву. (Я.Брыль) 

3. З жудасным трэскам грымнула на пясок разгалістая сасна, навальніца 
вырвала яе з карэннем, і вось ужо цераз вершаліну старога дрэва 
перакочваюцца хвалі. (В.Вольскі) 

4. Бог святы ведае, што будзе… (Я.Брыль) 
5. Яна аддала ім усё, што магла… (Я.Брыль) 
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11.Адзначце сказы, у якіх падкрэсленыя займеннікі 
субстантываваліся: 

1. Мая Бабруйшчына зялёная, здаешся іншым ты малой з тваёй 
Бярэзінай хвалёнаю і з непрыкметнаю Алой. (М.Аўрамчык) 

2. Стала толькі зусім ясна тое, аб чым яна здагадалася адразу:  гэта яны, 
байцы… (Я.Брыль) 

3. Антось наш дбалы, акуратны, а пры рабоце які здатны! (Якуб Колас) 
4. Акрамя ўсяго, нечым ён прыцягвае да сябе, гэты Славік. (І.Шамякін) 
5. Не паніжай сам духа вольнага і ў паніжэнне іншым не давай. (Янка  

Купала) 
 
Дзеяслоў 

Варыянт 1 
1. Адзначце спрагальныя формы дзеяслова: 
1) інфінітыў;     4) дзеепрыметнік; 
2) асабовая форма    5) дзеепрыслоўе. 
3) форма прошлага часу; 
2. Адзначце агульныя прыметы, уласцівыя ўсім дзеяслоўным 

формам: 
1) катэгорыя часу;    4) катэгорыя стану; 
2) лексічнае значэнне;   5) кіраванне; 
3) катэгорыя трывання;   6) прымыканне прыслоўяў; 
       7) сінтаксічная функцыя. 
3. Вызначце сінтаксічную ролю інфінітыва ў сказах: 
а) дзейнік;   б) выказнік;   в) азначэнне;   г) дапаўненне;   д)акалічнасць 
1. У гісторыі не фантазія, не творчы вымысел павінны кіраваць рукой 

даследчыка, а карпатлівая праца і асэнсаванне матэрыялу, назапашанага на 
працягу стагоддзяў. (А.Траяноўскі) 

2. Мы перасеклі возера і спыніліся начаваць у лесе. (І.Шамякін) 
3. За бацькава сварыцца – і смех і грэх. (Прыказка) 
4. Васілёвы паходы ў лес дапамагаюць сям’і жыць. (І.Навуменка) 
5. Не кожны з прысутных вызначаўся ўменнем разважаць і пераконваць. 

(Ц.Гартны) 
4. Адзначце дзеяслоўныя формы, якія ўтварыліся ад асновы 

інфінітыва: 
1) звесіўшы;     4) прывёз; 
2) падыходзячы;    5) узышоўшы. 
3) кармлю; 
5. Вызначце значэнне зваротнай формы выдзеленых дзеясловаў: 
а) уласна-зваротнае;        б) узаемна-зваротнае;       в) агульна-зваротнае;   

г) ускосна-зваротнае;      д) якасна-зваротнае 
1. Усе распрануліся, чаго не бывала раней на вячорках, і селі за стол 

для зусім небывалай работы. (Я.Брыль) 
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2. Хмара ішла супраць ветру, і таму яна сунулася вельмі марудна, часам 
нават здавалася, што чарната яе не набліжаецца сюды, а трохі аблегчана 
адсоўваецца за лес. (Я.Сіпакоў) 

3. Недалёка ад нас, на суседняй дзялянцы, перагукваліся дзеці. 
(Р.Няхай) 

4. Чырвоны камочак. Ну што ў ім, здаецца, – трапечацца ж, б’ецца, 
спачыну не знае… Калі прыгадаем маленькае сэрца, чаго яно толькі ў сабе не 
змяшчае? (П.Броўка) 

5. Пятрусь два разы гарэў, два разы будаваўся. (Я.Брыль) 
6. Адзначце суадносныя трывальныя пары дзеясловаў: 
1) бегчы – бегаць;     4) разысціся – разыходзіцца; 
2) завезці – завозіць;    5) пісаць – запісаць. 
3) лятаць – адлятаць; 
7. Адзначце дзеясловы:  
а) якія ўваходзяць у трывальную пару;  б) няпарныя (аднатрывальныя) 

дзеясловы закончанага або незакончанага трывання; в) двухтрывальныя 
дзеясловы 

1) нейтралізаваць;    4) жаць; 
2) расхварэцца;              5) замінаць. 
3) вынесці; 
8. Адзначце дзеясловы з памылкамі ва ўтварэнні формаў 

загаднага ладу: 
1) паслаць – пасылай;    4) шукаць – давайце шукаць; 
2) пакласці – давайце пакладзем; 5) прывезці – прывязём. 
3) глянуць – гляньма; 
9. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 1-й асобы множнага ліку 

маюць канчатак –ам: 
1) злізаць;     4) пляскаць; 
2) счасаць;     5) смялець. 
3) бразгатаць; 
10. Адзначце дзеясловы, якія ў форме ІІ-й асобы множнага ліку 

маюць канчатак –еце: 
1) замесці;     4) прапускаць; 
2) адысці;     5) павесяліць. 
3) напасці; 
11. Адзначце дзеясловы, якія ў форме ІІ-й асобы множнага ліку 

маюць канчатак –ыце (-іце): 
1) сядзець;     4) абвіць; 
2) бегчы;     5) належаць. 
3) рашаць; 
12. Адзначце дзеясловы, якія ў форме ІІ-й асобы множнага ліку 

маюць канчатак –аце (-яце): 
1) імкнуцца;     4) будзіць; 
2) крычаць;     5) жаваць. 
3) засмяяцца; 
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13. Адзначце дзеясловы, ад якіх парныя паводле трывання 
дзеясловы ўтвараюцца пры дапамозе суфікса –ыва- (-іва-): 

1) выпісаць;     4) падлічыць; 
2) дайграць;     5) распытаць. 
3) адкроіць; 
14. Адзначце дзеясловы, якія ўтварыліся: 
а) суфіксальным;     б) прыставачным;     в) прыставачна-суфіксальным;   

г) постфіксальным;     д) прыставачна-постфіксальным спосабамі 
1) займацца;     4) прадбачыць; 
2) абілеціць;     5) нукаць. 
3) раскрычацца; 
15. Адзначце словазлучэнні з правільным ужываннем 

дзеепрыметнікаў: 
1) авеяны легендай;    4) непрадбачаныя абставіны; 
2) падклеяны ліст;    5) палепшаныя ўмовы. 
3) згарэўшы будынак; 
16. Адзначце сказы з памылковым ужываннем дзеепрыслоўяў: 
1. Выцягваючы з балота жэрдкі, нам трэба была дапамога. 
2. Гледзячы на мукі дзеда, нам хацелася крычаць. 
3. Спадзяваўшыся на сябра, Віктар браў самыя складаныя пытанні. 
4. Паснедаўшы, мы ўзяліся за працу. 
5. Ехаўшы да бацькоў, Максім думаў аб нечым сваім. 
17. Адзначце дзеепрыметнікі, якія маюць наступную будову: ¬ 

∩^ 
1) авеяны;     4) разгневаны; 
2) прыгорблены;    5) збіты. 
3) пасівелы; 
18. Адзначце дзеепрыслоўі, якія маюць наступную будову: ∩^^ 
1) выгнуўшы;     4) абвязаўшы; 
2) хвалюючыся;    5) ідучы. 
3) памятаючы; 

 
Варыянт 2 

1. Адзначце граматычныя катэгорыі, якія ўласцівы ўсім 
дзеяслоўным формам: 

1) лад;      4) трыванне; 
2) час;      5) стан. 
3) спражэнне; 
2. Адзначце граматычныя катэгорыі, якія ўласцівы інфінітыву: 
1) час;      4) трыванне; 
2) пераходнасць;    5) зваротнасць. 
3) стан; 
3. Вызначце сінтасічную ролю інфінітыва ў сказах: 
а) дзейнік;   б) выказнік;   в) азначэнне;   г) дапаўненне;   д) акалічнасць 
1. Хлопцы прыпыніліся непадалёку адпачыць. (М.Лынькоў) 
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2. У хаце вучням не сядзіцца – прайшла ахвота ў іх вучыцца. (Якуб 
Колас) 

3. Дзетак узгадаваць – не грыбкоў назбіраць. (Прыказка) 
4. Доўг салдацкай службы патрабаваў ад мяне несці параненага сябра. 

(І.Шамякін) 
5. Вітаю працай кожны дзень і адчуваю, што з гадамі мне хочацца 

любіць людзей усё мацней, усё адданей. (Л.Дайнека) 
4. Адзначце дзеяслоўныя формы, якія ўтварыліся ад асновы 

цяперашняга (будучага простага) часу: 
1) гляньма;     4) люблю; 
2) нёс;      5) плёўшы. 
3) бегла; 
5. Вызначце значэнне зваротнай формы выдзеленых дзеясловаў: 
а) уласна-зваротнае;       б) узаемна-зваротнае;      в) агульна-зваротнае;     

г) ускосна-зваротнае;     д) якасна-зваротнае 
1. Хутка сабрацца ў дарогу хлопцам нічога не перашкаджала. (Я.Маўр) 
2. Тут віўся маленькі ручаёк. Выцякаў ён з крыніц за кіламетры два 

адсюль, з-пад двух вялікіх узгоркаў. (А.Жук) 
3. Ніткі рваліся, зляталі з бабіны. (Р. Ігнаценка) 
4. Абняліся, расцалаваліся, і першае запытанне – пра дубы. 

(І.Шамякін) 
5. Абуўся Арсен, убачыўшы воддаль высозную бярэзіну над канцавой 

хатай Падгайцаў. (Т.Хадкевіч) 
6. Адзначце суадносныя трывальныя пары дзеясловаў: 
1) ісці – узысці;     4) паўзці – поўзаць; 
2) зайсці – заходзіць;    5) параўнаць – параўноўваць. 
3) вазіць – завозіць; 
7. Адзначце дзеясловы: 
а) якія ўваходзяць у трывальную пару;   б) няпарныя (аднатрывальныя) 

дзеясловы закончанага або незакончанага трывання;   в)двухтрывальныя 
дзеясловы 

1) прыдбаць;      4) адаслаць; 
2) апавядаць;      5) стаць 
3) адрасаваць; 
8. Адзначце дзеясловы з памылкамі ва ўтварэнні формаў 

загаднага ладу: 
1) хадзіць – давай пойдзем;   4) узяць – бяры; 
2) працаваць – працуйма;    5) забраць – давайце 

забярэм. 
3) заносіць – занясі; 
9. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 1-й асобы множнага ліку 

маюць канчатак –ам: 
1) пабольшыць;     4) скаламбурыць; 
2) рассмактаць;     5) расхацець. 
3) расстрачыць; 
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10. Адзначце дзеясловы, якія ў форме ІІ-й асобы множнага ліку 
маюць канчатак –еце: 

1) атрэсці;      4) павесяліць; 
2) звесціся;      5) паспадзявацца. 
3) паглыбець; 
11. Адзначце дзеясловы, якія ў форме ІІ-й асобы множнага ліку 

маюць канчатак –ыце (-іце): 
1) бачыць;      4) абмануць; 
2) кіпець;      5) абіраць. 
3) ламаць; 
12. Адзначце дзеясловы, якія ў форме ІІ-й асобы множнага ліку 

маюць канчатак –аце (-яце): 
1) апраўдаць;      4) уваткнуцца; 
2) залепятаць;       5) упіцца. 
3) абцерці; 
13. Адзначце дзеясловы, ад якіх парныя паводле трывання 

дзеясловы ўтвараюцца пры дапамозе суфікса –ыва- (-іва-): 
1) запаяць;      4) заплюшчыць; 
2) прыгубіць;      5) абляпіць. 
3) апраўдаць; 
14. Адзначце дзеясловы, якія ўтварыліся: 
а) суфіксальным; б) прыставачным;  в) прыставачна-суфіксальным; г) 

постфіксальным; д) прыставачна-постфіксальным спосабамі 
1) аб’есціся;      4) падкісліць;  
2) лайдачыць;      5) недабачыць. 
3) стукацца; 
15. Адзначце словазлучэнні з правільным ужываннем 

дзеепрыметнікаў: 
1) ламаемыя галінкі;     4) струхлелы пень; 
2) сапсаваты вечар;     5) склаўшыеся 

абставіны. 
3) абсыплены лісцем; 
16. Адзначце сказы з памылковым ужываннем дзеепрыслоўяў: 
6. Даведаўшыся пра вызваленне, нас акрыліла надзея хутка вярнуцца 

ў родныя мясціны. 
7. Выходзячы з пакоя, у вочы кінулася аб’ява. 
8. Раптам вёску асвяціў месяц, прарываўшы рэдкую муць пярэстых 

хмар. 
9. Схіліўшыся да ручая, мы са смагай пачалі піць ваду. 
10. Слухаючы яго выступленне, нам ад няёмкасці хацелася залезці 

пад лаўку. 
17. Адзначце дзеепрыметнікі, якія маюць наступную марфемную 

будову:¬∩^^ 
1) затуманены;     4) выпраўлены; 
2) зламаны;      5) аглушаны. 
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3) расстраляны; 
18. Адзначце дзеепрыслоўі, якія маюць наступную марфемную 

будову:¬∩^^ 
1) пагаварыўшы;     4) ружавеючы; 
2) азірнуўшыся;     5) ушчуваючы. 
3) ускокваючы 
 
Прыслоўе 

Варыянт 1 
1. Адзначце прыслоўі, утвораныя шляхам адвербіялізацыі. 
а) следам             в) углыб             д) многа 
б) апоўдні           г) дахаты            е) светла 
2. Адзначце прыслоўі, якія ўтварыліся ад прыметнікаў (поўных і 

кароткіх). 
а) мімаходам     в) збольшага        д) злева 
б) ноччу             г) па-дзіцячы       е) лішне 
3. Адзначце прыслоўі, якія ўтварыліся ад назоўнікаў. 
а) пакрысе        в) уголас               д) напрапалую 
б) у адкрытую  г) убакі                 е) перш 
4. Адзначце прыслоўі, якія ўтварыліся ад лічэбнікаў. 
а)двойчы         в) удвая                д) па-другому 
б) глыбока       г) нехаця              е) заадно 
5. Адзначце прыслоўі, якія ўтварыліся ад дзеясловаў і дзеяслоўных 

формаў. 
а) направа        в) нехаця            д) лежма 
б) валам            г) зажыва           е) куды 
6. Адзначце прыслоўі, якія ўтварыліся ад прыслоўяў. 
а) нядоўга         в) неглыбока       д) калісьці 
б) завідна           г) дзе-небудзь     е) замала 
 

Варыянт 2 
1.Адзначце прыслоўі, якія пішуцца праз злучок. 
а) (па) воўчы             в) (па) ціхеньку             д) (там) сям 
б) (па) двое                г) (па) другое                е) (сам) (на) (сам) 
2. Адзначце прыслоўі, якія пішуцца разам. 
а) (ні) адкуль              в) (без) канца                д) (у) пяцёх 
б) (у) высь                   г) (у) крутую                 е) (на) бягу 
3. Адзначце прыслоўі з памылковым напісаннем. 
а) з-пад ілба                в) мала-па-малу            д) з малку 
б) насмак                      г) у трох                        е) даўным-даўно 
4. Адзначце прыслоўі, якія ўтварыліся ад лічэбнікаў. 
а)двойчы         в) удвая                д) па-другому 
б) глыбока       г) нехаця              е) заадно 
5. Адзначце прыслоўі, якія ўтварыліся ад дзеясловаў і дзеяслоўных 

формаў. 
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а) направа        в) нехаця            д) лежма 
б) валам            г) зажыва           е) куды 
6. Адзначце прыслоўі, якія ўтварыліся ад прыслоўяў. 
а) нядоўга         в) неглыбока       д) калісьці 
б) завідна           г) дзе-небудзь     е) замала 
 
Службовыя часціны мовы. Мадальныя словы. Выклічнік 

Варыянт 1 
1. Вызначце асноўныя прыметы службовых часцін мовы: 
а) нязменнасць     в) адсутнасць сінтаксічнай ролі    д) непаўназначнасць 
б) адсутнасць націску        г) самастойнасць ужывання  
2. Адзначце групы невытворных прыназоўнікаў: 
а) без, пры, у, за      в) акрамя, аб, для, каля        д) да, з, па, над 
б) абапал, сярод, у, на          г) наконт, замест, з-за, пра 
3. Адзначце адыменныя прыназоўнікі:  
а) за выключэннем        в) скрозь            д) напярэдадні 
б) на чале                        г) у імя 
4. Адзначце  адпрыслоўныя прыназоўнікі:  
а) наконт                        в) у час                  д) акрамя     
б) каля                            г) у выніку      
5. Адзначце аддзеяслоўныя прыназоўнікі:  
а) у адпаведнасці з        в) уключаючы       д) не лічачы 
б) для                              г) у адносінах да 
6. Адзначце, у якіх выпадках выдзеленыя словы—прыслоўі, у 

якіх—прыназоўнікі:  
а) абапал цягнуліся сады     в) вакол шамацела лісце  д) навокал цвіло  
б) побач чыгункі стаяў лес  г) прыйшлі пасля 
7. Адзначце прыназоўнікі, якія ўжываюцца толькі з адным 

склонам:  
а) перад                         в) за                               д) з 
б) ад                               г) па 
 8. Адзначце канструкцыі з граматычнымі памылкамі:  
а) пайсці за вадой            в) марыць пра шчасце  д) дзівіцца з таварыша  
б) смяяцца над дзіцем     г) мацнейшы за дзяўчынку 
9. Адзначце вытворныя злучнікі:  
а) хоць                              в) нібыта             д) ды 
б) бо                                  г) нягледзячы на тое што 
10. Адзначце разрады злучнікаў паводле функцыянальнага 

значэння: 
а) невытворныя і невытворныя  в) простыя і састаўныя  д) парныя  
б) адзіночныя і паўторныя           г) злучальныя і падпарадкавальныя 
11. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы – злучнікі:  
а) Што рабіць і чаго чакаць? (Шам.)  
б) Лепш са славаю памерці, як жыць у ганьбе пад ярмом (Гл.)  
в) Сядзь, я зараз пашукаю, чым перавязаць руку (Кр.)  
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г) Сынава ўяўленне дарысавала да канца тое, пра што толькі збольшага 
сказаў бацька (К.Ч.)  

д) Дождж быў такі мяккі і ціхі, што Ніна не адразу пачула яго. (І.М.) 
12.Адзначце разрады часціц паводле значэння:  
а) простыя і састаўныя          б) вытворныя і невытворныя        
в) сэнсавыя ,  мадальныя, эмацыянальныя, формаўтваральныя 
13. Адзначце мадальныя словы, якія выражаюць упэўненасць:  
а) вядома                         в) відаць                     д) напэўна 
б) безумоўна                   г) канечне 
14. Адзначце мадальныя словы, якія выражаюць няўпэўненасць:  
а) сапраўды                    в) можа                   д) пэўна 
б) відавочна                    г) здаецца 
15. Адзначце прыметы выклічніка:  
а) выражаюць розныя пачуцці   в) марфемная непадзельнасць 
б) не маюць прадметнага значэння  г) нязменнасць д) не з’яўляюцца 

членамі сказа 
16. Адзначце выклічнікі моўнага этыкету:  
а) гэй!                        в) каравул!               д) здароў! 
б) дабранач!              г) дзякуй! 
 
Сінтаксіс 
Словазлучэнне 

Варыянт 1 
1. Адзначце правільнае сцверджанне: 
1) Словазлучэнне – сэнсавае і граматычнае аб’яднанне двух ці больш 

самастойных слоў, звязаных падпарадкавальнай сувяззю. 
2) Словазлучэнне – камунікатыўная адзінка, што служыць для 

паведамлення пра факт рэчаіснасці. 
3) Словазлучэнне – два або некалькі членаў сказа, якія выконваюць 

аднолькавую сінтаксічную функцыю, адносяцца да аднаго агульнага для іх 
члена сказа і характарызуюцца інтанацыяй пералічэння. 

4) Словазлучэнне – спалучэнне слоў, што называюць асобу ці прадмет, 
да якіх звяртаюцца з мовай. 

5) Словазлучэнне – спалучэнне слоў, якое служыць для выражэння 
дадатковага паведамлення, заўвагі, удакладнення, тлумачэння ўсяго асноўнага 
выказвання. 

2. Адзначце асноўныя прыметы свабоднага словазлучэння: 
1) лексічная самастойнасць кампанентаў; 
2) сінтаксічная самастойнасць; 
3) узнаўляльнасць; 
4) устойлівасць; 
5) інтанацыйная завершанасць. 
3. Паводле марфалагічнага выражэння галоўнага кампанента 

словазлучэнні падзяляюцца на: 
1) фразеалагічныя; 
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2) дзеяслоўныя; 
3) дзеепрыметныя; 
4) іменныя; 
5) прыслоўныя. 
4. Адзначце іменныя словазлучэнні: 
1) вельмі добра; 
2) прачытаны мной; 
3) надзвычай прыемны; 
4) дарога злева; 
5) першы ў свеце. 
5. Адзначце дзеяслоўныя словазлучэнні: 
1) верыць у дабрыню; 
2) адчуваючы адказнасць; 
3) жаданне паступіць; 
4) стомлены працай; 
5) надзвычай дрыжачы. 
6. Адзначце простыя словазлучэнні: 
1) новы школьны будынак; 
2) больш старанна працаваць; 
3) імклівае вызваленне ад захопнікаў; 
4) прыгожы чалавек у скуранцы; 
5) рукой падаць да вёскі. 
7. Паводле сэнсавых адносін словазлучэнні падзяляюцца на: 
1) азначальныя; 
2) субстантыўныя; 
3) ад’ектыўныя; 
4) суб’ектыўныя; 
5) аб’ектныя. 
8. Адзначце словазлучэнні, якія выражаюць азначальныя 

адносіны: 
1) дзве дзяўчынкі; 
2) стол з дубу; 
3) клопат пра бацькоў; 
4) стральба лежачы; 
5) позірк спадылба. 
9. Адзначце спалучэнні слоў, якія не з’яўляюцца словазлучэннямі: 
1) прайсці побач; 
2) больш адказна; 
3) трыста сорак чатыры; 
4) побач чыгункі; 
5) няхай спявае. 
10. Адзначце сінтаксічна непадзельныя словазлучэнні: 
1) шмат народу; 
2) імкнуўся дасягнуць; 
3) (чалавек) гадоў пад пяцьдзесят; 
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4) быў нішто; 
5) хутка бегчы. 
11. Адзначце словазлучэнні, у якіх кампаненты звязаны 

дапасаваннем: 
1) абшары палёў; 
2) салдат Кавалёў; 
3) дубы-вартаўнікі; 
4) каманда спыніцца; 
5) восеньскае неба. 
12.  Адзначце словазлучэнні, у якіх кампаненты звязаны 

беспрыназоўнікавым кіраваннем: 
1) сустрэча з пісьменнікам; 
2) ліст дуба; 
3) расці пры дарозе; 
4) каля лесу; 
5) святло душы. 
13. Адзначце словазлучэнні, у якіх кампаненты звязаны моцным 

кіраваннем: 
1) збіраць грыбы; 
2) адштурхнуцца ад берага; 
3) крык птушкі; 
4) жадаць шчасця; 
5) ехаць вуліцай. 
14. Адзначце словазлучэнні, у якіх кампаненты звязаны 

прымыканнем: 
1) маё пенснэ; 
2) імкненне не адстаць; 
3) даўжыня максі; 
4) іх песні; 
5) елі стоячы. 
15.  Адзначце словазлучэнні з граматычнымі памылкамі: 
1) у іншы раз; 
2) аддзячыць вас; 
3) здзек над людзьмі; 
4) дом на пяць пакояў; 
5) жыць з бацькамі. 
 

Варыянт 2 
1. Адзначце асноўныя прыметы сінтаксічна непадзельнага 

словазлучэння: 
1) лексічная аслабленасць аднаго з кампанентаў; 
2) сэнсавае адзінства; 
3) сінтаксічная непадзельнасць; 
4) устойлівасць; 
5) узнаўляльнасць. 
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2. Адзначце сінтаксічна непадзельныя словазлучэнні: 
1) трое паляўнічых; 
2) мяккі позірк; 
3) стаў пісаць; 
4) стала цяжка; 
5) кожны з іх. 
3. Адзначце іменныя словазлучэнні: 
1) знясілены працай; 
2) гатовы да бою; 
3) што-небудзь добрае; 
4) прапанова вярнуцца; 
5) праца з душою. 
4. Адзначце дзеяслоўныя словазлучэнні: 
1) зжаты своечасова; 
2) спыніцца адпачыць; 
3) намер падрыхтавацца; 
4) загад пачынаць; 
5) зрабіўшы справу. 
5. Адзначце прыслоўныя словазлучэнні: 
1) першы ў працы; 
2) смялей за іншых; 
3) позна восенню; 
4) побач дарогі; 
5) ліў не перастаючы. 
6. Адзначце складаныя словазлучэнні: 
1) нясцерпная туга па Радзіме; 
2) стары дуб з гняздом; 
3) ціхая светлая радасць; 
4) хуткі прыезд да бацькоў; 
5) вельмі адказны. 
7. Адзначце словазлучэнні, якія выражаюць азначальныя адносіны: 
1) першы ўрок; 
2) бераг ракі; 
3) капялюш з воўны; 
4) дружба навекі; 
5) мара пра будучае. 
8. Адзначце словазлучэнні, якія выражаюць аб’ектныя адносіны: 
1) намалявана мастаком; 
2) будуецца рабочымі; 
3) пісаць пяром; 
4) даць ключа; 
5) араць зямлю. 
9. Акалічнасныя словазлучэнні падзяляюцца на: 
1) меры і ступені; 
2) прычынныя; 
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3) часавыя; 
4) прасторавыя; 
5) ад’ектыўныя. 
10. Адзначце спалучэнні слоў, якія не з’яўляюцца словазлучэннямі: 
1) песня і музыка; 
2) буду прымаць; 
3) абапал дарогі; 
4) двое ляснічых; 
5) быў сустрэўся. 
11. Адзначце словазлучэнні, у якіх кампаненты звязаны 

дапасаваннем: 
1) сінь неба; 
2) летняя раніца; 
3) хлопчык-гарэза; 
4) загад наступаць; 
5) горад Мінск. 
12. Адзначце словазлучэнні, у якіх кампаненты звязаны 

прыназоўнікавым кіраваннем: 
1) адданасць Радзіме; 
2) халодны ад расы; 
3) згодна з планам; 
4) зрабіць з дрэва; 
5) тым часам як. 
13. Адзначце словазлучэнні, у якіз кампаненты звязаны слабым 

кіраваннем: 
1) гуляць ля ракі; 
2) стаць на калені; 
3) спаткаць знаёмых; 
4) з’ехаць з гары; 
5) легчы на спіну. 
14. Адзначце словазлучэнні, у якіх кампаненты звязаны 

прымыканнем: 
1) спадніца клёш; 
2) вельмі адказны; 
3) глыбокае метро; 
4) просьба не перашкаджаць; 
5) яе нораў. 
15. Адзначце словазлучэнні з граматычнымі памылкамі: 
1) хворы грыпам; 
2) цешыўся з дачкі; 
3) сумаваў па родным; 
4) у двух кроках ад дома; 
5) пісаць па адным. 
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Аднародныя члены сказа 
1. Адзначце правільнае сцверджанне: 
1) Аднародныя члены сказа –  словы, якія служаць для выражэння 

адносін таго, хто гаворыць, да выказанай думкі ці да спосабу яе выражэння. 
2)  Аднародныя члены сказа –  члены сказа, якія развіваюць сказ, 

удакладняюць, паясняюць думку, выражаную галоўнымі членамі. 
3) Аднародныя члены сказа –  члены сказа, якія выконваюць 

аднолькавую сінтаксічную фунцыю, адносяцца да аднаго агульнага для іх 
члена і характарызуюцца інтацыяй пералічэння ці супастаўлення. 

4) Аднародныя члены сказа –  члены сказа, якія выражаюць 
прэдыкатыўнасць і складаюць граматычную аснову сказа. 

5) Аднародныя члены сказа –  члены сказа, якія выдзелены сэнсава і 
інтацыйна з мэтай узмацніць іх значэнне і надаць ім некаторую 
самастойнасць. 

2. Адзначце прыметы аднароднасці членаў сказа: 
1) маюць інтанацыю супастаўлення; 
2) звычайна выражаюць аднатыпныя паняцці; 
3) звязаны паміж сабой падпарадкавальнай сувяззю; 
4) займаюць пазіцыю аднаго члена сказа; 
5) часта маюць аднолькавае марфалагічнае выражэнне. 
3. Не з’яўляюцца аднароднымі: 
1) фразеалагізмы, у якіх ёсць паўторныя злучнікі; 
2) дзейнікі; 
3) кампаненты простага ўскладненага дзеяслоўнага выказніка; 
4) два назоўнікі, якія ўказваюць на мяжу працякання дзеянняў; 
5) акалічнасці. 
4. Адзначце сказы з аднароднымі дзейнікамі: 
1) Рэшта вясны, усё лета і частка восені заставаліся вольныя (Якуб 

Колас). 
2) Мелодыя, яшчэ мелодыя прагучала ў гэтай нязвыклай цішыні 

(М.Лынькоў). 
3) Мы, беларусы, як і кожны народ, любім сваю родную зямлю, сваю 

рэспубліку, ганарымся ёю (Т.Хадкевіч). 
4) Алеі, алеі шумяць над галавой (Я.Сіпакоў). 
5) Пяшчотная на выгляд,  малапрыкметная і далікатная кветачка, 

расянка на справе аказваецца расліна-драпежнік (В.Крукоўскі). 
5. Адзначце сказы з аднароднымі выказнікамі: 
1) Грай, грай, жалеечка! Грай, грай, вясёлая (Янка Купала). 
2) У бібліятэцы было халаднавата, як заўсёды ў мураванай будыніне, 

калі доўга не палілі ў печах або не было ўключана абаграванне (А.Жук). 
3) Васілёвы паходы ў лес дапамагаюць сям’і не існаваць, а жыць 

(І.Навуменка). 
4) Любая літаратура можа сказаць, што яна багатая і развітая, калі мае 

свайго Караткевіча (А.Васілевіч). 
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5) На маленькім лапіку зямлі, дзе я прылёг, ідуць свае клопаты і 
турботы: спяшаецца некуды цягавітая мурашка, уверх па сцяблінцы паўзе 
спакойная божая кароўка (І.Навуменка). 

6. Адзначце сказы з аднароднымі дапаўненнямі: 
1) Кожны дзень папаўняў Мікола сваю калекцыю, ці, як называў бацька, 

“карцінную галерэю” (М.Лынькоў). 
2) Васіль Быкаў не толькі ў беларускай літаратуры, але і ва ўсёй 

савецкай літаратуры аказаўся паслядоўным прыхільнікам ваеннай тэмы 
(Д.Бугаёў). 

3) І жорстка помсціцца здрада – холадам і адчаем поўніцца душа 
чалавека, які здраджвае Радзіме, дому, бацьку, маці… (В.Гігевіч). 

4) Ціха звоніць у полі калоссе, зоркі свецяцца ў вышыні. Наша родная 
мова прыносіць столькі ласкі, святла, цеплыні (П.Прыходзька). 

5) З разамлелага жалеза Антось вырабляў сярпы і падковы, завесы і 
плугі, бароны і нажы (У.Ліпскі). 

7. Адзначце сказы з аднароднымі азначэннямі: 
1) Незразумелая, складаная, супярэчлівая істота – чалавек (В.Быкаў). 
2) Вецер сціх, і бязлюдная лясная дарога была зусім ціхая (К.Чорны). 
3) Чароўнымі, сардэчнымі песнямі спавіта наша звонкагалосая 

беларуская зямля (Р.Шырма). 
4) Духоўнае жыццё дзіцяці паўнацэннае толькі тады, калі яно жыве ў 

свеце гульні, казкі, музыкі, фантазіі, творчасці (В.Вітка). 
5) Здалёк даносіўся моцны, з перакатамі гул (М.Лынькоў). 
8. Адзначце сказы, у якіх дапушчана пунктуацыйная памылка: 
1) Цёплы, жнівеньскі вецер хваляй прабягаў па жаўцізне налітых жытоў 

(У.Краўчанка). 
2) За ноч патаўсцелі ўсланыя лёгкім пухам, тонкія стрэхі гумнаў і хат 

(В.Адамчык). 
3) Фурманка выехала на поле, і густое, рослае жыта з двух бакоў цесна 

абступіла дарогу (К.Крапіва). 
4) Па небе яшчэ снавалі непрыветлівыя кудлатыя хмары (І.Дамашэвіч). 
5) Святаяннік плямісты чатырохгранны расце звычайна палосамі па 

лісцвяных і змешаных лясах, палях, сухадольных лугах, кустах. 
9. Адзначце сказы з аднароднымі акалічнасцямі: 
1) Ляжыць Мікола ні жывы ні мёртвы і толькі чуе, як моцна б’ецца ды 

вырываецца з грудзей яго  маленькае сэрца (М.Лынькоў). 
2) Байцоў сустракалі з хлебам-соллю (М.Зарэцкі). 
3) Башлыкоў раптам праз варушэнне снегу заўважыў там, пад покрывам 

цемры, дзіўныя постаці (І.Мележ). 
4) Пакой раз-пораз заліваўся мігатлівым водбліскам маланкі, непадалёк 

грымела гулка, раскаціста (Т.Хадкевіч). 
5) На рэчку хлопцы выбягалі крыху пакоўзацца на лёдзе ці так пабегаць 

на свабодзе (Якуб Колас). 
10. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць 

двухкроп’е: 
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1) Васіль з дзяцінства быў грыбніком. Ведаў, дзе растуць у лесе 
баравікі_у сасонніку, паміж моху, на ўскрайках або каля лясных дарог 
(Л.Дайнека). 

2) І агонь лямпы на стале, і хата з белай печчу пасярэдзіне, і маці, і 
бацька_ ўсё гэта злівалася ў маёй свядомасці ў штосьці суцэльнае, адкуль, 
здавалася, нічога нельга было адняць (В.Гігевіч). 

3) Тут было некалькі дзесяткаў сялян_з сем’ямі, з маёмасцю, з коньмі 
(М.Лынькоў). 

4) Я выйшаў на вуліцу і адчуў, як сцюдзёнае марознае паветра апаліла 
мне твар_пачуў, як звонка рыпіць снег; убачыў, як гарыць на сонцы 
аснежанае поле (А.Асіпенка). 

5) Алесю ўспаміналася ўсё, што звязана з маленствам_непаўторная 
прыгажосць краю, родная хата, блізкія яму людзі (У. Караткевіч). 

11. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць 
працяжнік: 

1) Ён быў яшчэ малы і таму ўсяго на свеце баяўся_сярдзітай пчалы, і 
калючага асоту, і нават звычайнага матыля (А.Якімовіч). 

2) Надумалася_і пайду! (І.Мележ). 
3) Дрэвы, стагі, будынкі_ўсё гэта злівалася з гарызонтам (У.Шахавец). 
4) Ішоў ён ноччу_лесам, адзін (А.Кулакоўскі). 
5) А знізу гэты лес кашлаты меў зелянюсенькія шаты_лазы, чаромхі ці 

крушыны, алешын ліпкіх, верабіны (Якуб Колас). 
12. Адзначце сказы, якія маюць некалькі радоў аднародных членаў: 
1) Колісь, яшчэ ў дні юнацтва, мяне вабілі неакрэсленыя далечы, 

маўклівыя і мудрыя ў сваёй задуменнасці, прасторы зямлі з іх шматлікімі 
гаманкімі дарогамі (Якуб Колас). 

2) Кожны стараўся набраць сабе лепшага вецця-маю ды яшчэ вырваць з 
каранямі пару бярозак і аздобіць імі сядзібу (С.Кухараў). 

3) Высока цаніў нашу песню і М.Глінка і ў аснову хору ў некаторых 
творах паклаў песні беларускай вёскі (Р.Шырма). 

4) Жытнёвыя палі і квяцістыя шаўковыя сенажаці, смалістыя сосны і 
развесістыя явары навяваюць халодны смутак пры расставаннях і вялікую 
светлую радасць пры сустрэчах (У.Караткевіч). 

5) З паўгадзіны таптаўся каля елачкі, расхінаў ландышы, але гняздо так і 
не знаходзіў (З.Бяспалы). 

13. Адзначце сказы, у якіх трэба паставіць двухкроп’е і працяжнік: 
1) Нідзе ні ў полі, ні ў гарах, ні на дарозе не падпільноўвала іх такая 

небяспека трапіць у пастку, як тады, калі яны заходзілі ў вёскі, сялібы, на 
хутары, калі сустракаліся з людзьмі (В.Быкаў). 

2) З машын здымалі канапы і сталы, крэслы і ложкі, чамаданы і клункі з 
розным дамашнім набыткам і акуратна ставілі  ля ўваходу (С.Міхальчук). 

3) А між тым якраз у той час праславіўся дзед Талаш як ваяка, ды які 
яшчэ ваяка чырвоны партызан, і не радавы, не просты партызан! (Якуб 
Колас). 
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4) Хавае вавёрка свае запасы і ў дупле, і ў апалых лісцях, і ў зямлі 
выкапае ямку, паложыць туды свой харч і закапае яго (В.Вольскі). 

5) Усё жыццё юнацтва, сталасць, старасць свае адзнакі ў нас пераплялі 
(П.Панчанка). 

 
ВАРЫЯНТЫ КАНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Сінтаксіс. Пунктуацыя 
Заданне 1 
Выпісаць са сказаў усе словазлучэнні, зрабіць разбор чатырох 

словазлучэнняў, розных па апорным слове. 
Парадак разбору. 1. Пачатковая форма словазлучэння (па пачатковай 

форме галоўнага слова). 2. Простае ці складанае. 3. Тып па спаянасці 
кампанентаў (свабоднае, сінтаксічна непадзельнае; несвабоднае 
(фразеалагічнае). 4. Тып словазлучэння паводле граматычнага выражэння 
галоўнага слова: іменнае (назоўнікавае, прыметнікавае, лічэбнікавае, 
займеннікавае), дзеяслоўнае, прыслоўнае. 5. Сінтаксічныя адносіны паміж 
словамі ў словазлучэнні: атрыбутыўныя (азначальныя), аб'ектныя, суб'ектныя, 
акалічнасныя (прычынныя, часавыя, мэтавыя, прасторавыя, спосабу дзеяння, 
меры і ступені). 6. Від сінтаксічнай сувязі паміж словамі: дапасаванне (поўнае 
ці няпоўнае), кіраванне (прыназоўнікавае ці беспрыназоўнікавае, моцнае ці 
слабое), прымыканне. 

Пры характарыстыцы словазлучэнняў у структуры двухсастаўнага сказа 
неабходна спачатку выдзеліць прэдыкатыўнае словазлучэнне (спалучэнне 
дзейніка і выказніка), потым словазлучэнні, якія ўтвараюць састаў дзейніка, а 
пасля словазлучэнні, якія ўтвараюць састаў выказніка. 

Узор. Аленка борздзенька выйшла з патайнога месца і пайшла дадому. 
(Якуб Колас) 

Аленка выйшла і пайшла – прэдыкатыўнае словазлучэнне. 
Выйшла борздзенька – выйсці борздзенька, словазлучэнне простае, 

свабоднае, дзеяслоўнае, адносіны акалічнасныя спосабу дзеяння, словы 
звязаны прымыканнем; выйшла з патайнога месца – выйсці з патайнога 
месца, словазлучэнне простае, свабоднае, дзеяслоўнае, адносіны акалічнасныя 
прасторавыя, словы звязаны кіраваннем прыназоўнікавым, моцным; з 
патайнога месца – патайное месца, словазлучэнне простае, іменнае 
(назоўнікавае), адносіны атрыбутыўныя, словы звязаны поўным 
дапасаваннем; пайшла дадому – пайсці дадому, словазлучэнне простае, 
свабоднае, дзеяслоўнае, адносіны акалічнасныя прасторавыя, словы звязаны 
прымыканнем. 

Варыянт 1. Бушуе вясновая паводка на Дзвіне ў канцы сакавіка. Даволі 
выразна грукнула ў наваколлі, быццам ударыў гром, і далёка разнёсся 
надзвычай магутны стогн. Грымела і ўранні. Рака ламала лёд. Штосьці 
трывожнае чулася ў гэтых гуках. (Т. Хадкевіч) 

Варыянт 2. Пад узгоркам блішчала круглае возера, яно рухалася і 
пералівалася, як жывое срэбра. Над вадою цягнуўся даволі-такі прывабны 
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шлях сакаўной зеляніны. Зусім блізка былі высокія сітнякі і зараснікі аеру. 
Дзе-нідзе пападаліся кучаравыя кусты лазы. (Паводле Якуба Коласа) 

Варыянт 3. У паветры яшчэ сыра. На белых галінках вішняку вісяць 
кроплі начных туманоў. За сялом даволі густа зеляніцца поле. Хтосьці з нас 
заўважыў прыгнуты гадамі вятрак. Ён яшчэ дрэмле, але, здаецца, ужо сіліцца 
ўзмахнуць паднятымі крыламі. (Я. Скрыган) 

Варыянт 4. Над стрэхамі хат вывіваюцца празрыстыя дымкі. За імі па 
небе плыве ружаватае спаднізу воблачка. Здаецца, што яму вельмі нудна быць 
аднаму на гэтай блакітнай бясконцасці, але запрапасціўся недзе неўгамонны 
свавольнік вецер, і яно не можа скрануцца. (Я. Скрыган) 

Заданне 2 
Выпісаць з тэксту чатыры простыя сказы (два двухсастаўныя і два 

аднасастаўныя) і зрабіць іх сінтаксічны разбор. Часткі складанага сказа 
ўмоўна разглядайце як простыя сказы.  

Парадак разбору. 1. Просты. 2. Апавядальны, пытальны, пабуджальны. 
3. Клічны ці няклічны. 4. Сцвярджальны ці адмоўны. 5. Двухсастаўны ці 
аднасастаўны. Аднасастаўны: пэўна-асабовы, няпэўна-асабовы, абагульнена-
асабовы, безасабовы, інфінітыўны, намінатыўны. 6. Развіты ці неразвіты. 
7. Ускладнены ці няўскладнены. Ускладнены: аднароднымі членамі сказа 
(дзейнікамі, выказнікамі, дапаўненнямі, азначэннямі, акалічнасцямі), 
адасобленымі членамі сказа (азначэннем (прыдаткам), акалічнасцю, 
дапаўненнем, далучальнымі членамі сказа), звароткам, параўнальным 
зваротам, пабочнымі ці ўстаўнымі канструкцыямі). 8. Поўны ці няпоўны. 9. 
Сінтаксічна падзельны ці непадзельны. 

Узор. Без гнязда не пражыве не толькі птушка, а і чалавек. (В. Быкаў) 
Сказ просты, апавядальны, няклічны, адмоўны, двухсастаўны, развіты, 
ускладнены аднароднымі дзейнікамі (не толькі птушка, а і чалавек), поўны, 
сінтаксічна падзельны. Бярэзнік угрэўся, спацеў, пахне распаранымі 
бярозавымі венікамі, як у лазні. (І. Пташнікаў) Сказ просты, апавядальны, 
няклічны, сцвярджальны, аднасастаўны (безасабовы), развіты, ускладнены 
параўнальным зваротам (як у лазні), поўны, сінтаксічна падзельны. 

Варыянт 1. Дарога, раней размытая ад дажджоў, падсохла. Ісці лёгка. 
Наперадзе, у мястэчку, прывабны ланцужок агнёў, што запаліліся ў хатах і на 
слупах – на вуліцы, і самыя зыркія агні – у вокнах школы, яны пануюць над 
усімі астатнімі, яны нібы вянок гэтай вячэрняй прыгажосці. Няма большай 
радасці, чым тая, якую дае таварыскасць і дружба, яднанне маладых сэрцаў, 
неспакушаных, адкрытых насустрач усяму прыгожаму, высакароднаму, што 
ёсць у жыцці. Ідзі па зямлі, множ багацце яе, красу, сей шчасце людзям! 
Шануй сяброў – без іх ты – нішто, толькі з імі адчуваеш сваю сапраўдную 
сілу. Любі вось гэтую зямлю – шэрую, вясновую. Яна цябе ўзгадавала, дала 
для адлёту крылы. (І. Навуменка) 

Варыянт 2. Зямля ажыла, угрэлася, набухла, як цеста на дражджах. 
Здаецца, падышла на полі ўзмешаная з восені ралля: нахіні долу вуха – 
чуваць, як пыхкае, ходзіць хмель... Яму цесна ў зямлі, ён ірве на волю. 
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Лес апяклі суровыя, калючыя ад гарачага сонца вятры; асушылі яго ад 
слізкай смугі; атрэслі адмерзлае за маразы шылле; загулялі-загулі на чэрствых 
верхавінах, бы гэта пабегла па смалістым сухаверсе траскучае полымя. 

... Узбоч дарогі старыя партызанскія акопы мінулай вайны. Яны параслі 
маладым бярэзнікам, высокім, гонкім, разгатым. Тут зацішна, на сонцы аж 
горача, і на галінках выскачылі, наклюнуліся пупышкі, павыступалі кроплі 
вады-соку. (І. Пташнікаў) 

Варыянт 3. Незадоўга перад вечарам сабралася на дождж. Хмары нізка 
хадзілі навокал, збіраліся і разыходзіліся і зноў збіраліся і набрынялі 
дажджавым пылам. Нарэшце на паўднёвым захадзе густа засінела, пацягнула 
свежасцю, і хутка сіні кавалак неба ператварыўся ў навіслую свінцовую 
хмару. Яна шырылася і расла, як вялізны ветразь, раздзьмуты ветрам. Хутка 
цямнела. Не чуваць было ў небе звонкага спеву жаваранка. Па полі пабеглі 
палахлівыя цені, змяняючы і блытаючы колеры. Хмара набліжалася; і час ад 
часу блакітныя ніці маланкі пранізвалі яе. Прагучаў магутны ўдар грому, і 
лінуў дождж, густы і цёплы. (Т. Хадкевіч) 

Варыянт 4. Павольна спускаецца на зямлю майскі вечар. Змрок мяккі, 
шаравата-празрысты, колеры ў ім як бы злёгку прыглушаны, змешаны ў адной 
непадзельнай гаме. Чарнее голая яшчэ зямля, шарэюць кусты, з ваколіцы – з 
нізіны – цягне прыемнай вільготнасцю. 

Хораша вось так, учатырох, ісці палявой дарогай, дыхаючы на поўныя 
грудзі густымі пахамі разамлелай, тлустай зямлі. Над галавой – высокае неба, 
мясцінамі, як попел, шэрае, мясцінамі – святлейшае, і зоркі на ім як 
незлічоныя срабрыстыя іскрынкі. Радасна, але чамусьці і смутна ў такую 
вячэрнюю часіну: у душы ўздым, няяснае прадчуванне нечага вялікага, 
значнага, што абавязкова надыдзе, закружыць у зіхатлівым віры, і разам з 
гэтым – незразумелы неспакой, трывога. (І. Навуменка) 

Заданне 3 
Спісаць, зрабіць разбор па членах сказа. 
Парадак разбору. 1. Граматычная аснова сказа. 2. Дзейнік (просты, 

ускладнены, складаны), яго выражэнне. 3. Выказнік, яго тыпы (просты 
дзеяслоўны, просты іменны, ускладнены, састаўны дзеяслоўны, састаўны 
іменны, складаны) і выражэнне. 4. Дапаўненне (прамое, ускоснае, 
прыдзеяслоўнае, прыйменнае) і яго выражэнне. 5. Азначэнне (дапасаванае, 
недапасаванае, прыдатак) і яго выражэнне. 6. Акалічнасць (часу, месца, 
прычыны, мэты, умовы, спосабу дзеяння, уступкі, меры і ступені) і яе 
выражэнне. 

Аналізу членаў сказа павінен папярэднічаць графічны разбор па членах 
сказа. Пры характарыстыцы членаў сказа спачатку разглядаецца дзейнік, 
затым выказнік, потым састаў дзейніка, а пасля састаў выказніка. 

Узор. І шукаюць адпаведны лес мудрыя асілкі з Белавежы. 
(П. Панчанка) 

Асілкі шукаюць – граматычная аснова сказа. 
Асілкі (шукаюць) – просты дзейнік, выражаны назоўнікам множнага 

ліку, назоўнага склону; (асілкі) шукаюць – просты дзеяслоўны выказнік, 
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выражаны дзеясловам абвеснага ладу, цяперашняга часу; (асілкі) мудрыя – 
дапасаванае азначэнне, выражанае прыметнікам; (асілкі) з Белавежы – 
недапасаванае азначэнне, выражанае ўласным назоўнікам з прыназоўнікам; 
(шукаюць) лес – прыдзеяслоўнае прамое дапаўненне, выражанае назоўнікам; 
(лес) адпаведны – дапасаванае азначэнне, выражанае прыметнікам. 

Варыянт 1. Дзед Вежа прытрымліваўся старых звычак і загадаў аддаць 
Алеся на дзядзькаванне да Кагутоў. (У. Караткевіч) Што прымусіла буслоў 
рабіць на руінах сваё гняздо, цяжка сказаць. (А. Пальчэўскі) 

Варыянт 2. Чабарок што зоркі ў шумнай сенажаці, ім засланы ўсе 
ўзгоркі, як сталы ў хаце. (Я. Пушча) Ніхто з дамашніх не згадае, чым рэчка 
Костуся займае. (Я. Колас) 

Варыянт 3. Размову вялі пераважна падлоўчы з настаўнікам, а ўсе 
іншыя слухалі і толькі зрэдку ўстаўлялі слова. (Я. Колас) Вяртлявая сінічка 
пырх – і няма яе. (М. Лынькоў) 

Варыянт 4. Дзед Аніс вучыў нас разгадваць таямніцы лесу, умець 
бачыць тое, міма чаго абыякава праходзяць людзі. (В. Хомчанка) З кім жыць, 
таго не гнявіць. (Прыказка) 

Заданне 4 
Спісаць сказы, вызначыць аднародныя і неаднародныя азначэнні. 

Растлумачыць прыметы аднароднасці ці неаднароднасці. Паставіць 
патрэбныя знакі прыпынку. 

Узор. Пры дарозе пыльнай, шумнай, недалёка ад сяла, адзінокай пры-
гажуняй груша стройная ўзрасла. (Н. Гілевіч) (азначэнні аднародныя, бо 
стаяць пасля паяснёнага члена сказа). На арэшніку можна было заўважыць 
далікатныя ружовенькія вусікі цвету. (У. Дамашэвіч) (азначэнні 
неаднародныя, бо першае азначэнне (далікатныя) адносіцца не да назоўніка 
непасрэдна (вусікі), а да ўсяго словазлучэння (ружовенькія вусікі). 

Варыянт 1. 1. Алесь неўзабаве заўважыў пазалочаную паркавую 
агароджу, нібы звітую са сцяблін і траў, простую прыгожую. (У. Караткевіч) 
2. Цёмныя нізкія хаты пад саламянымі стрэхамі яшчэ ніжэй туліліся да зямлі. 
(Я. Колас) 3. Пакрапае дожджык, паволі рассунуцца хмары, і зноў у светлым 
паднебным прасторы выблісне сонца. (І. Навуменка) 4. У кутку ляжала трохі 
ўчарнелага сена і бялела некалькі зжаўцелых брудных паперын. (В. Быкаў) 
5. Свежае вільготнае паветра насычана гаркаватым пахам лазы і балотных 
зёлак. (В. Вольскі) 6. У цяпле снег скоранька раставаў, пераліваючыся 
дробненькаю расою на абкураных жоўтых вусах. (В Адамчык) 7. Яны ішлі 
глухой замеценай снегам дарогай. (В. Быкаў) 8. Вецер варушыў яго густыя з 
глянцаватым водбліскам валасы. (І. Мележ) 9. Перад трубой на тоўстым 
дроце вісела лёгкая паркалёвая занавеска, якая закрывала запечны закутак. 
10. У такт пісьму парыпвала старое венскае крэсла. (А. Жук) 

Варыянт 2. 1. Цвітуць вяргіні. Цэлы гародчык вяргінь, чырвоных 
ружовых жоўтых белых. (А. Марціновіч) 2. І лёг наш край пад нагамі 
Чараўніцы, белы ціхі задумлівы. (З.  Верас) 3. Фурманка выехала на поле, і 
густое рослае жыта з двух бакоў цесна абступіла дарогу. (К. Крапіва) 4. Па 
небе яшчэ снавалі непрыветлівыя кудлатыя хмары. (У. Дамашкевіч) 
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5. Высока, аднекуль здаля, азваўся ён, зліты з небам, і полем, і цішынёю, 
тужлівы адзінокі развітальны жураўліны крык. (А. Жук) 6. За ноч патаўсцелі 
ўсланыя лёгкім пухам тонкія саламяныя стрэхі гумнаў і хат. (В. Адамчык) 7. З 
сівага трохі жаўтлявага неба дробна зацерушыўся снег. (В. Адамчык) 
8. Звечара за ракою даволі доўга чуваць было натужлівае з перапынкамі 
рохканне аўтамабільнага матора. (Я. Брыль) 9. Сам цыферблат, на якім былі 
намаляваны вясёлыя тоўстыя мядзведзікі ў лесе, як воспай, пабіла ржою. 
(А. Жук) 10. На захадзе бліснула журботная ласкавая ўсмешка сонца і патухла. 
(Я. Колас) 

Варыянт 3. 1. Ваўкі беглі наўскід, маладыя прыгожыя лёгкія ў сваёй 
дужасці. (А. Жук) 2. Надвячорак патыхае свежым тарфяным дымком. 
(І. Пташнікаў) 3. Карані дрэў драмалі ў мерзлай зямлі, як спруцянелыя 
чорныя вужакі. (Л. Дайнека) 4. Суровы смуглы абветраны твар паволі 
асвятліўся ўсмешкай. (У. Краўчанка) 5. У другім кутку, на покуці, стол, стары 
свае работы ўжо паточаны шашалем з паабдзіранымі катовымі кіпцюрамі 
ножкамі. (А. Жук) 6. Над сталом, на покуці, за фіраначкамі старая ў 
пачарнелых рамках ікона. (А. Жук) 7. Кнігі яго – іржаная духмяная туга 
замешаная проза. (Я. Брыль) 8. Клава ляжала на баку і вялікімі поўнымі 
самоты вачыма пазірала ў хвойнік. (В Быкаў) 9. Сані віхрам памчаліся па 
крыштальнай наезджанай дарозе. (М. Лынькоў) 10. Кацярына засталася 
круглай горкай сіратой. (П. Броўка) 

Варыянт 4. 1. Пачынала рабіцца гарачым у горле ледзяное вечаровае 
паветра. (А. Жук) 2. Край хмары, нібы вялізнае воранава крыло з мутна-
бялявымі плямамі, прыкрыў сонца і павіс над горадам. (Т. Хадкевіч) 3. Золкай 
раніцай яна стаяла на вялікім мосце ў выцертай плюшавай куртачцы. 
(А. Стаховіч) 4. Здалёк даносіўся моцны з перакатамі гул. (М. Лынькоў) 5. У 
срабрыста-афарбаванай рамачцы замест іконы вісеў партрэт маладога 
стройнага кавалерыста ў поўнай форме з шабляй (А. Жук). 6. За столікам 
сядзеў сам гаспадар. Коратка астрыжаны густы сівы вожык валасоў, двое 
акуляраў на носе, звязаных ніткай. (А. Жук) 7. Цяжкая напружаная праца 
падрывала апошняе здароўе маці. (К. Крапіва) 8. Трэба было ехаць па 
размытых дажджамі гліністых каляінах. (А. Марціновіч) 9. Мільгануў толькі 
што папраўлены яшчэ са свежымі сасновымі балясамі мосцік. (Я. Скрыган) 
10. Цёмная вераснёўская ноч, нібы клапатлівая маці, нізка накінула на зямлю 
свой сінявата-чорны аксамітны полаг. (А.Стаховіч) 

Заданне 5 
Спісаць сказы, падкрэсліць адасобленыя члены сказа, у дужках 

вызначыць іх від, выражэнне і ўмовы адасаблення. 
Узор. Жывая, стройная (адасобленыя дапасаваныя азначэнні, 

выражаныя прыметнікамі; адносяцца да асабовага займенніка яна), яна як бы 
прынесла ў хату свежасць вечара і пахі садовай квецені. (Т. Хадкевіч) Галлё 
спусціўшы над парканам (адасобленая акалічнасць, выражаная 
дзеепрыслоўным словазлучэннем; адасабляецца заўсёды, незалежна ад месца 
ў сказе), расла тут грушка з тонкім станам. (Я. Колас) 

Варыянт 1. 1. Не за гарамі восень, і на рудным ільнянішчы гарцуюць 
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шпакі; вяртлявыя яны не маюць спакою чакаючы, калі возьме ды пацягне іх 
адгэтуль у край багаты цяплом. (І. Пташнікаў) 2. Калісьці ранняй вясной, калі 
ад безвітаміннай стравы пачыналі балець дзясны, Лазараў дзед прыносіў з 
балацявіны кошык дзікага часнаку. (А. Асіпенка) 3. Вялікі гуманіст і дэмакрат 
Гюго сказаў сваё слова супраць смяротнай кары з небывалай і непаўторнай 
сілай бязлітаснага, месцамі проста жахлівага рэалізму. (Я. Брыль) 4. Ніякая 
іншая птушка нават праслаўлены салавей не можа параўнацца ў спевах з 
лясным жаваранкам. (Я. Колас) 5. Зранены сплываючы крывёю ён біўся да 
апошняга дыхання. (К. Крапіва) 6. Ніколі ж не быў, а то прыляцеў на ноч 
гледзячы. (І. Грамовіч) 7. Стары ласкава прыжмурыўшы вочы паглядзеў на 
Рудака і ўздыхнуўшы пачаў скручваць вуды. (П. Броўка) 8. Дзіма згатаваў у 
каструльцы вады, наліў у кубак і знайшоўшы ў скрынцы стала кавалак хлеба 
падаў усё гэта матцы. (А. Якімовіч) 9. Сонца садзілася на хвалі велізарным 
чырвоным кругам, а сутыкнуўшыся з вадою ўвачавідкі змяніла форму. 
(А. Кулакоўскі) 10. Працягваць спрэчку сёння не мела сэнсу, яны не прыйшлі 
б да згоды нават прасядзеўшы ў кабінеце Ваўчка да поўначы. (Т. Хадкевіч) 

Варыянт 2. 1. Міця злавіў сябе на думцы, што ў гэты год запоўнены 
вайной жывучы ў сям'і ён вельмі мала думаў пра родных. (І. Навуменка) 
2. Непадалёку ад лясных рэчак выводзіць свае чароўныя трэлі салавей сціплы 
начны спявак. (В. Вольскі) 3. Была надзея, што там наперадзе натрапіцца 
патрэбная сцежка. (А. Асіпенка) 4. Ранкам не заўважаны нікім я памаленьку 
расчыніў дзверы настаўніцкай кватэры і проста на кухні палажыў вялізны 
росны букет. (Б. Сачанка) 5. На адным канцы дугі стаялі кучаравыя пышныя 
хвоі звесіўшы над вадою махрыстыя галіны і аплёўшы пясчаны бераг сеткаю 
смаляных каранёў. (Я. Колас) 6. Абцяжараныя снегам галінкі нізка схіліліся 
долу. (М. Лынькоў) 7. Дзед расказвае глухім і суровым голасам. Ён сядзіць 
апіраючыся жылістымі рукамі і барадою на сукаваты кій згорблены худы з 
рэдкімі белымі валасамі. (В. Каваль) 8. Засеяныя шчырай рукою палі вёскі 
роўна зелянелі маладымі ўсходамі. (К. Чорны) 9. Крушынскі гаварыў ціха і не 
пазіраючы на госця. (З.  Бядуля) 10. Надзвычай увішная яна ў адзін момант 
распрагла каня не даўшы мужчынам апомніцца завяла яго ў хлеў. 
(І. Шамякін) 

Варыянт 3. 1. У непраходнай глухамані гняздзіцца на векавых дрэвах 
рэдкі птах чорны бусел. (В. Вольскі) 2. Там у горадзе мне не ставала прастору 
неба. (Б. Сачанка) 3. Акрамя напісання арыгінальных твораў Крапіва 
перакладаў на беларускую мову некаторыя п'есы з рускай і сусветнай 
драматургіі. (М. Лынькоў) 4. За кустамі залітая першымі промнямі сонца 
блішчэла водная гладзь возера. (І. Шамякін) 5. З клёнаў і ліп ападаў жаўталіст 
і кружачыся ў паветры мякка слаўся на дол. (Р. Няхай) 6. Мокры да апошняй 
ніткі я пералез праз плот і наламаў цэлае бярэмя бэзу. (Б. Сачанка) 7. Пятро 
Сыч уздрыгануўся пачуўшы добра знаёмы голас і не азіраючыся рынуўся да 
лесу. (М. Паслядовіч) 8. Зняможаны ўнутранай барацьбой Міця заснуў. 
(І. Навуменка) 9. За расстаўленымі ў тры рады партамі сядзелі хлопчыкі і 
дзяўчынкі. (Т. Хадкевіч) 10. Нягледзячы на шматлікія перашкоды Максім 
Іванавіч працаваў не пакладаючы рук. (Ю. Пшыркоў) 
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Варыянт 4. 1. Гэтак калісьці і я хлапчук з прыбалотнай вёсачкі ішоў 
некалькі вёрст у воласць, дзе была бібліятэка. (В. Вітка) 2. Дзядзька цеста 
замяшаўшы качаў галушку міску ўзяўшы. (Я. Колас) 3. Праз заснежаныя лапкі 
хваін Васько добра бачыў лісіцу асветленую сонцам зграбную прывабную ў 
сваім рыжым уборы. (А. Асіпенка) 4. Там на самым краі светлай баравіны 
было суха, цёпла ад зямлі нагрэтай сонцам густа ўсыпанай шорсткім 
шыгаллем і лусачкамі сасновай кары. (М. Стральцоў) 5. Калі на дасвецці 
выйдзе ён [бусел] на родныя гоні і кіне яго ў жар і холад ад бясконцасці 
жыцця і зямлі, тады не памятаючы сябе адкінуўшы сціпласць і 
сарамяжлівасць безгалосы зацягне ён сваю радасную песню песню 
нараджэння новага дня. (В. Казько) 6. Чужына асабліва вымушаная, 
эмігранцкая не спрыяе творчаму натхненню. (К. Тарасаў) 7. Дождж гусцее, 
большае – і ўжо нічога не чуваць апроч дробнага стуку. (У. Дамашэвіч) 
8. Цень перабег на поплаў праз дарогу і сцішаны ў зялёных хвалях знік. 
(Т. Хадкевіч) 9. Стары пайшоў нават не адпачыўшы як след. (К. Чорны) 
10. Паліцаі трывожна пераглянуліся, а пачуўшы першыя выстралы хутка 
пакінулі вёску. (М. Лынькоў) 

Заданне 6 
Выпісаць з мастацкіх твораў тры прыклады з пабочнымі словамі, 

словазлучэннямі і сказамі і тры прыклады з устаўнымі словамі, 
словазлучэннямі і сказамі, падкрэсліць іх і растлумачыць значэнне.  

Узор. У песні, мне здаецца, чалавек найбольш поўна выяўляе сваю душу. 
(У. Краўчанка) Пабочны сказ мне здаецца выражае няўпэўненасць, 
меркаванне. Да гэтага часу помняцца (як жа даўно гэта было!) першыя 
прачытаныя кнігі. (І. Мележ) Устаўны сказ як жа даўно гэта было! выражае 
ацэнку зместу сказа. 

Заданне 7 
Выпісаць з тэксту тры складаныя сказы – складаназлучаны, 

складаназалежны і бяззлучнікавы. Зрабіць іх сінтаксічны разбор. 
Парадак разбору. 1. Падкрэсліць граматычныя асновы і абазначыць ліч-

бамі ў парадкавай паслядоўнасці ўсе часткі складанага сказа. 2. Растлумачыць 
сродкі сувязі паміж часткамі. 3. Вызначыць тып складанага сказа: 
а) складаназлучаны сказ са спалучальнымі, супастаўляльнымі, 
размеркавальнымі, далучальнымі злучнікамі; б) складаназалежны сказ з 
даданай дзейнікавай, дапаўняльнай, выказнікавай, азначальнай і інш. 
часткамі; в) бяззлучнікавы складаны сказ з аднатыпнымі ці разнатыпнымі 
часткамі (паміж часткамі выражаецца адначасовасць, паслядоўнасць, другая 
частка паясняе першую, паміж часткамі выражаюцца прычына, умова, вынік і 
г.д.). 4. Растлумачыць знакі прыпынку. 

Узор. 1Усё, 2што мы ведаем пра жанчыну, лепш за ўсё ўмяшчаецца ў 
слове «міласэрнасць». (А. Адамовіч) Сказ складаецца з дзвюх частак. Першая 
частка галоўная, другая – даданая, звязана з галоўнай злучальным словам 
што. Гэта складаназалежны сказ з даданай дзейнікавай часткай. Даданая 
частка знаходзіцца ў сярэдзіне галоўнай, таму выдзяляецца коскамі з абодвух 
бакоў. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



428 

Варыянт 1. У полі было куды халадней, чым у лесе. Насустрач дзьмуў 
пругкі, нямоцны, але марозлівы вецер, ад яго болем заходзіліся скалелыя без 
рукавіц рукі. Як Сотнікаў ні хаваў іх то ў кішэнях, то ў рукавах, то за 
пазухай – усё роўна мерзлі. Памарозіць было надта проста, асабліва твар і 
рукі. За ногі ён быў спакайнейшы: ногі на хадзе грэліся. Праўда, на правай 
адняліся, не чуваць было два пальцы, але яны адымаліся заўсёды ад сцюжы і 
звычайна балелі ў цяпле. 

Добра хаця, што снег у полі быў цвёрды і неглыбокі. Яны ішлі амаль 
скрозь па версе, толькі мясцінамі правальваліся то адной, то другой нагой, 
ламаючы зацвярдзелую ад марозу скарынку. Кіравалі па быльнягу па-над 
узмежкам. Праз чвэрць гадзіны наперадзе, мусіць, у лагчынцы, зашарэла 
нейкае кустоўе – лаза ці які хмызняк па-над рачулкай. (В. Быкаў) 

Варыянт 2. Надвячорак. Доўгімі востражалезнымі чэргамі чуйную 
цішыню падразаюць конікі, і ад іхняга строкату ажно несціханы звон у вушах.  

У хаце так міла і так знаёма па-даўнейшаму пахне газаю: над столлю 
гарыць лямпа. За шклом падскоквае залацісты язычок агеньчыку, калі ў хаце, 
прыляпнуўшы, зачыняць дзверы. Як у старадаўняй казцы, дзікім страшыдлам 
на жэрдцы за печкаю-грубкаю палохае вывернуты кажух. 

Якія знаёмы змалку рэаліі беларускага вясковага жыцця, што спад-
цішка, нібы стромы бераг, абвальваецца і сплывае, падхопленае чарадою 
нелітасціва-жорсткіх гадоў. Як, бясспрэчна, адплывае і тое, што народжана 
сённяшнім днём. 

Як хочацца папярэдзіць сябе і іншых: не старайся апярэджваць час – усё 
роўна калі-небудзь застанешся ззаду. (В. Адамчык) 

Варыянт 3. Вось яна, сапраўдная Белавежа! Не адну сотню гадоў 
настойліва, упарта цягнуцца да сонца дрэвы, а іхнія верхавіны, 
пераплятаючыся, ловячы промні, прымаючы на сябе вятры, служаць зямлі: 
даюць ёй цень, укрываюць ад маразоў ігліцаю і лісцем. А прыйдзе час – 
прыкрыюць і сабою. Праз год-два абрастуць зялёным імхом і будуць ляжаць 
вунь ажно колькі, пакуль зямля не прыме іх канчаткова, а побач пачнуць 
падымацца, цягнуцца да сонца маладыя дрэўцы – наступнікі тых, што паляглі. 

Неўзабаве мы пад'ехалі да зубрынай паляны. То там, то тут бачны былі 
зубры. Адны ляжалі і здалёк здаваліся кучамі торфу на белым полі, а другія, 
сабраўшыся па два-тры, стаялі, набычыўшыся, нібы штосьці абдумвалі. Гэта 
зубрыцы, паблізу іх круціліся цяляты. А там, далей, над векавым дрэвам, 
застыў стары зубр. (Я. Пархута) 

Варыянт 4. Цёпламу яснаму дню радуецца кожная жывая істота. Над 
маёй галавой, на бярозе, цінькаюць бесклапотныя сініцы, прабуюць моц сваіх 
крылаў, імкліва носячыся ў небе, прыгожыя ластаўкі. На маленькім лапіку 
зямлі, дзе я прылёг, ідуць свае клопаты і турботы. Некуды спяшаецца 
цягавітая мурашка, уверх па сцяблінцы паўзе спакойная божая кароўка… 

Над Прыпяццю сінее лес, і адтуль нясе густым водарам, сатканым з 
пахаў хвоі, прэлай зямлі, грыбоў і багуна. Шырокая лугавіна прымешвае 
свайго да гэтай багатай і разнастайнай гамы: пахне аерам, мурагом, салодкай 
медуніцай… 
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Я думаю пра восень. Мабыць, памыляюцца тыя паэты, якія бачаць у 
восені толькі адно заміранне жыцця. Жыццё не замірае, а нараджаецца. Яно 
проста стаіць перад пачаткам новага, яшчэ шырэйшага круга. Бяроза, пад якой 
я ляжу, адшумела зялёным лісцем і паслала ў свет, можа, мільёны новых 
бярозак, схаваных у яе лятучым насенні. 

Дайце гэтаму насенню пульхную глебу, трошкі святла і цеплыні, і 
народзіцца новы бярозавы гай … (І. Навуменка) 

Заданне 8 
Выпісаць з мастацкіх твораў шэсць бяззлучнікавых складаных ска-

заў з рознымі знакамі прыпынку паміж прэдыкатыўнымі часткамі. 
Пасля кожнага сказа ў дужках растлумачыць пастаноўку знакаў 
прыпынку. 

Заданне 9 
Спісаць сказ (на выбар са свайго варыянта), паставіць знакі 

прыпынку і зрабіць яго сінтаксічны разбор. 
Парадак разбору. 1. Падкрэсліць граматычныя асновы і абазначыць 

лічбамі ў парадкавай паслядоўнасці ўсе часткі складанага сказа. 2. Назваць 
сродкі сувязі частак. 3. Даць характарыстыку сувязі паміж часткамі сказа 
(злучальная, падпарадкавальная, бяззлучнікавая). 4. Вызначыць тып 
складанага сказа. 5. Растлумачыць знакі прыпынку. 6. Скласці схему сказа. 

Узор. 1Некалькі хвілін яна [Зоська] таропка крочыла драбналессем, усё 
ўхілялася ад сцюдзёнага голля алешніку, ледзьве стрымліваючы напружанае 
жаданне азірнуцца хоць бы таму, 2каб упэўніцца, 3што ззаду нікога няма. 
(В. Быкаў) 

Сказ складаецца з трох частак. Першая частка галоўная, другая і 
трэцяя – даданыя (даданая мэты і дапаўняльная), звязаны з галоўнай 
злучнікамі каб і што. Сувязь паміж часткамі падпарадкавальная. Гэта 
складаназалежны сказ з некалькімі даданымі часткамі з паслядоўным 
падпарадкаваннем. Першая частка ўскладнена аднароднымі выказнікамі і 
адасобленай акалічнасцю спосабу дзеяння, выражанай дзеепрыслоўным 
зваротам. 

Схема сказа: 
 

 
Варыянт 1. 1. Чалавек хацеў каб яго дзеці былі шчаслівейшыя чым ён 

сам і стараўся пакінуць ім як мага больш і таго што стварылі рукі і таго што 
напрацавала душа і ўсё тое што дала яму для карыстання і для душы прырода 
зямля на якой нарадзіўся і жыў. (Ніл Гілевіч) 2. Пільны позірк у акно за якім 
мільгае вясковая гразкая дарога незнаёмыя рады стрэх нахіленыя жардзіны з 
тэлевізійнымі антэнамі статак кароў і ягонае мурзатае маленства якое 
глядзела на яго сваё будучае з нямым захапленнем усё гэта вядомае і блізкае 
выціскала слёзы і радасна думалася што ўсё становіцца на сваё месца ўсё 
вяртаецца на кругі свае. (В. Гігевіч) 3. На пагорку амаль на самым краі раслі 
нізкія пахіленыя вятрамі бярозкі унізе пад чырвоным гліністым берагам 
зялёнай грываю асеў чаромхавы гушчар яшчэ ніжэй ля вады блішчала 

[    ,   таму], (каб   ), (што 
   

з якой мэтай? у чым? 
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няроўная паласа буйной галькі усцяж якой шчацінілася зялёна-рудая асака. 
(А. Савіцкі)  

Варыянт 2. 1. Золкі сіберны выхаладжаны парывістым ветрам дождж 
лужыны і гразь на тратуарах і на вуліцы машыны па самыя вокны 
запырсканыя гразёю і таму шэрыя непрыгожыя туман які ледзь не кожны 
дзень вісеў над камяніцамі ўсё гэта нібы хвароба круціла настрой раздраж-
няла і начыста падмінала тое радаснае светлае ўзрушэнне ў якім звычайна 
жыве чалавек чакаючы свята. (Я. Сіпакоў) 2. Хоць ён і нарадзіўся тут і 
вучыўся і аббегаў дзіцём усё наваколле але з таго часу як бацька перабраўся з 
сям'ёй у мястэчка Бураў ні разу не завітаў сюды не было патрэбы а затым на 
ягоным жыццёвым шляху была вайсковая служба на Далёкім Усходзе. 
(В. Быкаў) 3. Выбежыш бывала з двара на паркан акінеш вокам неабсяжна 
шырокае неба на якім то тут то там стынуць гурбы беласнежных воблакаў 
зірнеш на лес што сінее зубіцца на даляглядзе і ногі самі нясуць цябе на 
зялёную роўнядзь лужка. (Б. Сачанка)  

Варыянт 3. 1. Ёсць у жанчын таемны ўнутраны голас які можа да часу 
спаць закалыханы мужчынскай пяшчотаю і ўвагай быць бесклапотным як 
вясновы матылёк ці ручаёк але варта мужчыну ў слове ў руху жэсце хоць на 
драбніцу стаць халаднейшым сушэйшым даць адчуць што ён расчараваўся ў 
абранніцы або стаміўся ад яе як голас гэты пачынае біць ва ўсе званы жаночай 
душы. (Л. Дайнека) 2. Вось так рынешся дзе-небудзь пасярод лугу ці на беразе 
рэчкі ў шчыкатлівую траву будзеш ляжаць доўга не варушачыся не 
спрабуючы нават адхінуць травіну якая казыча ля носа неяк ляніва 
ўсведамляючы што на гэты час усё і машыны і спрэчкі і нарады засталіся 
недзе далёка-далёка. (Я. Сіпакоў) 3. Абапіраючыся на доўгія жэрдкі 
лапцюжная каманда пераадольвала то мяккі мох то балацявінку то дрыгву 
якая зыбалася пад нагамі штохвіліны гатовая праваліцца каб засмактаць 
любога хто прарве пераплеценае пад ёю карэнне. (А. Петрашкевіч)  

Варыянт 4. 1. Ён страпянуў веццем і ўсцешана ўбачыў са сваёй 
высачыні тое што сніў усю доўгую завейную зіму жоўта-блакітную як ясны 
восеньскі дзень хату сядзібу ўсю невялікую багатую на сады вёску поплаў з 
белымі плямамі гусей і няроўны лілавата-зялёны мур лесу дзе ён клён калісьці 
нарадзіўся і адкуль прыйшоў летась ласы на садавіну вожык прыйшоў ды 
зладзіўшы ў ямцы непадалёк кубло так і застаўся ў садзе зімаваць. (У. Арлоў) 
2. Раніцай ціхае надвор'е змяніў ветрык цяпер буслы ляталі па чарзе адзін 
ляцеў на здабыткі а другі заставаўся вартаваць гняздо каб вецер не сарваў яго 
бо нават ад невялічкага павеву неаблежаныя галінкі падымаліся і тады 
здавалася што яны вось-вось паляцяць на дол. (А. Пальчэўскі) 3. Гэта было на 
згоне вясны калі ясная чыстая зелень травы моцна пахне густой сонечнай 
цеплынёю а ў прыбярэжных хмызняках белаю пенаю кіпіць царыца лясоў 
чаромха якую ў нас вельмі хораша называюць какалуша. (У. Рубанаў) 

Заданне 10 
Спісаць тэкст, паставіць знакі прыпынку. 
Варыянт 1. І раптам клён адчуў нешта нядобрае дыхнула холадам як 

быццам на сонца набегла хмара Але неба было чыстае Клён зірнуў долу і 
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згледзеў каля сябе суседа 
Здароў сусед пачуў ён глухаваты голас гаспадара які закурваў 

ссунуўшы на патыліцу велікаватую кепку Што добрага скажаш 
А тое скажу што каціная сусед у цябе памяць Яшчэ на Каляды абяцаў 

гэтую махіну спусціць 
Чым жа ён табе замінае памяркоўна спытаў гаспадар Вішню глушыць 

дык абірай маю 
Ты мне зубы не загаворвай зноў пачуўся надтрэснуты суседаў голас Не 

па закону гэта Стаіць на мяжы а ўвесь цень на маіх сотках І карэнне ўсё там 
Каторы год бульба па арэху родзіць 

Гаспадар дыміў цыгарэцінай пазіраючы некуды ўбок. (У. Арлоў) 
Варыянт 2. Ляўшун не заўважыў як побач з ім апынуўся задыханы 

хлапчук у чырвоным касцюмчыку Відаць ён першы ўбачыў Леўшуна і зляцеў 
да яго з суседняга пагорка 

Ты як тая вавёрка непрыкметна падкраўся ўсміхнуўся дабрадушна Іван 
Пятровіч і з ног да галавы агледзеўшы хлопчыка пацікавіўся Цябе Славам 
завуць 

Славам у вялікіх блакітных вачах хлопчыка ўспыхнула здзіўленне і ён 
спытаў Адкуль вы ведаеце 

Як адкуль Ты ж сам на снезе напісаў 
Трэба вавёрку пашукаць прапанаваў Слава Паедзем далей 
Сонца стаяла над лесам яркае агністае і пад яго промнямі залацілася ўсё 

наваколле Яны шмат прайшлі па лесе але вавёркі так нідзе і не ўбачылі. 
(М. Парахневіч) 

Варыянт 3. Малады чалавек з трыногай у руках угледзеўшы мяне 
спыніўся і ўважліва вывучаў хто я такі і па якой справе апынуўся тут 

Што так рана ў лесе павітаўшыся пацікавіўся я 
Планіроўку мясцовасці трэба заканчваць адказвае 
Мы прыселі на купіны 
Значыць кажаце ўся расліннасць тут пад нож пойдзе 
Уся поўнасцю 
А для якой патрэбы гэта робіцца 
Вядома для якой усміхнуўся суразмоўца ссячом кустоўе пракапаем 

канаву і спусцім лішнюю ваду Як кажуць асушым мясціну 
Асушэнне балот разважаю далей справа патрэбная Вось толькі займацца 

ёю трэба надзвычай прадбачліва разумна Інакш можна больш шкоды нарабіць 
чым карысці 

Яно-то так пагаджаецца малады чалавек стараемся як найлепш. 
(Р. Ігнаценка) 

Варыянт 4. Раніцаю чарговага дня сусед Янак стаіць ля варот 
усміхаецца 

Час ёсць пытае І не чакаючы адказу тонам загаду Збірайцеся пайшлі ў 
баравікі  

Якія баравікі Такая халадэча стаяла Абы-што збіраць 
Го гаворыць Янак Цяпер ваша «абы-што» ў адстаўку Грыбок на бок 
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баравік едзе Хутчэй збірайцеся а не дык адзін пайду 
Ну якое там «не» бягу па кошык вылятаю на вуліцу па баравікі мяне 

клікаць доўга не трэба 
Пайшлі агародамі Выскачылі на маладыя баравіны І вось пачалося 
Янак крычу Скажыце што гэта Яшчэ некалькі дзён таму назад 

нічагусенькі не было ў лесе Адкуль такое 
Янак смяецца 
Лічыце што маё чарадзейства па лесе вандруе. Чаго захачу таго і 

накручу. (К. Кірэенка) 
 

 
КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ  

Уводзіны 
1. Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа. Месца 

беларускай мовы сярод іншых славянскіх моў. 
2. Беларуская літаратурная мова, яе прыметы. Літаратурная мова і 

дыялекты. 
3. Нормы беларускай літаратурнай мовы. 
4. Гістарычныя ўмовы і асноўныя этапы развіцця беларускай мовы. 
5. Сацыяльна-палітычныя ўмовы развіцця і функцыянавання 

беларускай мовы ў ХХ стагоддзі. 
6. Беларускі першадрукар і асветнік Францыск Скарына.  
 
Фанетыка 
1. Фанетыка як раздзел мовазнаўства. Асноўныя фанетычныя адзінкі: 

гук, склад, фанетычнае слова, маўленчы такт, фраза; націск, інтанацыя. 
2.Гукі беларускай мовы. Галосныя і зычныя гукі. Класіфікацыя 

галосных гукаў. 
3. Змены галосных гукаў. Моцная і слабая пазіцыя галосных гукаў. 

Правапіс прыстаўных  гукаў і, а. правапіс нескладовага й.  
4. Пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні галосных гукаў. 
5. Класіфікацыя зычных гукаў паводле ўдзелу голасу і шуму, цвёрдасці і 

мяккасці. 
6. Класіфікацыя зычных гукаў паводле спосабу ўтварэння, удзелу 

органаў вымаўлення і месца ўтварэння. 
7. Пазіцыйныя і камбінаторныя змены зычных гукаў. Аглушэнне 

звонкіх зычных на канцы слоў. Асіміляцыя і дысіміляцыя зычных гукаў.  
8. Камбінаторныя змены зычных гукаў: сцяжэнне зычных гукаў 

(кантракцыя), спрашчэнне груп зычных (дыярэза), гаплалогія, устаўка зычных 
гукаў (эпентэза), перастаноўка гукаў або складоў (метатэза). Правапіс 
некаторых спалучэнняў зычных. 

9. Фанетычнае падаўжэнне і марфалагічнае падваенне зычных гукаў. 
Правапіс падвойных зычных. 

10. Дзеканне і цеканне. Правапіс зычных д – дз, т – ц. 
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11. Пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні зычных гукаў. 
12. Склад, тыпы складоў у беларускай мове. Правілы складападзелу. 
13. Націск у беларускай мове. Націск як сродак размежавання слоў і 

формаў слоў. Асноўны і пабочны націск у складаных словах. 
14. Асаблівасці фанетыкі беларускай мовы (у параўнанні з рускай 

мовай).  
 
Арфаэпія. Графіка 
1. Арфаэпія, яе задачы. Прычыны адхіленняў ад літаратурнага 

вымаўлення. 
2.  З гісторыі фарміравання арфаэпічных нормаў беларускай 

літаратурнай мовы. 
3. Літаратурныя нормы вымаўлення галосных гукаў. 
4. Літаратурныя нормы вымаўлення зычных і спалучэнняў зычных 

гукаў. 
5. Беларуская графіка. Літары і алфавіт. Іншыя графічныя сродкі. 
6. Абазначэнне цвёрдасці і мяккасці зычных на пісьме. Функцыі літар е, 

ё, і, ю, я.  
 
Арфаграфія 
1.Арфаграфія, яе раздзелы. Апорнае напісанне і арфаграма. Асноўныя 

прынцыпы беларускай арфаграфіі. Дыферэнцыйныя і традыцыйныя напісанні. 
2. Правілы правапісу, заснаваныя на фанетычным прынцыпе.  
3. Правілы правапісу, заснаваныя на марфалагічным прынцыпе. 
4. З гісторыі станаўлення беларускага правапісу. Пастановы аб зменах і 

ўдакладненнях беларускага правапісу (1933г., 1957г., 2008г.). 
5. Беларуская граматыка для школ” Браніслава Тарашкевіча, яе месца і 

роля ў замацаванні адзіных арфаграфічных і граматычных нормаў беларускай 
літаратурнай мовы. 

6.Правапіс галосных э, о, а. 
7.Правапіс галосных е, ё, я. 
8.Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах. 
9.Правапіс галосных у складаных і складанаскарочаных словах. 
10.Правапіс змякчальнага мяккага знака. Правапіс раздзяляльнага 

мяккага знака і апострафа. 
11.Правапіс звонкіх і глухіх зычных. Правапіс прыставак на зычны. 
12.Прыстаўныя і ўстаўныя зычныя гукі, іх правапіс. 
13Гук [ў]. Правапіс літар у і ў. 
14.Напісанне вялікай літары. 
15.Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Слова як адзінка мовы. 

Функцыі слова. 16.Лексічнае і граматычнае значэнні слова. 
17.Лексічнае значэнне слова. Тыпы лексічных значэнняў слова. 
18.Мнагазначнасць слова. Прамое і пераноснае значэнні слова. Спосабы 

ўзнікнення пераносных значэнняў слова. 
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19.Сінонімы, іх разрады. Шляхі ўзнікнення сінонімаў і іх роля ў мове. 
“Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў” М.К.Клышкі. Антонімы. 

20.Амонімы, іх тыпы. Адрозненне аманіміі ад мнагазначнасці. 
Прынцыпы падачы амонімаў і мнагазначных слоў у слоўніках. Паронімы. 

21.Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле паходжання. Спрадвечна 
беларуская лексіка і яе гістарычныя пласты. 

22.Запазычаныя словы ў беларускай мове. Запазычанні са славянскіх і 
неславянскіх моў. Прыметы запазычанняў, іх асваенне. 

23.Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання. 
Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектная, 
спецыяльная і жаргонная). 

24.Стылістычныя разрады лексікі беларускай мовы (нейтральная і 
стылістычна афарбаваная). 

25.Актыўная і пасіўная лексіка. Устарэлыя словы (гістарызмы, 
архаізмы) і неалагізмы. 

26.Лексікаграфія, яе прадмет і задачы. Асноўныя паняцці лексікаграфіі. 
Энцыклапедычныя слоўнікі. 

27.Лінгвістычныя слоўнікі, іх тыпы. Будова слоўнікавых артыкулаў у 
слоўніках рознага тыпу. 

28.Беларуская фразеалогія. Асноўныя асаблівасці фразеалагізмаў, іх 
класіфікацыя. Крыніцы беларускай фразеалогіі. 

29.Прыказкі, крылатыя выразы, перыфразы; іх стылістычнае 
выкарыстанне. 

 
Марфеміка. Словаўтварэнне 
1. Марфеміка як вучэнне аб марфемах. Паняцце марфемы. Тыпы 

марфем. Сінанімічнасць, аманімічнасць, мнагазначнасць марфем.  
2. Марфемная структура слова. Аснова слова і яе тыпы. Канчатак, яго 

роля ў слове.  
3. Корань слова. Афіксы.  
4. Змены ў марфемнай будове слова ў выеіку гістарычнага развіцця: 

апрошчанне, перараскладанне.  
5. Словаўтварэнне, яго прадмет і задачы. Вытворныя і невытворныя 

словы. Утваральная аснова. Словаўтваральны фармант. Словаўтваральная 
вытворнасць. Словаўтваральнае гняздо, словаўтваральны ланцужок. 
Словаўтваральны тып і словаўтваральны спосаб.  

6. Асноўныя спосабы ўтварэння слоў у беларускай мове. Марфемнае 
словаўтварэнне і яго спосабы.  

7. Складанне і яго разнавіднасці: асноваскладанне, словаскладанне, 
складана-суфіксальны спосаб, абрэвіяцыя і яе разнавіднасці. Лексіка-
семантычны і марфолага-сінтаксічны спосабы ўтварэння слоў.  
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Марфалогія 
1. Марфалогія як раздзел граматыкі, яе прадмет і задачы. Сувязь 

марфалогіі з іншымі раздзеламі мовазнаўства. Асноўныя паняцці марфалогіі: 
граматычнае значэнне, граматычная форма і граматычная катэгорыя.  

2. Часціны мовы як лексіка-граматычныя класы слоў. Прынцыпы 
выдзялення і аб’яднання слоў у часціны мовы. Сістэма часцін мовы ў 
сучаснай беларускай літаратурнай мове.  

3. Назоўнік як часціна мовы. Катэгарыяльнае (абагульненае) значэнне, 
марфалагічныя прыметы, асаблівасці словаўтварэння і сінтаксічныя 
адметнасці. Лексіка-семантычныя групы назоўнікаў.  

4. Лексіка-граматычная характарыстыка ўласных і агульных назоўнікаў, 
канкрэтных і абстрактных.  

5. Лексіка-граматычная характарыстыка адушаўлёных і неадушаўлёных 
назоўнікаў.  

6. Лексіка-граматычная характарыстыка зборных, рэчыўных, адзінкавых 
назоўнікаў.  

7.Катэгорыя роду назоўніка. Вызначэнне роду паводле семантычных і 
граматычных прымет. Назоўнікі, якія адной граматычнай формай 
абазначаюць асоб мужчынскага і жаночага полу. Назоўнікі агульнага роду.  

8. Вызначэнне роду нескланяльных назоўнікаў і абрэвіятур. 
Несупадзенне роду некаторых аднакаранёвых назоўнікаў у беларускай і 
рускай мовах.  

9. Катэгорыя ліку назоўніка, формы яе выражэння. Рэшткі парнага ліку 
ў беларускай мове. Адзіночналікавыя і множналікавыя назоўнікі. 
Несупадзенне ліку некаторых аднакаранёвых назоўнікаў у беларускай і 
рускай мовах.  

10. Катэорыя склону назоўніка. Сістэма склонаў у сучаснай беларускай 
мове. Форма клічнага склону ў беларускай мове. Асноўныя значэнні склонаў.  

11. Тыпы скланення назоўнікаў у сучаснай беларускай мове. Парадыгма 
скланення назоўнікаў. Назоўнікі, якія не ўваходзяць у тыпы скланення. 
Асновы назоўнікаў. Залежнасць канчаткаў ад тыпу скланення, асновы слова, 
націску, лексічнага значэння.  

12. Склонавыя канчаткі назоўнікаў першага скланення ў адзіночным 
ліку.  

13. Склонавыя канчаткі назоўнікаў другога скланення ў адзіночным 
ліку.  

14. Склонавыя канчаткі назоўнікаў трэцяга скланення ў адзіночным 
ліку. Нескланяльныя назоўнікі.  

15. Рознаскланяльныя назоўнікі, асаблівасці іх скланення.  
16. Скланенне асабовых імёнаў, прозвішчаў, геаграфічных назваў. 
17. Скланенне назоўнікаў у множным ліку. Варыянтныя канчаткі 

назоўнікаў у множным ліку.  
18. Утварэнне назоўнікаў. Формы назоўнікаў з суфіксамі суб’ектыўнай 

ацэнкі.  
19. Правапіс суфіксаў назоўнікаў.  
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20. Правапіс складаных назоўнікаў.  
21. Прыметнік як часціна мовы. Катэгарыяльнае (абагульненае) 

значэнне,марфалагічныя прыметы, асаблівасці словаўтварэння, сінтаксічная 
роля. Лексіка-семантычныя групы прыметнікаў. Лексіка-граматычныя 
разрады прыметнікаў. Пераход прыметнікаў з аднаго разраду ў другі.  

22. Якасныя прыметнікі, іх значэнне і граматычныя асаблівасці. 
Адрозненне якасных прыметнікаў ад адносных і прыналежных.  

23. Адносныя прыметнікі, іх значэнне і граматычныя асаблівасці.  
24. Прыналежныя прыметнікі, іх значэнне і граматычныя асаблівасці. 

Формы суб’ектыўнай ацэнкі якасных прыметнікаў. 
25 .Ступені параўнання якасных прыметнікаў. Суплетыўныя формы. 

Элятыў у беларускай і рускай мовах.  
26. Поўныя і кароткія формы прыметнікаў, іх выкарыстанне ў сучаснай 

беларускай мове.  
27.Скланенне прыметнікаў адзіночнага і множнага ліку. Асаблівасці 

скланення прыналежных прыметнікаў.  
28. Утварэнне прыметнікаў. Пераход дзеепрыметнікаў у прыметнікі 

(ад’ектывацыя).  
29. Правапіс суфіксаў прыметнікаў.  
30.Правапіс складаных прыметнікаў.  
31. Лічэбнік як часціна мовы. Катэгарыяльнае (абагульненае) значэнне, 

марфалагічныя прыметы, асаблівасці словаўтварэння, сінтаксічная роля. 
Разрады лічэбнікаў паводле структуры і значэння. 

32. Разрады лічэбнікаў паводле значэння. Пэўнаколькасныя лічэбнікі.  
33. Зборныя лічэбнікі. Сінтаксічная спалучальнасць зборных лічэбнікаў 

з назоўнікамі.  
34. Дробавыя лічэбнікі.  
35. Парадкавыя лічэбнікі, іх утварэнне і скланенне.  
36. Скланенне колькасных лічэбнікаў.  
37. Сінтаксічная сувязь лічэбнікаў з назоўнікамі.  
38. Лічэбнікі ў ролі іншых часцін мовы. Правапіс лічэбнікаў.  
39. Займеннік як часціна мовы. Катэгарыяльнае (абагульненае) 

значэнне, марфалагічныя прыметы, асаблівасці словаўтварэння, сінтаксічная 
роля. Групы займеннікаў паводле суадноснасці іх з іншымі часцінамі мовы. 
Разрады займеннікаў паводле значэння.  

40. Лексіка-граматычная характарыстыка асабовых, прыналежных 
займеннікаў і зваротнага займенніка сябе.  

41. Лексіка-граматычная характарыстыка ўказальных, азначальных і 
пытальных займеннікаў.  

42. Лексіка-граматычная характарыстыка пытальных і адносных 
займеннікаў.  

43. Скланенне займеннікаў розных разрадаў.  
44. Пераход займеннікаў у іншыя часціны мовы.  
45. Лексіка- граматычная характарыстыка адмоўных і няпэўных 

займеннікаў. 
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46. Дзеяслоў як часціна мовы. Сістэма дзеяслоўных формаў. 
Спрагальныя і неспрагальныя, зменныя і нязменныя дзеяслоўныя формы.  

47. Неазначальная форма дзеяслова, яе граматычныя катэгорыі і 
сінтаксічныя функцыі. Суфіксы неазначальнай формы.  

48. Дзве асновы дзеяслова. Аснова прошлага часу. Утварэнне 
дзеяслоўных формаў ад асновы інфінітыва і асновы цяперашняга (будучага 
простага) часу.  

49. Пераходныя і непераходныя дзеясловы.  
50. Зваротныя дзеясловы, іх значэнні.  
51. Катэгорыя стану дзеяслова. Стан і пераходнасць. Дзеясловы 

залежнага і незалежнага стану.  
52. Катэгорыя трывання дзеяслова. Дзеясловы закончанага і 

незакончанага трывання. Аднатрывальныя і двухтрывальныя дзеясловы.  
53. Суадносныя пары трыванняў і спосабы іх утварэння.  
54. Катэгорыя ладу дзеяслова. Абвесны лад. Умоўны лад.  
55. Ужыванне формаў аднаго ладу ў значэнні другога.  
56. Загадны лад дзеяслова. Утварэнне формаў загаднага ладу.  
57. Катэгорыя часу дзеяслова. Формы цяперашняга, прошлага і будучага 

часу, іх утварэнне і значэнне.  
58. Ужыванне формаў аднаго часу ў значэнні другога.  
59. Катэгорыя асобы дзеяслова. Формы асобы, іх значэнне і ўжыванне. 

Ужыванне адных формаў асобы ў значэнні другіх.  
60. Безасабовыя дзеясловы, іх семантычныя і граматычныя асаблівасці. 

Асабовыя дзеясловы ў значэнні безасабовых.  
61. Спражэнне дзеясловаў. Асабовыя канчаткі дзеясловаў 1 спражэння.  
62. Асабовыя канчаткі дзеясловаў 2 спражэння. Вызначэнне спражэння 

па інфінітыве.  
63. Рознаспрагальныя дзеясловы.  
64. Словаўтварэнне дзеясловаў. 
65. Правапіс суфіксаў дзеясловаў.  
66. Деепрыметнік як асобая форма дзеяслова. Дзеяслоўныя прыметы 

дзеепрыметніка. Рысы прыметніка ў дзеепрыметніках.  
67. Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, іх утварэнне. 
68. Асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў у сучаснай беларускай мове. 
69. Пераход дзеепрыметнікаў у прыметнікі. 
70.Дзеепрыслоўе як асобая форма дзеяслова. Дзеяслоўныя прыметы 

дзеепрыслоўя. Прыметы прыслоўя ў дзеепрыслоўі.  
71. Дзеепрыслоўі закончанага і незакончанага трывання, іх утварэнне. 

Правілы ўжывання дзеепрыслоўяў у сказе.  
72. Прыслоўе як часціна мовы. Разрады прыслоўяў паводле значэння.  
73. Ступені параўнання якасных прыслоўяў.  
74. Спосабы ўтварэння прыслоўяў. Формы суб’ектыўнай ацэнкі 

прыслоўяў.  
75. Утварэнне прыслоўяў ад розных часцін мовы.  
76. Правапіс прыслоўяў.  
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77. Правапіс спалучэнняў, блізкіх да прыслоўяў.  
78. Безасабова-прэдыкатыўныя словы (лексічнае значэнне, 

марфалагічныя катэгорыі,сінтаксічная функцыя). Утварэнне безасабова-
прэдыкатыўных слоў. Погляды на безасабова-прэдыкатыўныя словы ў 
лінгвістычнай літаратуры.  

79. Мадальнась і сродкі яе выражэння. Мадальныя словы. Разрады 
мадальных слоў паводле значэння і суадноснасці з іншымі часцінамі мовы, іх 
роля ў сказе.  

80. Прыназоўнік як службовая часціна мовы. Разрады прыназоўнікаў 
паводлепаходжання і структуры.  

81. Ужыванне прыназоўнікаў са склонамі. Асноўныя значэнні 
прыназоўнікаў. Сінаніміка прыназоўнікаў. Правапіс прыназоўнікаў.  

82. Злучнік як службовая часціна мовы. Разрады злучнікаў паводле 
паходжання, структуры і спосабу ўжывання.  

83. Злучальныя словы, іх адрозненне ад падпарадкавальных злучнікаў.  
84. Разрады злучнікаў паводле сінтаксічнай функцыі.  
85. Часціца як службовая часціна мовы. Разрады часціц паводле 

функцыянальнага значэння, саставу і паходжання.  
86. Значэнне і ўжыванне часціцы ні. Пераход часціц у марфемы. 
87.  Правапіс часціц. Значэнне і ўжыванне часціцы не.  
88. Правапіс часціц не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы.  
89. Выклічнік як часціна мовы. Разрады выклічнікаў паводле значэння і 

паходжання. Гукапераймальныя словы. 
 
Сінтаксіс. Пунктуацыя  
1. Сінтаксіс, яго змест і задачы. Сувязь сінтаксісу з іншымі раздзеламі 

мовазнаўства. Асноўныя сінтаксічныя адзінкі. Віды сінтаксічнай сувязі.  
2. Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка.  Асноўныя прыметы 

словазлучэння. Слова, словазлучэнне і сказ.  
3. Класіфікацыя словазлучэнняў паводле ступені спаянасці 

кампанентаў, паводле структуры,  паводле марфалагічнага выражэння 
галоўнага кампанента , паводле сэнсавых адносін паміж кампанентамі .  

4. Віды падпарадкавальнай сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні: 
дапасаванне , кіраванне, прымыканне.  

5. Асаблівасці беларускага кіравання.  
6. Сказ як сінтаксічная адзінка. Камунікатыўнасць, прэдыкатыўнасць, 

мадальнасць, граматычная аформленасць, сэнсавая з і інтанацыйная 
завершанасць як асноўныя прыметы сказа. Паняцце сінтаксічнага часу. 

7. Тыпы сказаў паводле мэты выказвання, паводле эмацыянальнай 
афарбоўкі ,  адносін выказвання да рэчаіснасці .  

8. Тыпы сказаў паводле граматычнай структуры.  
9. Двухсастаўныя сказы. Аснова простага двухсастаўнага сказа. 

Галоўныя і даданыя члены сказа. Марфалагізаваныя і немарфалагізаваныя 
члены сказа.  
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10. Дзейнік двухсастаўнага сказа, яго тыпы . Спосабы выражэння 
дзейніка.  

11. Выказнік двухсастаўнага сказа, яго тыпы. Спосабы выражэння 
выказніка. Звязкі, іх тыпы.   

12. Каардынацыя выказніка з дзейнікам. Працяжнік паміж дзейнікам і 
выказнікам.  

13. Дапаўненне. Прамыя і ўскосныя дапаўненні, спосабы іх выражэння. 
Прыдзеяслоўныя, прыйменныя і прыадвербіяльныя дапаўненні.  

14. Азначэнне. Дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні, спосабы іх 
выражэння.   

15. Прыдатак як разнавіднасць дапасаванага азначэння. Адзіночныя і 
развітыя прыдаткі, спосабы іх выражэння. Размежаванне прыдатка і 
паяснёнага назоўніка.  

16. Акалічнасць. Віды акалічнасцей, спосабы іх выражэння.   
17. Аднасастаўныя сказы. Структурна-семантычная спецыфіка 

аднасастаўных сказаў. Галоўны член аднасастаўнага сказа. Тыпы 
аднасастаўных сказаў паводле характару выражэння галоўнага члена. Пэўна-
асабовыя сказы, іх ужыванне і  функцыя ў мове. 

18. Аднасастаўныя няпэўна-асабовыя і абагульнена-асабовыя  сказы, іх 
ужыванне і функцыя ў мове.  

19. Безасабовыя сказы. Спосабы выражэння галоўнага члена 
безасабовых сказаў. Ужыванне безасабовых сказаў у мове.  

20.  Інфінітыўныя сказы, іх семантыка-сінтаксічная характарыстыка. 
Адрозненне інфінітыўных сказаў ад безасабовых. Функцыя інфінітыўных 
сказаў у мове. 

21. Аднасастаўныя сказы іменнага тыпу. Намінатыўныя сказы, іх 
семантыка-сінтаксічная характарыстыка. Вакатыўныя, генітыўныя сказы. 
Назоўны ўяўлення. 

22. Сінтаксічна непадзельныя сказы, іх разнавіднасці.  Функцыя і сфера 
ўжывання сінтаксічна непадзельных сказаў.  

23. Няпоўныя сказы. Разнавіднасці няпоўных сказаў. Адрозненне 
няпоўных сказаў ад аднасастаўных. Выкарыстанне няпоўных сказаў у мове.  

24. Парадак слоў у простым сказе. Прамы і адваротны парадак слоў. 
Інверсія і яе роля. Асаблівасці парадку слоў у паэтычнай мове.  

25. Ускладнены сказ.  Сказы з аднароднымі членамі. Характэрныя 
прыметы аднародных членаў сказа.  Адкрытыя і закрытыя рады аднародных 
членаў.  

26. Злучнікі пры аднародных членах сказа. Тыпы семантычных адносін 
паміж членамі аднароднага рада.  

27. Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа. Сінтаксічная 
роля абагульняльных слоў у сказе. Знакі прыпынку пры аднародных членах з 
абагульняльнымі словамі.  

28. Аднародныя і неаднародныя азначэнні.  
29. Сказы з аднароднымі  дзейнікамі.   Формы  выказніка ў  сказах з  

аднароднымі  дзейнікамі.  
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30. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа.  
31. Сказы з адасобленымі членамі. Паняцце пра адасабленне. Умовы 

адасаблення даданых членаў сказа.  
32. Адасабленне дапасаваных азначэнняў. Знакі прыпынку пры 

адасобленых членах сказа. 
33. Адасабленне недапасаваных азначэнняў. Знакі прыпынку пры 

адасобленых членах сказа. 
34. Адасабленне прыдаткаў. Знакі прыпынку пры адасобленых членах 

сказа.  
35. Адасабленне акалічнасцей. Знакі прыпынку пры адасобленых членах 

сказа.  
36. Адасабленне дапаўненняў і ўдакладняльных членаў сказа. Знакі 

прыпынку пры адасобленых членах сказа.  
37. Сказы з параўнальнымі зваротамі. Паняцце параўнальнага звароту. 

Структура і функцыя параўнальных зваротаў. Адасабленне параўнальных 
зваротаў.  

38. Сказы з пабочнымі  канструкцыямі. Значэнне і функцыя пабочных 
слоў, словазлучэнняў, іх выражэнне.  

39. Пабочныя сказы. Знакі прыпынку пры пабочных словах, 
словазлучэннях і сказах.  

40. Устаўныя словы, словазлучэнні і сказы. Адрозненне пабочных і 
ўстаўных канструкцый. Знакі прыпынку пры ўстаўных словах, 
словазлучэннях і сказах.  

41. Сказы са звароткам. Значэнне, спосабы выражэння і ўжыванне 
зваротка. Знакі прыпынку пры зваротку.  

42. Складаны сказ як сінтаксічная адзінка. Адрозненне складанага сказа 
ад простага. Сэнсавае і інтанацыйнае адзінства частак складанага сказа. 
Класіфікацыя складаных сказаў.  

43. Агульнае паняцце складаназлучаных сказаў. Складаназлучаныя 
сказы адкрытай і закрытай структуры. Сродкі сувязі частак у 
складаназлучаным сказе. Складаназлучаныя сказы са спалучальнымі часткамі.  

44. Складаназлучаныя сказы з супастаўляльнымі, пералічальна-
размеркавальнымі, далучальнымі часткамі.  

45.  Знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе.  
46. Агульнае паняцце  складаназалежных сказаў. Галоўная і даданая 

часткі. Сродкі сувязі даданай часткі з галоўнай.  Размежаванне злучнікаў і 
злучальных слоў (адносных займеннікаў і займеннікавых прыслоўяў).  

47. Тыпы  даданых частак складаназалежнага сказа. Складаназалежныя 
сказы з даданымі дзейнікавымі і дапаўняльнымі часткамі.  

48. Складаназалежныя сказы з даданымі выказнікавымі і  азначальнымі 
часткамі.  

49. Складаназалежныя сказы з даданымі акалічнаснымі (месца, часу, 
умовы, прычыны, мэты, уступкі, выніку, спосабу дзеяння, меры і ступені), 
параўнальнымі, далучальнымі часткамі.  
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50. Складаназалежныя сказы з некалькімі  даданымі часткамі. 
Сузалежнае (паралельнае), паслядоўнае і змешанае падпарадкаванне даданых 
частак.  

51.  Знакі прыпынку ў складаназалежным сказе.  
52. Агульнае паняцце  бяззлучнікавых складаных сказаў. 

Бяззлучнікавыя сказы  з аднатыпнымі і разнатыпнымі часткамі. Сэнсавыя 
адносіны паміж часткамі бяззлучнікавых складаных сказаў і спосабы іх 
выражэння.  

53. Знакі прыпынку ў бяззлучнікавых складаных сказах.  
54.  Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі. Знакі прыпынку ў 

складаных сказах з рознымі відамі сувязі.  
55. Простая мова і знакі прыпынку пры ёй.   
56. Ускосная мова. Правілы замены простай мовы ўскоснай.   Няўласна-

простая мова.  Цытаты, іх афармленне на пісьме.  
57. Паняцце пунктуацыі. 3 гісторыі ўзнікнення і развіцця пунктуацыі.  
58. Класіфікацыя знакаў прыпынку (раздзяляльныя, выдзяляльныя). 

Спалучэнне знакаў прыпынку, паглынанне знакаў прыпынку. 
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ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 

 
ПРАГРАМА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ “БЕЛАРУСКАЯ МОВА” 
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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
Праграма прызначана для рэалізацыі на першай ступені вышэйшай 

адукацыі. У падрыхтоўцы настаўнікаў  пачатковых класаў дысцыпліна 
“Беларуская мова” займае асобае месца сярод асноўных вучэбных дысцыплін, 
аб’яднаных агульнымі прафесійнымі задачамі. Статычнае вывучэнне 
нарматыўнай сістэмы сучаснай беларускай літаратурнай мовы на ўсіх яе 
моўных узроўнях дасць магчымасць сфарміраваць лінгвістычную 
кампетэнцыю будучых настаўнікаў, будзе садзейнічаць выпраўцы ў студэнтаў 
уменняў эфектыўна карыстацца беларускай мовай ва ўсіх сферах прафесійнай 
дзейнасці. 

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны 
Асноўныя мэты выкладання дысцыпліны:  
- развіць і ўдасканаліць філалагічнае мысленне будучых настаўнікаў; 

садзейнічаць набыццю студэнтамі трывалых і свядомых ведаў па сучаснай 
беларускай літаратурнай мове;  

- выпрацаваць уменні эфектыўна карыстацца беларускай мовай ва ўсіх 
сферах прафесійнай дзейнасці;  

- сфарміраваць у студэнтаў навуковы погляд на беларускую мову як 
сацыяльную з’яву, як форму выражэння нацыянальнай культуры і сродак 
выражэння нацыянальнай самасвядомасці. 

Задачы вывучэння дысцыпліны:  
- даць навуковыя веды пра законы і з’явы фанетычнай,  лексічнай і 

граматычнай сістэм сучаснай беларускай літаратурнай мовы;  
- спрыяць практычнаму авалоданню нормамі сучаснай беларускай 

літаратурнай мовы;  
- выпрацаваць навыкі самастойнага аналізу разнастайных моўных 

фактаў;  
- актыўна ўдасканальваць маўленчую практыку студэнтаў, садзейнічаць 

узбагачэнню іх прафесійнага тэзаўруса; выхоўваць любоў да мастацкага 
слова, да духоўнай спадчыны беларускага народа;  

- развіваць сродкамі мовы інтэлектуальную, эстэтычную, маральную 
сферы асобы студэнта. 

Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста 
адпаведнага профілю, сувязі з іншымі вычэбнымі дысцыплінамі 

Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Беларуская мова” павінна 
забяспечыць фарміраванне ў студэнтаў акадэмічных, спецыяльна-асобасных і 
прафесійных кампетэнцый. 

Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый 
Студэнт павінен: 
АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

рашэння тэарэтычных і практычных задач. 
АК-3. Валодаць навыкамі даследавання. 
АК-4. Умець працаваць самастойна. 
АК-5. Быць здольным параджаць новыя ідэі (валодаць крэатыўнасцю). 
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АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры вырашэнні 
праблем. 

АК-7. Мець навыкі звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных устройстваў, 
кіраваннем інфармацыяй і работай з камп’ютарам. 

АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 
АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця. 
Патрабаванні да спецыяльна-асобасных кампетэнцый 
Студэнт павінен: 
САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый. 
САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі. 
САК-6. Умець працаваць у камандзе. 
Патрабаванні да прафесійных кампетэнцый 
Студэнт павінен: 
ПК-1. Кіраваць вучэбна-пазнаваўчай і вучэбна-даследчай дзейнасцю 

навучэнцаў. 
ПК-2. Выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі 

навучання. 
ПК-3. Арганізоўваць і праводзіць вучэбныя заняткі розных відаў і форм. 
ПК-4. Арганізоўваць самастойную работу навучэнцаў. 
ПК-17. Ажыццяўляць прафесійную самаадукацыю і самавыхаванне з 

мэтай ўдасканальвання прафесійнай дзейнасці. 
У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен ведаць:  
– аб ролі беларускай мовы ў працэсе станаўлення і развіцця народнасці, 

нацыі; 
– аб сістэмнай арганізацыі беларускай мовы, яе ўзроўнях (фанетычным, 

лексічным, граматычным) і іх узаемасувязі; 
– змест усіх раздзелаў навукі пра сучасную беларускую мову; 
– нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы; 
– асноўныя тэарэтычныя працы па раздзелах дысцыпліны і 

лексікаграфічныя даведнікі; 
У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен умець:  
– выкарыстоўваць тэарэтычныя веды і рэсурсы беларускай мовы з 

улікам іх стылістычнай дыферэнцыяцыі ў прафесійнай дзейнасці; 
– рэалізоўваць нарматыўную базу беларускай мовы ў маўленчай 

дзейнасці.  
Агульная колькасць гадзін і колькасць аўдыторных гадзін, што 

адводзяцца на вывучэнне вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з 
тыпавым вучэбным планам 

На вывучэнне дысцыпліны “Беларуская мова” вучэбным планам па 
спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя адведзена – 642 гадзіны. З іх 
300 гадзін аўдыторныя: 

у 1 семестры ўсяго 118 гадзін, аўдыторных – 76 гадзін; 
аўдыторныя: 
32 г. лекцый, з іх 6 г.КСР, 
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44 г. практычных заняткаў, з іх 6 г. КСР, 
самастойная работа – 42 гадзіны 
форма кантролю – экзамен; 
 
у 2 семестры ўсяго 76 гадзін, аўдыторных – 34 гадзіны; 
аўдыторныя: 
14 г. лекцый, з іх 2 г.КСР, 
20 г. практычных заняткаў, з іх 4 г. КСР, 
самастойная работа – 42 гадзіны 
 
у 3семестры ўсяго 76 гадзін, аўдыторных – 34 гадзіны; 
аўдыторныя: 
14 г. лекцый, з іх 2 г.КСР, 
20 г. практычных заняткаў, з іх 4 г. КСР, 
самастойная работа – 42 гадзіны 
форма кантролю – экзамен; 
 
у 4 семестры ўсяго 72 гадзіны, аўдыторных – 30 гадзін; 
аўдыторныя: 
8 г. лекцый, 
22 г. практычных заняткаў, з іх 4 г. КСР, 
самастойная работа – 42 гадзіны 
форма кантролю – экзамен; 
 
у 5 семестры ўсяго 68 гадзін, аўдыторных – 26 гадзін; 
аўдыторныя: 
10 г. лекцый, з іх 2 г.КСР, 
16 г. практычных заняткаў, з іх 2 г. КСР, 
самастойная работа – 42 гадзіны 
форма кантролю – экзамен; 
 
у 6 семестры ўсяго 86 гадзін, аўдыторных – 44 гадзіны; 
аўдыторныя: 
14 г. лекцый, з іх 4 г.КСР, 
30 г. практычных заняткаў, з іх 4 г. КСР, 
самастойная работа – 42 гадзіны 
форма кантролю – залік; 
 
у 7 семестры ўсяго 68 гадзін, аўдыторных – 26 гадзін; 
аўдыторныя: 
8 г. лекцый,з іх 2 г.КСР, 
18 г. практычных заняткаў, з іх 2 г. КСР, 
самастойная работа – 42 гадзіны 
форма кантролю – залік; 
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у 8 семестры ўсяго 78 гадзін, аўдыторных – 30 гадзін; 
аўдыторныя: 
10 г. лекцый, з іх 2 г.КСР, 
20 г. практычных заняткаў, з іх 2 г. КСР, 
самастойная работа – 48 гадзін 
 
У аснову структуравання зместу вучэбнага матэрыялу пакладзены 

тэматычны прынцып, або прынцып модульнага падыходу, які прадугледжвае 
тэматычны падзел вучэбнага матэрыялу на адносна самастойныя тэмы. 

Праграма дысцыпліны “Беларуская мова” складаецца з дзвюх частак – 
тэарэтычнай і практычнай.  Практычнае валоданне вуснай і пісьмовай 
формамі беларускай літаратурнай мовы – абавязковае патрабаванне, якое 
ставіцца да будучых настаўнікаў. 

Метады навучання 
Для найбольш эфектыўнага вывучэння дысцыпліны “Беларуская мова” 

рэкамендуецца выкарыстоўваць тэхналогіі праблемна-модульнага навучання; 
тэхналогіі вучэбна-даследчай дзейнасці; праектныя тэхналогіі; 
камунікатыўныя тэхналогіі, заснаваныя на актыўных формах і метадах 
навучання (дыскусія, навучальныя дэбаты, сумеснае абмеркаванне асобных 
пытанняў, тэставыя заданні).  

Для кіравання вучэбным працэсам і арганізацыі кантрольна-ацэначнай 
дзейнасці педагогам рэкамендуецца выкарыстоўваць рэйтынгавыя, крэдытна-
модульныя сістэмы ацэнкі вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, вучэбна-
метадычныя комплексы. 

Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў 
Самастойная праца студэнтаў арганізуецца ў адпаведнасці з 

Палажэннем аб самастойнай працы студэнтаў. 
 Кіруемая самастойная праца студэнтаў прадугледжвае выкананне 

кантрольных прац, падрыхтоўку вусных паведамленняў і пісьмовых 
рэфератаў па вызначанай тэме, знаёмства з навуковай, навукова-папулярнай, 
хрэстаматыйнай літаратурай, рэфераванне і анатаванне прафесійна 
арыентаваных тэкстаў, выкананне тэстаў і інш.  
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
 
1. Уводзіны. Змест і задачы дысцыпліны "Беларуская мова". Сучасная 

беларуская літаратурная мова як прадмет вывучэння. Крыніцы вывучэння 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

Беларуская нацыянальная мова. Літаратурная мова – адна з формаў 
нацыянальнай мовы, яе прыметы і асаблівасці. Нормы беларускай 
літаратурнай мовы. Норма і варыянтнасць. Мова і маўленне. Беларуская 
літаратурная мова і дыялекты беларускай мовы, іх узаемадзеянне.  

Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Гістарычныя ўмовы і 
асноўныя этапы развіцця беларускай мовы. Старажытная беларуская мова ў 
Вялікім Княстве Літоўскім. Жанравая разнастайнасць твораў на старажытнай  
беларускай мове. Ф.Скарына – беларускі першадрукар і асветнік. С.Будны і   
В.Цяпінскі – паслядоўнікі Ф.Скарыны.  

Беларусь у складзе Рэчы Паспалітай. Абмежаванне сфер выкарыстання 
мовы ў гэты перыяд.  

Беларусь у складзе Расійскай імперыі. Роля беларускіх пісьменнікаў у 
развіцці беларускай мовы (В.Дунін-Марцінкевіч, Ф.Багушэвіч, Я.Лучына і 
іншыя).  

Сацыяльна-палітычныя ўмовы развіцця і функцыянавання беларускай 
літаратурнай мовы ў XX стагоддзі. Роля беларускіх пісьменнікаў у далейшым 
удасканаленні і развіцці беларускай літаратурнай мовы (М.Багдановіч, Цётка, 
Янка Купала, Якуб Колас, М.Гарэцкі і іншыя). Закон "Аб мовах у Беларускай 
ССР". 

Навуковая спадчына Я.Карскага, І.Насовіча, Б.Тарашкевіча. 
2. Фанетыка. Фанетыка як раздзел мовазнаўства. Прадмет і задачы 

фанетыкі. Сувязь фанетыкі з іншымі раздзеламі мовазнаўства: арфаэпіяй, 
арфаграфіяй, лексікалогіяй, марфалогіяй. 

Паняцце пра фанетычнае чляненне маўленчай плыні. Фанетычныя 
адзінкі вуснага маўлення (гук, склад, фанетычнае слова, маўленчы такт, 
фраза, тэкст). 

Класіфікацыя гукаў маўлення. Акустычныя, артыкуляцыйныя і 
функцыянальныя адрозненні паміж галоснымі і зычнымі гукамі. 

Галосныя гукі і іх класіфікацыя (паводле удзелу губ, ступені і месца 
пад'ёму языка). Моцная і слабая пазіцыі галосных гукаў. Пазіцыйныя змены 
галосных гукаў. Аканне і яканне ў беларускай мове. Пазіцыйныя і 
гістарычныя чаргаванні галосных гукаў. 

Зычныя гукі і іх класіфікацыя (паводле ўдзелу голасу і шуму, цвёрдасці 
і мяккасці, спосабу ўтварэння, месца ўтварэння). Няпарныя зычныя паводле 
глухасці і звонкасці, цвёрдасці і мяккасці. 

Пазіцыйныя і камбінаторныя змены зычных гукаў. Асіміляцыя і 
дысіміляцыя. Фанетычнае падаўжэнне зычных. Адрозненне падаўжэння ад 
марфалагічнага падваення. Пераход [в], [л] у [ў]. Дзеканне і цеканне. Іншыя 
змены зычных гукаў (дыярэза, эпентэза, метатэза, сцяжэнне). Фанетычныя і 
гістарычныя чаргаванні зычных гукаў. 
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Прыстаўныя галосныя і зычныя гукі. 
Фанетычныя асаблівасці беларускай мовы ў сістэме галосных і зычных 

гукаў (у параўнанні з рускай мовай). 
Склад. Тыпы складоў (адкрытыя і закрытыя, прыкрытыя і 

непрыкрытыя, націскныя і ненаціскныя). Прынцыпы складападзелу ў 
беларускай мове. 

Націск. Тыпы слоўнага націску (дынамічны (сілавы), музычны 
(танічны). Свабодны (разнамесны) і несвабодны (фіксаваны) націск. Рухомы і 
нерухомы націск. Асноўны і пабочны націск. Націск як сродак размежавання 
слоў і формаў слоў. Пазаслоўныя тыпы націску (тактавы, фразавы, лагічны). 

Інтанацыя. Састаўныя элементы інтанацыі: мелодыка, рытм, тэмп, 
інтэнсіўнасць, паўза, тэмбр, націск. Функцыі інтанацыі. 

Фанетычны разбор. 
Фанетычная транскрыпцыя. 
3. Арфаэпія. Арфаэпія і яе задачы. Арфаэпічная норма і культура 

маўлення. Прычыны адхіленняў ад нормаў беларускага літаратурнага 
вымаўлення. 

Вымаўленне націскных і ненаціскных галосных. Вымаўленне зычных і 
спалучэнняў зычных. Вымаўленне некаторых граматычных формаў. 

3 гісторыі фарміравання арфаэпічных нормаў беларускай мовы. 
4. Графіка. Графіка, яе змест і задачы. Пісьмо, віды пісьма. Графіка, 

алфавіт і арфаграфія як асноўныя часткі фанаграфічнага пісьма. Беларускі 
алфавіт. Суадносіны літар і гукаў. Функцыі літар е, ё, ю, я, і. Абазначэнне 
мяккасці зычных на пісьме. Гукавы і складовы прынцыпы беларускай графікі. 

Нялітарныя графічныя сродкі: апостраф, злучок, пунктуацыйныя знакі, 
знак націску, знак параграфа. 

3 гісторыі беларускай графікі. Кірыліца – аснова графікі 
ўсходнеславянскіх моў. Фарміраванне графічнай сістэмы беларускай мовы. 
Змены ў графіцы на Беларусі ў XV – XVI стст. Друкаваны шрыфт беларускага 
першадрукара Ф.Скарыны. Увядзенне грамадзянскага шрыфту (1708 г.), яго 
роля ў стварэнні беларускага алфавіта. Паралельнае выкарыстанне ў 
кнігадрукаванні XIX – пачатку XX стст. кірыліцы і лацінкі. Арабскае пісьмо. 
Змены ў беларускай графіцы ў 20 – 70 гадах XX ст. 

5. Арфаграфія. Арфаграфія, яе прадмет і задачы. Апорнае напісанне і 
арфаграма. Раздзелы арфаграфіі: 1) перадача на пісьме гукавога складу слова 
ці марфем (кораня, прыстаўкі, суфікса, канчатка); 2) напісанне слоў разам, 
праз злучок і асобна; 3) ужыванне вялікай літары; 4) перанос слоў; 5) правілы 
графічнага скарачэння слоў. 

Прынцыпы беларускай арфаграфіі. Правілы, заснаваныя на фанетычным 
прынцыпе правапісу. Правілы, заснаваныя на марфалагічным прынцыпе 
правапісу. Абмежаванасць дыферэнцыйных і традыцыйных напісанняў у 
сучаснай беларускай мове. 

Правапіс галосных о, а, э; е, ё, я; злучэнняў галосных іё (ыё), ія (ыя), іе, 
эо, эа ў іншамоўных словах. Правапіс спалучэнняў ро, ло, ле і ры, лы, лі. 
Правапіс галосных у складаных словах. Правапіс зычных: звонкіх і глухіх, 
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свісцячых і шыпячых, д - дз, т - ц; падвойных зычных. Правапіс зычных на 
канцы прыставак. Злучэнні зн, сн, сл, рц, рн, нц у беларускай мове ў 
параўнанні са злучэннямі здн, стн, стл, рдц, рдн, лнц у рускай мове. Правапіс 
літары ў (у нескладовае). Правапіс мяккага знака. Правапіс раздзяляльнага 
мяккага знака і апострафа. Правапіс прыстаўных галосных і зычных. 
Напісанні слоў разам, праз злучок і асобна. Правапіс вялікай літары. 

 Арфаграфічны разбор. 
3 гісторыі беларускай арфаграфіі. "Беларуская граматыка для школ"  

Б.Тарашкевіча, яе роля ў замацаванні і ўсталяванні адзіных арфаграфічных і 
граматычных нормаў беларускай літаратурнай мовы. Акадэмічная 
канферэнцыя па рэформе беларускай графікі і арфаграфіі (1926 г.). Пастанова 
аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу (1933 г.) .Удакладненні і 
частковыя змены беларускага правапісу ў 1957 г. "Правілы беларускай 
арфаграфіі і пунктуацыі" (1959 г.), іх значэнне ў нармалізацыі беларускай 
літаратурнай мовы. "Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” (2008 г.). 

6. Лексікалогія. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Лексічны склад 
мовы. Адлюстраванне ў лексіцы нацыянальнай культуры і гісторыі. 
Нацыянальная адметнасць беларускай лексікі. 

Слова як асноўная цэласная адзінка мовы. Абагульняльны характар 
слова. Слова і паняцце. Функцыі слова. Лексічнае і граматычнае значэнні 
слова, іх узаемаабумоўленасць. Слова і словаформа. Паняцце пра варыянты 
слова.  

Лексічнае значэнне слова. Паўназначныя і непаўназначныя словы. 
Тыпы лексічных значэнняў слова: прамыя і пераносныя, матываваныя і 
нематываваныя, свабодныя і звязаныя (фразеалагічна звязаныя і сінтаксічна 
абумоўленыя). Мнагазначнасць слова. Прамое (асноўнае) і пераноснае 
(вытворнае) значэнні слова. Асноўныя тыпы пераносных значэнняў: 
метафара, метанімія, сінекдаха. 

Амонімы, іх тыпы. Адрозненне аманіміі ад мнагазначнасці. Лексічныя 
амонімы (поўныя і няпоўныя). Шляхі ўзнікнення  лексічных амонімаў. 
Марфалагічныя амонімы (амаформы). Фанетычныя амонімы (амафоны). 
Графічныя амонімы (амографы). Міжмоўныя амонімы. Паронімы.  

Сінонімы, іх тыпы (семантычныя (ідэаграфічныя), стылістычныя, 
семантыка-стылістычныя). Абсалютныя сінонімы (лексічныя дублеты). 
Кантэкстуальныя сінонімы. Сінанімічны рад, дамінанта. Шляхі ўзнікнення 
сінонімаў. Семантычныя і стылістычныя функцыі сінонімаў (удакладненне, 
ацэнка, стылявая арганізацыя тэксту і інш). 

Антонімы, іх разнавіднасці. Стылістычнае выкарыстанне антонімаў 
(антытэза, аксюмаран). 

Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле паходжання. Спрадвечна 
беларуская лексіка, яе гістарычныя пласты: індаеўрапейскія, 
агульнаславянскія, усходнеславянскія і ўласнабеларускія словы. 

Запазычаныя словы ў беларускай мове. Прычыны і шляхі пранікнення 
запазычаных  слоў з адной мовы ў другую. Прыметы запазычаных слоў. 
Запазычанні са славянскіх  (польскай, рускай, украінскай і інш.) і 
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неславянскіх моў (лацінскай, грэчаскай, нямецкай, французскай і інш.). 
Фанетычнае і марфалагічнае асваенне запазычаных слоў. Экзатызмы і 
варварызмы. Інтэрнацыяналізмы. Калькі (поўныя і няпоўныя, 
словаўтваральныя і семантычныя). 

Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле сферы яе ўжывання. 
Агульнаўжывальная (нейтральная) лексіка і лексіка абмежаванага 
выкарыстання. Дыялектная лексіка. Дыялектызмы, іх тыпы (лексічныя, 
семантычныя, фанетычныя, граматычныя, словаўтваральныя). Спецыяльная 
(прафесійная і тэрміналагічная) лексіка. Жаргонная лексіка і аргатызмы.  

 Стылістычныя разрады лексікі. Нейтральная (міжстылявая)     лексіка.  
Стылістычна афарбаваная лексіка: кніжная (навуковая, афіцыйна-справавая, 
публіцыстычная, мастацка-паэтычная), гутарковая (размоўная) лексіка. 

Актыўная і пасіўная лексіка. Устарэлыя словы (гістарызмы і архаізмы), 
іх стылістычнае выкарыстанне. Неалагізмы, умовы іх узнікнення. Сфера 
ўжывання неалагізмаў. Наватворы (аказіяналізмы).  

Лексічны разбор слова. 
7. Фразеалогія. Фразеалогія як раздзел мовазнаўства. Разуменне 

фразеалогіі ў вузкім і шырокім сэнсе. Суадноснасць фразеалагізма з іншымі 
адзінкамі мовы (словам, свабодным словазлучэннем, сказам). Асноўныя 
асаблівасці фразеалагічных адзінак: узнаўляльнасць, адзінае цэласнае 
значэнне, устойлівасць, сінтаксічная непадзельнасць, экспрэсіўна-
эмацыянальная вобразнасць. Класіфікацыя фразеалагізмаў. Мнагазначнасць, 
сінанімічнасць, аманімічнасць, антанімічнасць і варыянтнасць фразеалагізмаў. 
Крыніцы ўзнікнення беларускай фразеалогіі. Асаблівасці перакладу 
фразеалагізмаў з адной мовы на другую. 

Прыказкі, устойлівыя параўнанні. Крылатыя словы, афарызмы. 
Стылістычнае выкарыстанне фразеалагізмаў, прыказак, крылатых слоў. 
Перыфразы. 

8. Лексікаграфія. Лексікаграфія, яе прадмет і задачы. Асноўныя 
паняцці лексікаграфіі. Практычнае значэнне слоўнікаў (фіксацыя і апісанне 
лексікі, замацаванне літаратурных нормаў, павышэнне культуры маўлення). 

Энцыклапедычныя і лінгвістычныя слоўнікі. Тыпы лінгвістычных 
слоўнікаў: аднамоўныя, двухмоўныя і шматмоўныя; тлумачальныя, 
дыялектныя, гістарычныя, этымалагічныя, арфаграфічныя, арфаэпічныя, 
фразеалагічныя, тэрміналагічныя, перакладныя, слоўнікі сінонімаў, амонімаў, 
паронімаў, іншамоўных слоў, марфемныя і інш. Беларускія энцыклапедычныя 
выданні (універсальныя, галіновыя, персанальныя). Будова слоўнікавага 
артыкула ў энцыклапедычных і лінгвістычных слоўніках. Сістэма 
граматычных і стылістычных памет у тлумачальных слоўніках. 

3 гісторыі беларускай лексікаграфіі. Глосы ў выданнях Ф.Скарыны. 
Лексікаграфічная праца Л.Зізанія, П.Бярынды і інш. "Словарь белорусского 
наречия" I. Насовіча (1870 г.). Лексікаграфічныя працы ХХ – пач. XXI стст.  

9. Марфеміка. Марфеміка як вучэнне аб марфемах. Паняцце марфемы. 
Адметныя адзнакі марфемы (паўтаральнасць, непадзельнасць, значымасць). 
Слова і марфема. Тыпы марфем (каранёвыя і службовыя, рэляцыйныя і 
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дэрывацыйныя, прадуктыўныя і непрадуктыўныя). Варыянтнасць марфем. 
Сінанімія, мнагазначнасць, аманімія марфем. 

Аснова слова і яе тыпы (вытворная і невытворная, перарывістая і 
неперарывістая, суплетыўная асновы). Канчатак, яго роля ў слове. Нулявы 
канчатак. 

Корань слова. Варыянты кораня. Свабодныя і звязаныя карані. 
Афіксы (прыстаўка (прэфікс), суфікс, постфікс, інтэрфікс). Варыянты 

прыставак і суфіксаў. Словаўтваральныя і формаўтваральныя прыстаўкі і 
суфіксы. Постфікс. Словаўтваральныя і формаўтваральныя постфіксы. 

Змены ў марфемнай будове слова ў выніку гістарычнага развіцця мовы: 
апрошчанне, перараскладанне. Прычыны змен у марфемнай будове слова. 

Марфемны разбор слова. 
10. Словаўтварэнне. Словаўтварэнне, яго прадмет і задачы. 

Словаўтваральная матывацыя, вытворнае (матываванае) і зыходнае 
(матывавальнае) словы. Утваральная аснова і словаўтваральны фармант. 
Словаўтваральны ланцужок, словаўтваральнае гняздо. 

Асноўныя спосабы ўтварэння слоў у беларускай мове. Словаўтваральны 
тып і словаўтваральны спосаб. Марфемнае словаўтварэнне (афіксацыя, 
бязафікснае ўтварэнне). Разнавіднасці афіксацыі: прыставачны, суфіксальны, 
прыставачна-суфіксальны, постфіксальны спосабы. Складанне і яго 
разнавіднасці: асноваскладанне, словаскладанне, складана-суфіксальны,  
складана-бязафіксны спосабы, абрэвіяцыя і яе разнавіднасці. Лексіка-
семантычны і марфолага-сінтаксічны спосабы. 

Словаўтваральны разбор. 
11. Марфалогія. Марфалогія як раздзел граматыкі, яе прадмет і задачы. 

Сувязь марфалогіі з іншымі раздзеламі мовазнаўства. Асноўныя паняцці 
марфалогіі (граматычнае значэнне, граматычная форма і граматычная 
катэгорыя). 

Часціны мовы як лексіка-граматычныя класы слоў. Прынцыпы 
выдзялення і аб'яднання слоў у часціны мовы. Сістэма часцін мовы ў сучаснай 
беларускай літаратурнай мове. Самастойныя (паўназначныя) і несамастойныя 
(непаўназначныя) часціны мовы. Службовыя часціны мовы і выклічнік. 
Пераходныя з'явы ў сістэме часцін мовы. 

11.1. Назоўнік. Назоўнік як часціна мовы. Лексіка-семантычныя групы 
назоўнікаў. Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў: агульныя і ўласныя, 
адушаўлёныя і неадушаўлёныя, асабовыя, канкрэтныя і абстрактныя, зборныя, 
адзінкавыя, рэчыўныя. 

Граматычныя катэгорыі назоўніка: род, лік, склон. 
Катэгорыя роду назоўніка. Вызначэнне граматычнага роду назоўнікаў 

паводле марфалагічных, сінтаксічных, семантычных прымет. Назоўнікі 
мужчынскага, жаночага, ніякага роду. Назоўнікі агульнага роду. Вызначэнне 
роду нескланяльных назоўнікаў і абрэвіятур. Несупадзенне роду некаторых 
аднакарэнных назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.  

Катэгорыя ліку назоўнікаў, формы яе выражэння. Рэшткі парнага ліку ў 
беларускай мове. Назоўнікі з суадноснымі і несуадноснымі формамі ліку. 
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Несупадзенне ліку некаторых аднакарэнных назоўнікаў у беларускай і рускай 
мовах. 

Катэгорыя склону назоўнікаў. Сістэма склонаў у сучаснай беларускай 
мове. Клічная форма склону назоўнікаў у беларускай мове. Асноўныя 
значэнні склонаў. Роля прыназоўнікаў пры выражэнні склонавых значэнняў. 

Скланенне назоўнікаў у сучаснай беларускай мове. Тыпы скланення 
назоўнікаў. Парадыгма скланення назоўнікаў.  

Асновы назоўнікаў. Залежнасць канчаткаў назоўнікаў ад тыпу 
скланення, асновы слова, націску, лексічнага значэння. Назоўнікі першага, 
другога і трэцяга скланенняў, іх склонавыя канчаткі. Скланенне назоўнікаў у 
множным ліку. Варыянты склонавых канчаткаў назоўнікаў у множным ліку. 
Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі. Назоўнікі 
ад’ектыўнага і змешанага тыпу скланення. 

Скланенне асабовых імёнаў, прозвішчаў і геаграфічных назваў. 
Словаўтварэнне назоўнікаў. Афіксацыя: прыставачны, суфіксальны, 

прыставачна-суфіксальны спосабы. Бязафікснае ўтварэнне назоўнікаў. 
Складанне. Абрэвіяцыя. Субстантывацыя. Правапіс суфіксаў назоўнікаў. 
Правапіс складаных назоўнікаў. 

Марфалагічны разбор назоўнікаў. 
11.2. Прыметнік. Прыметнік як часціна мовы. Катэгорыі роду, ліку, 

склону прыметніка – словазменныя катэгорыі, залежнасць іх ад адпаведных 
катэгорый назоўніка. Лексіка-семантычныя групы прыметнікаў.  

Лексіка-граматычныя разрады прыметнікаў. Якасныя прыметнікі, іх 
значэнне і граматычныя асаблівасці. Адносныя прыметнікі, іх значэнне і 
граматычныя асаблівасці. Прыналежныя прыметнікі, іх значэнне і 
граматычныя асаблівасці. Пераход прыметнікаў з аднаго разраду ў другі. 

Поўныя і кароткія формы прыметнікаў. Ужыванне кароткай формы 
якасных прыметнікаў у беларускай мове. 

Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх значэнне і ўтварэнне. 
Суплетыўныя формы. Асаблівасці ўтварэння формаў ступеняў параўнання ў 
беларускай і рускай мовах. Спецыфіка элятыва ў беларускай мове. Формы 
суб'ектыўнай ацэнкі якасных прыметнікаў. 

Скланенне якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў. Варыянты 
склонавых канчаткаў прыметнікаў жаночага роду ў родным і творным 
склонах адзіночнага ліку. Асаблівасці скланення прыналежных прыметнікаў. 

Словаўтварэнне прыметнікаў. Афіксацыя: суфіксальны, прыставачны   і   
прыставачна-суфіксальны спосабы. Утварэнне складаных прыметнікаў, іх 
правапіс. Ад'ектывацыя. 

Марфалагічны разбор прыметнікаў. 
11.3. Лічэбнік. Лічэбнік як часціна мовы. Разрады лічэбнікаў паводле 

значэння: колькасныя (уласнаколькасныя, зборныя, дробавыя) і парадкавыя 
лічэбнікі. Разрады лічэбнікаў паводле структуры: простыя, складаныя і 
састаўныя лічэбнікі. Скланенне лічэбнікаў розных разрадаў. Сінтаксічная 
сувязь лічэбнікаў з назоўнікамі.Асаблівасці ўжывання лічэбнікаў з 
назоўнікамі ў беларускай мове ў параўнанні з рускай мовай.  
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Словы з няпэўна-колькасным значэннем. 
Марфалагічны разбор лічэбнікаў. 
11.4. Займеннік. Займеннік як часціна мовы. Групы займеннікаў па 

суадноснасці з іншымі часцінамі мовы: займеннікі-назоўнікі, займеннікі-
прыметнікі, займеннікі-лічэбнікі. Разрады займеннікаў паводле іх значэння: 
асабовыя, зваротны, прыналежныя, указальныя, азначальныя, пытальныя, 
адносныя, адмоўныя, няпэўныя. Лексіка-граматычная характарыстыка 
займеннікаў розных разрадаў. Скланенне займеннікаў, іх правапіс. Ужыванне 
займеннікаў у мове. 

 Марфалагічны разбор займеннікаў. 
11.5. Дзеяслоў. Дзеяслоў як часціна мовы. Сістэма дзеяслоўных формаў. 

Спрагальныя і неспрагальныя, зменныя і нязменныя дзеяслоўныя формы. 
Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе граматычныя катэгорыі і 

сінтаксічныя функцыі. Суфіксы неазначальнай формы дзеяслова. 
Дзве асновы дзеяслова: аснова інфінітыва і аснова цяперашняга 

(будучага простага) часу. Аснова прошлага часу. Утварэнне дзеяслоўных 
формаў ад  асновы інфінітыва і асновы цяперашняга (будучага простага) часу.  

Пераходныя і непераходныя дзеясловы. Зваротныя дзеясловы, іх 
значэнні. 

Катэгорыя стану дзеяслова. Стан і пераходнасць. Стан і зваротнасць. 
Актыўныя і пасіўныя канструкцыі ў беларускай мове, іх ужыванне. Дзеясловы 
незалежнага стану. Дзеясловы залежнага стану. Погляды на катэгорыю стану 
дзеяслова ў лінгвістычнай літаратуры. 

Катэгорыя трывання дзеяслова. Дзеясловы закончанага і незакончанага 
трывання. Суадносныя пары трыванняў і спосабы іх утварэння. Няпарныя 
(аднатрывальныя) дзеясловы. Дзеясловы са значэннем закончанага і 
незакончанага трыванняў (двухтрывальныя). 

Катэгорыя ладу. Сувязь паміж катэгорыямі ладу і часу. Абвесны лад. 
Загадны лад. Утварэнне формаў загаднага ладу. Умоўны лад. Утварэнне і 
значэнне ўмоўнага ладу. Ужыванне формаў аднаго ладу ў значэнні другога. 

Катэгорыя часу. Сувязь паміж катэгорыямі трывання і часу. Формы 
цяперашняга, прошлага і будучага часу, іх утварэнне і значэнне. Ужыванне 
формаў аднаго часу ў значэнні другога. 

Катэгорыя асобы. Формы асобы, іх значэнне і ўжыванне. Сувязь 
катэгорыі асобы з катэгорыямі ладу і часу. Ужыванне адных формаў асобы ў 
значэнні другіх. Безасабовыя дзеясловы, іх семантычныя і граматычныя 
асаблівасці. Асабовыя дзеясловы ў значэнні безасабовых.  

Спражэнне дзеясловаў. Першае і другое спражэнні .Рознаспрагальныя і 
нетэматычныя дзеясловы. Вызначэнне спражэння па інфінітыве. 

Словаўтварэнне дзеясловаў. Афіксацыя: прыставачны, суфіксальны, 
прыставачна-суфіксальны спосабы. Правапіс суфіксаў дзеясловаў. 

Марфалагічны разбор інфінітыва і асабовых формаў дзеяслова. 
11.6. Дзеепрыметнік. Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова. 

Дзеяслоўныя прыметы дзеепрыметніка (стан, трыванне, час; дзеяслоўнае 
кіраванне назоўнікамі; агульнасць асноў). Рысы прыметніка ў 
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дзеепрыметніках (катэгорыя роду, ліку, склону). Поўная і кароткая формы 
дзеепрыметніка. Сінтаксічная роля дзеепрыметніка. 

Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, іх утварэнне. 
Асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў у сучаснай беларускай мове (у 
параўнанні з рускай).  

Марфалагічны разбор дзеепрыметнікаў. 
11.7. Дзеепрыслоўе. Дзеепрыслоўе як асобая  форма дзеяслова. 

Дзеяслоўныя прыметы дзеепрыслоўя  (трыванне, стан; дзеяслоўнае кіраванне 
назоўнікамі; агульнасць асновы; зваротнасць і незваротнасць). Прыметы 
прыслоўя ў дзеепрыслоўях. Сінтаксічная роля дзеепрыслоўя. Дзеепрыслоўі 
закончанага і незакончанага трывання, іх утварэнне. Правілы ўжывання 
дзеепрыслоўяў у сказе. 

Марфалагічны разбор дзеепрыслоўяў. 
11.8. Прыслоўе.  Прыслоўе як часціна мовы. Разрады прыслоўяў паводле 

значэння: азначальныя (якасныя, колькасныя, спосабу дзеяння, параўнання, 
сумеснасці) і акалічнасныя (месца, часу, прычыны, мэты). Знамянальныя і 
займеннікавыя прыслоўі. Ступені параўнання, формы суб'ектыўнай ацэнкі 
якасных прыслоўяў. Утварэнне прыслоўяў ад розных часцін мовы. Правапіс 
прыслоўяў. 

Марфалагічны разбор прыслоўяў. 
11.9. Безасабова-прэдыкатыўныя словы. Безасабова-прэдыкатыўныя 

словы (словы катэгорыі стану). Лексічнае значэнне, граматычныя катэгорыі і 
сінтаксічная функцыя безасабова-прэдыкатыўных слоў. Суадноснасць 
безасабова-прэдыкатыўных слоў з рознымі часцінамі мовы. Погляды на 
безасабова-прэдыкатыўныя словы ў лінгвістычнай літаратуры. 

Марфалагічны разбор безасабова-прэдыкатыўных слоў. 
11.10.  Мадальныя словы. Месца мадальных слоў у сістэме часцін мовы. 

Разрады мадальных слоў паводле значэння і суадноснасці з іншымі часцінамі 
мовы, іх роля ў сказе. 

Марфалагічны разбор мадальных слоў. 
11.11. Службовыя часціны мовы (Прыназоўнік. Злучнік. Часціца). 
Прыназоўнік як службовая часціна мовы. Значэнне і граматычныя 

функцыі прыназоўнікаў. Разрады прыназоўнікаў паводле паходжання: 
невытворныя, вытворныя  (адпрыслоўныя, адыменныя, аддзеяслоўныя). 
Разрады прыназоўнікаў паводле структуры: простыя, складаныя і састаўныя.  
Ужыванне прыназоўнікаў з рознымі склонамі. Сінаніміка прыназоўнікавых 
канструкцый. Правапіс прыназоўнікаў. 

Марфалагічны разбор прыназоўнікаў. 
Злучнік як службовая часціна мовы. Разрады злучнікаў паводле 

паходжання і ўтварэння (невытворныя, вытворныя), паводле ўжывання 
(адзіночныя, паўторныя, парныя), паводле структуры (простыя і састаўныя), 
паводле функцыянальнага прызначэння (злучальныя, падпарадкавальныя). 
Разрады злучальных і падпарадкавальных злучнікаў. Злучнікі і злучальныя 
словы. 

Марфалагічны разбор злучнікаў. 
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Часціца як службовая часціна мовы. Разрады часціц паводле паходжання 
і саставу. Разрады часціц паводле функцыянальнага значэння (сэнсавыя, 
мадальныя, эмацыянальныя, формаўтваральныя). Правапіс часціц. Ужыванне 
часціц не і ні з рознымі часцінамі мовы. 

Марфалагічны разбор часціц. 
11.12. Выклічнік. Гукапераймальныя словы. Выклічнік як часціна мовы. 

Месца выклічнікаў сярод іншых часцін мовы. Разрады выклічнікаў паводле 
значэння (эмацыянальныя, волевыяўленчыя, моўнага этыкету) і паходжання 
(вытворныя і невытворныя). Функцыі выклічнікаў у мове. 

Гукапераймальныя словы. 
Марфалагічны разбор выклічнікаў. 
12. Сінтаксіс. Сінтаксіс, яго змест і задачы. Сувязь сінтаксісу з іншымі 

раздзеламі мовазнаўства. Асноўныя сінтаксічныя адзінкі. Віды сінтаксічнай 
сувязі (злучэнне і падпарадкаванне). 

12.1 Словазлучэнне. Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. 
Непрэдыкатыўнасць, намінатыўнасць, неаднакампанентнасць, расчлянёнасць, 
сэнсавая цэласнасць як асноўныя прыметы словазлучэння. Слова, 
словазлучэнне і сказ. 

Класіфікацыя словазлучэнняў паводле ступені спаянасці кампанентаў 
(свабодныя і сінтаксічна непадзельныя); паводле структуры (простыя і 
складаныя); паводле марфалагічнага выражэння галоўнага кампанента 
(іменныя, дзеяслоўныя, прыслоўныя); паводле сэнсавых адносін паміж 
кампанентамі (аб'ектныя, азначальныя, акалічнасныя). Віды 
падпарадкавальнай сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні: дапасаванне 
(поўнае і няпоўнае), кіраванне (беспрыназоўнікавае і прыназоўнікавае, моцнае 
і слабае), прымыканне. Асаблівасці беларускага кіравання. 

Сінтаксічны разбор словазлучэнняў. 
12.2. Сказ. Тыпы сказаў. Сказ як сінтаксічная адзінка. Камунікатыўнасць, 

прэдыкатыўнасць, мадальнасць, сэнсавая завершанасць і інтанацыйная 
аформленасць як асноўныя прыметы сказа. Тыпы сказаў паводле мэты 
выказвання (апавядальныя, пытальныя, пабуджальныя); паводле 
эмацыянальнай афарбоўкі (клічныя, няклічныя); паводле адносін выказвання 
да рэчаіснасці (сцвярджальныя, адмоўныя); паводле граматычнай структуры 
(простыя і складаныя; сінтаксічна падзельныя і сінтаксічна непадзельныя; 
двухсастаўныя і аднасастаўныя; неразвітыя і развітыя; няўскладненыя і 
ўскладненыя; поўныя і няпоўныя). 

12.3. Просты сказ. Двухсастаўныя сказы. Аснова простага 
двухсастаўнага сказа. Галоўныя і даданыя члены сказа. Марфалагізаваныя і 
немарфалагізаваныя члены сказа. 

Дзейнік двухсастаўнага сказа, яго тыпы (просты, складаны, састаўны). 
Спосабы выражэння дзейніка. 

Выказнік двухсастаўнага сказа, яго тыпы (просты, складаны, састаўны). 
Спосабы выражэння выказніка. Звязкі, іх тыпы. Каардынацыя выказніка з 
дзейнікам. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам. 
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Дапаўненне. Прамыя і ўскосныя дапаўненні, спосабы іх выражэння. 
Прыдзеяслоўныя, прыйменныя і прыадвербіяльныя дапаўненні. 

Азначэнне. Дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні, спосабы іх 
выражэння. Прыдатак як разнавіднасць дапасаванага азначэння. Адзіночныя і 
развітыя прыдаткі, спосабы іх выражэння. Размежаванне прыдатка і 
паяснёнага назоўніка. 

Акалічнасць. Віды акалічнасцей, спосабы іх выражэння. Размежаванне 
немарфалагізаваных членаў сказа. 

Аднасастаўныя сказы. Структурна-семантычная спецыфіка 
аднасастаўных сказаў. Галоўны член аднасастаўнага сказа. Тыпы 
аднасастаўных сказаў паводле характару выражэння галоўнага члена: 
дзеяслоўныя і іменныя. Аднасастаўныя сказы дзеяслоўнага тыпу: пэўна-
асабовыя, няпэўна-асабовыя, абагульнена-асабовыя. Безасабовыя сказы. 
Спосабы выражэння галоўнага члена безасабовых сказаў. Інфінітыўныя сказы, 
іх семантыка-сінтаксічная характарыстыка. 

Аднасастаўныя сказы іменнага тыпу. Намінатыўныя сказы, іх 
семантыка-сінтаксічная характарыстыка. Вакатыўныя, генітыўныя сказы. 
Назоўны ўяўлення. 

Сінанімія аднасастаўных і двухсастаўных сказаў. Функцыя 
аднасастаўных сказаў у мове. 

Сінтаксічна непадзельныя сказы, іх разнавіднасці (сцвярджальныя і 
адмоўныя; апавядальныя, пытальныя, пабуджальныя). Адрозненне сінтаксічна 
непадзельных сказаў ад аднаслоўных членных сказаў. Функцыя і сфера 
ўжывання сінтаксічна непадзельных сказаў. 

Няпоўныя сказы. Разнавіднасці няпоўных сказаў (сітуацыйныя, 
кантэкстуальныя і эліптычныя). Адрозненне няпоўных сказаў ад 
аднасастаўных. Выкарыстанне няпоўных сказаў у мове. 

Парадак слоў у простым сказе. Прамы і адваротны парадак слоў. 
Інверсія і яе роля. Асаблівасці парадку слоў у паэтычнай мове.  

12.4. Ускладнены сказ. Агульная характарыстыка ўскладненага сказа. 
Сказы з аднароднымі членамі. Характэрныя прыметы аднародных членаў 
сказа. Спосабы выражэння аднароднасці. Адкрытыя і закрытыя рады 
аднародных членаў. Тыпы семантычных адносін паміж членамі аднароднага 
рада. Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа. Сінтаксічная роля 
абагульняльных слоў у сказе. Аднародныя і неаднародныя азначэнні. Сказы з 
аднароднымі  дзейнікамі. Формы  выказніка ў сказах з аднароднымі 
дзейнікамі. Выкарыстанне сказаў з аднароднымі членамі ў мове. Знакі 
прыпынку пры аднародных членах сказа. 

Сказы з адасобленымі членамі. Паняцце пра адасабленне. Умовы 
адасаблення даданых членаў сказа. Адасабленне дапасаваных і недапасаваных 
азначэнняў, прыдаткаў, акалічнасцей, дапаўненняў і ўдакладняльных членаў 
сказа. Знакі прыпынку пры адасобленых членах сказа. 

Сказы з параўнальнымі зваротамі. Паняцце параўнальнага звароту. 
Структура і функцыя параўнальных зваротаў. Адасабленне параўнальных 
зваротаў. 
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Сказы з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі. Значэнне і функцыя 
пабочных слоў, словазлучэнняў і сказаў, іх выражэнне. Устаўныя словы, 
словазлучэнні і сказы. Адрозненне пабочных і ўстаўных канструкцый. Знакі 
прыпынку пры пабочных і ўстаўных словах, словазлучэннях і сказах. 

Сказы са звароткам. Значэнне, спосабы выражэння і ўжыванне зваротка. 
Знакі прыпынку пры зваротку. 

Сінтаксічны разбор простага сказа. 
12.5. Складаны сказ. Складаны сказ як сінтаксічная адзінка. Адрозненне 

складанага сказа ад простага. Сэнсавае і інтанацыйнае адзінства частак 
складанага сказа. Тыпы адносін паміж часткамі складаных сказаў, сродкі іх 
выражэння. Злучэнне і падпарадкаванне ў складаным сказе. Пераходныя 
выпадкі паміж злучэннем і падпарадкаваннем у складаным сказе. Прынцыпы 
класіфікацыі складаных сказаў. Тыпы складаных сказаў: злучнікавыя 
(складаназлучаныя і складаназалежныя) і бяззлучнікавыя; складаныя сказы з 
рознымі відамі сувязі. 

12.6. Складаназлучаны сказ. Будова складаназлучаных сказаў. 
Складаназлучаныя сказы адкрытай і закрытай структуры. Класіфікацыя 
складаназлучаных сказаў: складаназлучаныя сказы са спалучальнымі, 
супастаўляльнымі, пералічальна-размеркавальнымі, далучальнымі часткамі. 
Сродкі сувязі частак у складаназлучаным сказе. Складаназлучаныя сказы з 
рознымі часткамі. Знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе. 

12.7. Складаназалежны сказ. Будова складаназалежных сказаў. 
Галоўная і даданая часткі. Сродкі сувязі даданай часткі з галоўнай 
(падпарадкавальныя злучнікі, злучальныя словы, інтанацыя і інш.). 
Размежаванне злучнікаў і злучальных слоў (адносных займеннікаў і 
займеннікавых прыслоўяў). Тыпы  даданых частак складаназалежнага сказа: 
дзейнікавыя, выказнікавыя, азначальныя, дапаўняльныя, акалічнасныя (месца, 
часу, умовы, прычыны, мэты, уступкі, выніку, спосабу дзеяння, меры і 
ступені), параўнальныя, далучальныя. Нерасчлянёныя і расчлянёныя 
складаназалежныя сказы. 

Складаназалежныя сказы з некалькімі часткамі. Сузалежнае 
(паралельнае), паслядоўнае і змешанае падпарадкаванне даданых частак. Знакі 
прыпынку ў складаназалежным сказе. 

12.8. Бяззлучнікавы складаны сказ. Будова бяззлучнікавых складаных 
сказаў. Бяззлучнікавыя сказы  з аднатыпнымі і разнатыпнымі часткамі. 
Сэнсавыя адносіны паміж часткамі бяззлучнікавых складаных сказаў і 
спосабы іх выражэння. Сінанімія злучнікавых і бяззлучнікавых складаных 
сказаў. Знакі прыпынку ў бяззлучнікавых складаных сказах. 

12.9. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі. Разнавіднасці складаных 
сказаў з рознымі відамі сувязі. Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі 
відамі сувязі.  

Сінтаксічны разбор складаных сказаў. 
12.10. Чужая мова. Чужая мова і спосабы яе перадачы: простая, 

ускосная і няўласна-простая мова. Будова сказаў з простай мовай. Правілы 
замены простай мовы ўскоснай. Ужыванне і стылістычныя функцыі няўласна-
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простай мовы. Знакі прыпынку пры простай мове. Цытаты, іх афармленне на 
пісьме. 

13. Пунктуацыя. Паняцце пунктуацыі. 3 гісторыі ўзнікнення і развіцця 
пунктуацыі. Класіфікацыя знакаў прыпынку (раздзяляльныя, выдзяляльныя). 
Спалучэнне знакаў прыпынку, паглынанне знакаў прыпынку. Асноўныя 
правілы пастаноўкі знакаў прыпынку.  
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
І курс І семестр 

1. Уводзіны (10 гадзін) 4   2/    
1.1 Уводзіны. Беларуская нацыянальная мова - 

найважнейшы 
элемент нацыянальнай культуры. 
Дыференцыяцыя беларускай нацыянальнай 
мовы. Літаратурная мова, яе прыметы і 
асаблівасці. Нормы беларускай літаратурнай 
мовы. Норма і варыянтнасць.Мова і маўленне. 

2     І [10,21,25],  
ІІ [1,11] 

 

 

1.3 Гістарычныя ўмовы і асноўныя этапы 
развіцця беларускай мовы. Старажытная 
беларуская мова ў Вялікім Княстве Літоўскім. 
Беларусь у складзе Рэчы Паспалітай. Беларусь 
у складзе Расійскай імперыі. Беларуская мова 
сярод іншых славянскіх моў. 

2     І [10,21,25] 
ІІ [1,11] 

ІІІ [26,31] 
 

 

1.4 Сацыяльна-палітычныя ўмовы развіцця і    2/ Закон “Аб мовах у І [10,21,25] Круглы 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



462 

функцыянавання беларускай літаратурнай 
мовы ў ІІ п. XX – пач. ХХІ стст. Роля 
беларускіх пісьменнікаў у развіцці і 
ўдасканаленні беларускай літаратурнай мовы. 
Закон “Аб мовах у Беларускай ССР”. 
Навуковая спадчына Я.Карскага, І.Насовіча, 
Б.Тарашкевіча. 

Беларускай ССР” ІІ[1,11] 
ІІІ[20] 

 

стол 

2. Фанетыка (18 гадзін) 8 10      
2.1 Фанетыка як раздзел беларускага 

мовазнаўства. Прадмет і задачы фанетыкі. 
Сувязь фанетыкі з іншымі раздзеламі 
мовазнаўства: арфаэпіяй, арфаграфіяй, 
лексікалогіяй, марфалогіяй. 
Паняцце пра фанетычнае чляненне маўленчай 
плыні. Адзінкі фанетычнага падзелу вуснага 
маўлення: гук, фанетычны склад, фанетычнае 
слова, маўленчы такт, інтанацыйная фраза. 

2     І [2,4,7,10, 
13,21,22] 
ІІ [7,10] 

 

2.2 Класіфікацыі гукаў маўлення. Акустычныя, 
артыкуляцыйныя і функцыянальныя 
адрозненні паміж галоснымі і зычнымі гукамі. 
Галосныя гукі і іх класіфікацыі.  Фанетычныя 
і гістарычныя змены галосных гукаў.  Аканне  
і яканне ў беларускай літаратурнай мове. 

 2   Табліца 
“Артыкуляцыйныя 

характарыстыкі 
галосных гукаў”. 

 

І [2,4,7,10, 
13,21,22] 
ІІ [7,10] 

Заданне ў 
кантрольна

й працы 

2.3 Зычныя гукі і іх класіфікацыі. Няпарныя 
зычныя паводле глухасці і звонкасці, 
цвердасці і мяккасці. 

2 2   Табліца 
“Артыкуляцыйныя 

характарыстыкі 
зычных гукаў” 

І [2,4,7,10, 
13,21,22] 

Заданне ў 
кантрольна

й працы 

2.4 Фанетычныя (пазіцыйныя і камбінаторныя) 
змены зычных гукаў. Гістарычныя змены 
зычных гукаў. Фанетычнае падаўжэнне 
зычных. Змена [в], [л] на [ў]. 

 2    ІІ [7,10]  
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2.5 Фанетычныя асаблівасці беларускай мовы. 2 2      
2.6 Націск, тыпы націску. 

Інтанацыя. Састаўныя элементы інтанацыі. 
Фанетычны разбор. Фанетычная 
транскрыпцыя. 

2 2   Табліцы “Тыпы і 
функцыі націску, 
“Элементы і функцыі 
інтанацыі” 

 Запіс 
тэкстаў 

у транскры
п-цыі. 

Фанетычны 
аналіз 

3. Арфаэпія (8 гадзін) 2 4  /2    
3.1 Арфаэпія і яе задачы.  

Арфаэпічныя нормы сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы. Арфаэпічная норма і 
культура маўлення. Прычыны парушэння 
арфаэпічных нормаў. 

2 2    І [2,4,10, 
21,22] 

ІІ [3,15] 
ІІІ [2,24] 

 

3.2 Вымаўленне націскных і ненаціскных 
галосных. Вымаўленне зычных і спалучэнняў 
зычных. 
Вымаўленне некаторых граматычных формаў. 

 2     Заданне ў 
кантрольна

й працы 

3.3 З гісторыі фарміравання арфаэпічных нормаў 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

   /2    
 

4. Графіка (6 гадзін) 2 2  2/    
4.1 Графіка, яе змест і задачы. Пісьмо, віды 

пісьма. Графіка, алфавіт і арфаграфія як 
асноўныя кампаненты фанаграфічнага пісьма. 

2     І [2,4,7,10, 
21,22] 

ІІІ  
[10,14,31] 

 

4.2 Суадносіны літар і гукаў. Функцыі літар е, ё, 
ю, я, і. Абазначэнне мяккасці зычных на 
пісьме. Гукавы і складовы прынцыпы 
беларускай графікі. Графічныя сродкі. 

 2     Заданне ў 
кантрольна

й працы 

4.3 З гісторыі беларускай графікі. Кірыліца – 
аснова графікі ўсходнеславянскіх моў. 
Фарміраванне графічнай сістэмы беларускай 

   2/   
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мовы. 
5. Арфаграфія (10 гадзін) 2 4  2/2    
5.1 Арфаграфія, яе прадмет і задачы. 

Апорнае напісанне і арфаграма.  
Раздзелы арфаграфіі. Прынцыпы беларускай 
арфаграфіі. Правілы, заснаваныя на 
фанетычным прынцыпе. Правілы, заснаваныя 
на марфалагічным прынцыпе. 
Дыферэнцыйныя і традыцыйныя напісанні ў 
сучаснай беларускай літаратурнай мове. 

2 2   Слоўнікі-даведнікі І [2,4,10,15, 
21,22] 
ІІ [8] 

ІІІ [4,11,24] 
 
 

 

5.2 Правапіс галосных. Правапіс зычных. 
Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс 
слоў разам, асобна і праз злучок. Правапіс 
вялікай літары. Правапіс скарачэнняў. 

 2  /2 Апорныя схемы, 
слоўнікі-даведнікі 

І [2,4,10,15, 
21,22] 
ІІ [8] 

Дыктант з 
арфаграфіч

ным 
разборам 

5.3 З гісторыі беларускай арфаграфіі.    2/    

6. Лексікалогія (18 гадзін) 6 12      
6.1 Лексікалогія як раздзел мовазнаўства.  

Этымалогія і семасіялогія. Нацыянальная 
адметнасць беларускай лексікі. Слова як 
адзінка мовы. Лексічнае і граматычнае 
значэнні слова. Слова і словаформа. Лексічнае 
значэнне слова. Тыпы лексічных значэнняў. 
Полісемія. Тыпы пераносных значэнняў. 
Полісемія і аманімія. 

2 2   Камп’ютарная 
прэзентацыя 

“Лексікалогія” 

І [1,2,4,10, 
14,21,22, 

23,25] 
 
 

 

6.2 Амонімы, іх тыпы. Паронімы. Сінонімы, іх 
тыпы. Семантычныя і стылістычныя функцыі 
сінонімаў. Антонімы, іх разнавіднасці. 

2 4   Слоўнікі - даведнікі ІІІ 
[1,9,10,12, 
13,14,15, 
18,20,21, 
26,27,28, 
29,32,33, 

34] 
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6.3 Класіфікацыя лексікі паводле паходжання. 
Запазычаныя словы ў беларускай мове. 
Прыметы запазычаных слоў. Фанетычнае і 
марфалагічнае асваенне запазычаных слоў. 
Экзатызмы і варварызмы. Інтэрнацыяналізмы. 
Калькі. Лексіка беларускай мовы паводле 
сферы яе ўжывання. 

2 2 
 
 

   ІІІ [1,2,9,10, 
12,13, 

14,15,18, 
20,21,26, 
27,28,29, 
32,33,34] 

Пераклад з 
рускай 

мовы на 
беларускую 

6.4 Лексіка беларускай мовы паводле частаты 
ўжывання. 

 2      

6.5 Лексіка беларускай мовы паводле 
стылістычнага выкарыстання. 

 2      

7.  Фразеалогія (6 гадзін) 2 4      
7.1 Фразеалогія як раздзел мовазнаўства. 

Фразеалагізм як адзінка мовы. Структура, 
значэнне, сінтаксічная функцыя 
фразеалагізмаў. Адметныя рысы 
фразеалагізмаў. Класіфікацыі фразеалагізмаў. 
Мнагазначнасць, сінанімічнасць, 
аманімічнасць, антанімічнасць і варыянтнасць 
фразеалагізмаў. Крыніцы беларускай 
фразеалогіі. Асаблівасці перакладу 
фразеалагізмаў з адной мовы на другую. 

2 2    
 
 
 

Фразеалагічныя 
слоўнікі розных тыпаў 

І [2,4,7,10, 
11,21, 
22, 25] 

ІІІ 
[9,17,19, 
23,30] 

 

 

7.2 Прыказкі, устойлівыя параўнанні. Крылатыя 
словы, афарызмы. Стылістычнае 
выкарыстанне фразеалагізмаў, прыказак, 
крылатых слоў. Перыфразы. 

 2   Слоўнікі даведнікі ІІІ [23] 
 

Заданне ў 
кантрольна

й працы 

8. Лексікаграфія (4 гадзіны)  2  /2    
8.1 Лексікаграфія, яе прадмет і задачы. 

Энцыклапедычныя і лінгвістычныя слоўнікі. 
Тыпы лінгвістычных слоўнікаў. Беларускія 
энцыклапедычныя выданні. Будова 

 2   Слоўнікі розных тыпаў І [2,4,6,21, 
22,25] 
ІІ [4] 

ІІІ [1,2,3,4,5 
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слоўнікавага артыкула ў энцыклапедычных і 
лінгвістычных слоўніках.  

і інш] 
 

8.2 З гісторыі беларускай лексікаграфіі.    /2  ІІ [4,21]  

Усяго ў І семестры 76 гадзін 
 

26 38  6/6   Экзамен 

І курс ІІ семестр 
9. Марфеміка (6 гадзін) 2 2  2/    
9.1 Марфеміка як вучэнне аб марфемах.  

Паняцце аб марфеме. Адметныя адзнакі 
марфемы. Тыпы марфем. Варыянтнасць 
марфем. Сінанімічнасць, антанімічнасць 
марфем. 
Аснова слова і яе тыпы. Канчатак. Корань 
слова, тыпы кораня. Афіксы. 
Словаўтваральныя і формаўтваральныя 
афіксы. Постфікс. 

2 2    І 
[1,2,4,8,11,2

1,22]  
ІІ  [10] 

ІІІ  
[5,6,16,34] 

Заданне ў 
кантрольна

й працы 

9.2 Змены ў марфемнай будове слова. 
Апрошчанне, перараскладанне. Марфемны 
разбор слова. 

   2/ Слоўнікі-даведнікі І [5,6,16,34]  

10. Словаўтварэнне (4 гадзіны) 2 2      
10.1 Словаўтварэнне, яго прадмет і задачы.     

Утваральная аснова і словаўтваральны 
фармант. Словаўтваральны ланцужок, 
словаўтваральнае гняздо. Асноўныя спосабы 
ўтварэння слоў у беларускай мове (марфемны 
і немарфемны). Словаўтваральны тып і 
словаўтваральны спосаб.  
Марфемнае словаўтварэнне. 

2 2   Слоўнікі-даведнікі І [1,2,8,11, 
21,22, 
23,25] 

ІІ [5,10] 
ІІІ  

[7,8,10,16, 
34] 

 

11. Марфалогія  (98 гадзін)        
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11.1 Назоўнік   (24 гадзіны) 8 12  /4    
11.1.1 Марфалогія як падраздзел граматыкі. 

Асноўныя паняцці марфалогіі (граматычнае 
значэнне, граматычная катэгорыя, 
граматычная форма). Сувязь марфалогіі з 
іншымі раздзеламі мовазнаўства. 

1    Табліца “Тыпы 
граматычных 
значэнняў” 

І 
[1,2,4,8,11, 
19,20,21, 
22,24,25] 
ІІ [7,10] 

ІІІ  [4,10] 

 

11.1.2 Часціны мовы як лексіка-граматычныя класы 
слоў. Прынцыпы аб’яднання слоў у часціны 
мовы. Сістэма часцін мовы ў сучаснай 
беларускай літаратурнай мове. 

1    Табліца  
“Сістэма часцін мовы 
ў сучаснай беларускай 

літаратурнай мове”. 

І 
[1,2,4,8,11, 
19,20,21, 
22,24,25] 
ІІ [7,10] 

ІІІ  [4,10] 

 

11.1.3 Назоўнік як часціна мовы. Лексіка-
семантычныя групы назоўнікаў. Лексіка-
граматычныя разрады назоўнікаў. 
Граматычныя катэгорыі назоўніка.  

2 2   
 

 

 
 

 

І [1,2,4,8, 
11,20,21, 

22,25] 

 
 
 

11.1.4 Катэгорыя роду. Вызначэнне граматычнага 
роду назоўнікаў паводле марфалагічных, 
сінтаксічных, семантычных прыкмет. 
Вызначэнне роду нескланяльных назоўнікаў і 
абрэвіятур. Несупадзенне роду некаторых 
аднакарэнных назоўнікаў у беларускай і 
рускай мовах. 
Катэгорыя ліку назоўнікаў. Утварэнне формаў 
множнага ліку назоўнікаў у сучаснай 
беларускай літаратурнай мове. Несупадзенне 
ліку некаторых аднакарэнных назоўнікаў у 
беларускай і рускай мовах. 

 2   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІІ  [6,7,10] 
ІІІ  

[4,5,10,14, 
34] 
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11.1.5 Катэгорыя склону назоўнікаў. Сістэма 
склонаў у сучаснай беларускай літаратурнай 
мове. Асноўныя значэнні склонаў. Роля 
прыназоўнікаў пры выражэнні склонавых 
значэнняў. 

   /2  
 

 

 Граматычна
е  

заданне 
 

11.1.6 Скланенне назоўнікаў. Тыпы скланення 
назоўнікаў. Назоўнікі I, II, III скланенняў, 
асаблівасці іх склонавых канчаткаў. 
Скланенне назоўнікаў ў множным ліку.  

4 4    І [1,2,4,6,8, 
11,20,21, 

22,25] 
ІІ [6,7,10] 

Кантроль-
нае грама-

тычнае  
заданне 

11.1.7 Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя 
назоўнікі. Назоўнікі ад’ектыўнага тыпу 
скланення. 

 2    ІІІ  [4,5,10, 
14,34] 

 

 

11.1.8 Скланенне асабовых імёнаў, прозвішчаў і 
геаграфічных назваў. 

 1      

11.1.9 Словаўтварэнне назоўнікаў. Правапіс 
суфіксаў назоўнікаў. Правапіс складаных 
назоўнікаў Марфалагічны разбор назоўнікаў. 

 1  /2   Марфемны, 
словаўтва- 

ральны 
разборы 

назоўніка. 
Усяго ў ІІ семестры 34 гадзіны 12 16  2/4    

ІІ курс  ІІІ семестр 
11.2 Прыметнік (10 гадзін) 4 4  /2    

11.2.1 Прыметнік як часціна мовы. Лексіка-
семантычныя групы прыметнікаў. Лексіка-
граматычныя разрады прыметнікаў. Якасныя, 
адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх 
значэнне і граматычныя асаблівасці. Поўныя і 
кароткія формы прыметнікаў. 

2 2    І [1,2,4,6,8, 
11,20,21, 

22,25] 
ІІ [2,7,10] 

ІІІ  
[4,5,10,14, 

34] 

 

11.2.2 Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх 2 2      
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значэнне і ўтварэнне. Суплетыўныя формы. 
Спецыфіка элятыва ў беларускай мове. 
Формы суб’ектыўнай ацэнкі якасных прыметнік
аў. Скланенне прыметнікаў. Асаблівасці 
скланення прыналежных прыметнікаў у 
сучаснай беларускай літаратурнай мове. 
Марфалагічны разбор прыметнікаў. 

11.2.3 Словаўтварэнне прыметнікаў. Афіксацыя. 
Утварэнне складаных прыметнікаў, іх 
правапіс. 

   /2   Марфемны, 
словаўтва- 

ральны 
разборы 

прыметніка. 
11.3 Лічэбнік (15 гадзін) 6 6  1/2    

11.3.1 Лічэбнік як часціна мовы. Разрады лічэбнікаў 
паводле агульнага граматычнага значэння. 
Разрады лічэбнікаў паводле структуры. Скланен
не лічэбнікаў. 

6 4    І 
[1,2,4,6,8, 
11,20,21, 

22,25] 
ІІ  [7,10] 

ІІІ  [4,5,10, 
14,34] 

Кантроль-
нае грама-

тычнае  
заданне 

 

11.3.2 Сінтаксічная сувязь лічэбнікаў з назоўнікамі. 
Асаблівасці ўжывання лічэбнікаў з 
назоўнікамі ў беларускай мове ў параўнанні з 
рускай мовай. 

   /2   
 
 

Выкананне 
тэстаў 

11.3.3 Словы з няпэўна-колькасным значэннем.    1/   Канспект 
11.3.4 Марфалагічны разбор лічэбнікаў.  2      
11.4 Займеннік (9гадзін) 2 6  1/    
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11.4.1 Займеннік як часціна мовы. Разрады 
займеннікаў паводле агульнага граматычнага 
значэння ўказання: асабовыя, зваротны, 
прыналежныя, адносныя, адмоўныя, 
няпэўныя. Граматычныя асаблівасці кожнага з 
разрадаў. 

2 2   
 
 
 

 

 І [1,2,4,6,8, 
11,20,21, 

22,25] 
ІІ [7,10] 

ІІІ  [4,5,10, 
14,34] 

 
 
 
 

Канспект 

11.4.2 Групы займеннікаў па суадноснасці з іншымі 
часцінамі мовы. 

   1/    

11.4.3 Скланенне займеннікаў. Утварэнне і правапіс 
займеннікаў. Ужыванне займеннікаў у мове. 

 2     Кантроль-
нае грама-

тычнае 
заданне 

11.4.4 Марфалагічны разбор займеннікаў.  2      
Усяго гадзін у ІІІ семестры 34 12 16  2/4   экзамен 

ІІ курс ІV семестр 
11.5 Дзеяслоў (20 гадзін) 6 10  /4    

11.5.1 Дзеяслоў як часціна мовы. 
Класіфікацыя дзеясловаў паводле агульнага 
граматычнага значэння дзеяння ў часе, або 
працэсу: дзеясловы руху, перамяшчэння ў 
прасторы, мыслення, маўлення і інш. 
Граматычныя катэгорыі дзеяслова: 
пераходнасці, зваротнасці, стану, трывання, 
ладу, часу. 

2 4    І [1,2,4,6,8, 
11,20,21, 

22,25] 
ІІ 

[5,7,10,12] 
ІІІ  

[4,5,10,14, 
16,34] 

 

11.5.2 Катэгорыя асобы. Формы асобы, іх значэнне і 
ўжыванне. Сувязь катэгорыі асобы з 
катэгорыямі ладу і часу. Ужыванне адных 
формаў асобы ў значэнні другіх. Безасабовыя 
дзеясловы, іх семантычныя і граматычныя 
асаблівасці. Асабовыя дзеясловы ў значэнні 

   /2   Кантроль-
нае грама-

тычнае 
заданне 
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безасабовых. 
Катэгорыя ліку. 

11.5.3 Сістэма дзеяслоўных формаў. Неазначальная 
форма дзеяслова, яе граматычныя асаблівасці 
і сінтаксічная функцыя. 
Дзве асновы дзеяслова: аснова інфінітыва і 
аснова цяперашняга(будучага простага) часу. 
Утварэнне формаў дзеяслова ад дзвюх асноў. 

2 2   Табліцы  
“Сістэма формаў 

дзеяслова”. 
“Утварэнне формаў 

дзеяслова” 

І [1,2,4,6,8, 
11,20, 

21,22,25] 
ІІ 

[5,7,10,12] 
ІІІ  

[4,5,10,14, 
16,29,34] 

 

11.5.4 Спражэнне дзеясловаў. Рознаспрагальныя 
дзеясловы. Вызначэнне спражэння па форме 
інфінітыва. Канчаткі спрагальных формаў. 

2 2      

11.5.5 Словаўтварэнне дзеясловаў. Афіксацыя: 
прыставачны, суфіксальны, прыставачна-
суфіксальны спосабы. Правапіс суфіксаў 
дзеясловаў. 

   /2   Марфемны, 
словаўтвара

- 
льны 

разборы 
дзеяслова 

11.5.6 Марфалагічны разбор інфінітыва і асабовых 
формаў дзеяслова. 

 2      

11.6 Дзеепрыметнік (5 гадзін) 1 4      
11.6.1 Дзеепрыметнік як зменная, неспрагальная 

форма дзеяслова. Граматычныя катэгорыі 
дзеепрыметніка. Утварэнне дзеепрыметнікаў. 
Асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў у 
сучаснай беларускай літаратурнай мове. 

1 2    І [1,2,4,6,8, 
11,20,21 
22,25] 

ІІ  
[5,7,10,12] 

ІІІ  
[2,4,5,10, 
14,16, 34] 

Граматычна
е заданне 

11.6.2 Марфалагічны разбор дзеепрыметнікаў.  2     Заданне ў 
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кантрольна
й працы 

11.7 Дзеепрыслоўе (5 гадзін) 1 4      
11.7.1 Дзеепрыслоўе як нязменная, неспрагальная 

форма дзеяслова. Граматычныя катэгорыі 
дзеепрыслоўя. Утварэнне дзеепрыслоўяў.  
Правілы ўжывання дзеепрыслоўяў у мове. 

1 2    І [1,2,4,6,8, 
11,20,21 
22,25] 

ІІ 
[5,7,10,12] 

ІІІ  
[2,4,5,10, 
14,16, 34] 

 

 

11.7.2 Марфалагічны разбор дзеепрыслоўя.  2     Заданне ў 
кантрольна

й працы 
Усяго гадзін у ІV семестры 30 8 18  /4    

III курс V семестр 
11.8 Прыслоўе (8 гадзін) 2 4  2/    

11.8.1 Прыслоўе як часціна мовы. Разрады 
прыслоўяў паводле агульнага граматычнага 
значэння прыметы дзеяння ў часе. 
Знамянальныя і займеннікавыя прыслоўі. 

2 2    І [1,2,4,6,8, 
11,20, 

21,22,25] 
ІІ [5,7,14] 

 

11.8.2 Формы ступеняў параўнання і формы суб’ектыў
най ацэнкі якасных прыслоўяў. 

   2/  ІІІ  
[4,5,10,14] 

 

 

11.8.3 Утварэнне прыслоўяў ад розных часцін мовы. 
Правапіс прыслоўяў. Марфалагічны разбор 
прыслоўяў. 

 2     Канспект 

11.9 Безасабова-прэдыкатыўныя словы. 
Мадальныя словы. (4 гадзіны) 

2 2      

11.9.1 Безасабова-прэдыкатыўныя словы як клас 2     І [2,4,6,8,  
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слоў. Агульнае граматычнае значэнне, 
граматычныя катэгорыі і сінтаксічная 
функцыя безасабова-предыкатыўных слоў. 
Разрады мадальных слоў. 

11,20, 
21,22] 

ІІ  [10,12] 

11.9.2 Марфалагічны разбор безасабова-
предыкатыўных слоў і мадальных слоў. 

 2      

11.10 Службовыя часціны мовы. (Прыназоўнік. 
Злучнік. Часціца) (12 гадзін) 

4 6  /2    

11.10.1 Прыназоўнік як службовая часціна мовы. 
Значэнне і граматычныя функцыі 
прыназоўнікаў. Разрады прыназоўнікаў 
паводле паходжання, структуры. Ужыванне 
прыназоўнікаў з рознымі склонавымі 
формамі. Сінаніміка прыназоўнікавых 
канструкцый. Правапіс прыназоўнікаў. 
Марфалагічны разбор прыназоўнікаў. 

2 2    І 
[2,4,6,8, 
21,22] 

ІІ  
[10,12,13] 

ІІІ  
[10,12,29] 

 

11.10.2 Злучнік як службовая часціна мовы. Разрады 
злучнікаў паводле паходжання, ужывання, 
структуры, функцыянальнага прызначэння. 
Злучнікі і злучальныя словы. Марфалагічны 
разбор злучнікаў. 

1 2    І [2,4,6,8, 
21,22] 

ІІ [10,12] 
ІІІ  

[10,12,29] 

 

11.10.3 Часціца як службовая часціна мовы. Разрады 
часціц паводле паходжання, структуры, 
функцыянальнага прызначэння. 
Марфалагічны разбор часціц. 

1 2    І [2,4,6,8, 
21,22] 

ІІ  [10,12] 
ІІІ  

[10,12,29] 

 

11.10.4 Правапіс часціц. Ужыванне часціц не і ні з 
рознымі часцінамі мовы. 

   /2   Выкананне 
тэкстаў 

11.11 Выклічнік. Гукапераймальныя словы  
(2 гадзіны) 

 2      
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11.11.1 Выклічнік як часціна мовы. Разрады 
выклічнікаў паводле паходжання і 
функцыянальнага прызначэння. 
Гукапераймальныя словы. Марфалагічны 
разбор выклічнікаў. 

 2    І [2,4,6,8, 
21,22] 

ІІ [10,12] 
ІІІ  

[10,12,29] 

 

Усяго ў V семестры  26 гадзін 8 14  2/2    

III курс VI семестр 
12. Сінтаксіс (94 гадзіны)        

12.1 Словазлучэнне. Сказ (7 гадзін) 1 6      
12.1.1 Сінтаксіс, яго змест і задачы. Асноўныя сінтак

січ-ныя адзінкі. Віды сінтаксічнай сувязі. 
1     І 

[1,3,4,5,9, 
11,16,17, 
21,22,26] 

ІІ [9,10,16] 
ІІІ  [3,4,10, 

24,29] 
 

 

12.1.2 Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. 
Асноўныя прыметы словазлучэння. 
Класіфікацыі словазлучэнняў. Віды 
падпарадкавальнай сувязі слоў у 
словазлучэнні. Асаблівасці беларускага 
дапасавання і кіравання. 
Сінтаксічны разбор словазлучэння. 

 4     Кантроль-
нае грама-

тычнае 
заданне па 
“Словазлуч

энні” 

12.1.3 Сказ як сінтаксічная адзінка. Асноўныя 
прыметы сказа. Тыпы сказаў паводле мэты 
выказвання, паводле эмацыянальнай 
афарбоўкі, паводле адносін да рэчаіснасці, 
паводле граматычнай структуры. 

 2      

12.2 Просты сказ (37 гадзін) 9 22  4/4    
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12.2.1 Двухсастаўны сказ. Аснова простага 
двухсастаўнага сказа. Галоўныя і даданыя 
члены сказа. Дзейнік, яго тыпы. Спосабы 
выражэння дзейніка. Выказнік, яго тыпы. 
Спосабы выражэння выказніка. Звязкі, іх 
тыпы. 

2 4      

12.2.2 Каардынацыя выказніка з дзейнікам. 
Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам. 

   /2   Выкананне 
тэстаў 

12.2.3 Даданыя члены сказа. Састаў дзейніка, састаў 
выказніка. 
Азначэнне, яго віды. Спосабы выражэння азна
чэ-ння. Прыдатак як разнавіднасць 
дапасаванага азначэння. 
Дапаўненне, яго віды. Спосабы выражэння 
дапаўне- ння. 
Акалічнасць, яе віды. Спосабы выражэння 
акалічнасці. 

2 6   
 
 
 
 
 
 

/2 

 І 
[1,3,4,5, 
21,22] 

ІІ [9,10] 
ІІІ  [4,10] 

 

Граматычна
е заданне 

12.2.4 Аднасастаўны сказ. Галоўны член 
аднасастаўнага сказа. Тыпы аднасастаўных 
сказаў. Аднасастаўныя сказы дзеяслоўнага 
тыпу. 

2 4   
 

 

 І 
[1,3,4,5, 
21,22] 

 
 

12.2.5 Безасабовыя сказы. Спосабы выражэння 
галоўнага члена безасабовых сказаў. 
Інфінітыўныя сказы. 
Аднасастаўныя сказы іменнага тыпу. 

    
 
2/ 

 ІІ [9,10] 
ІІІ  [10] 

 

Канспект 

12.2.6 Сінтаксічна непадзельныя сказы, іх разнавіднасці. 
Функцыя і сфера ўжывання сінтаксічна 
непадзельных сказаў. 

1 2      

12.2.7 Няпоўныя сказы, іх разнавіднасці. 
Адрозненне няпоўных сказаў ад 
аднасастаўных. Выкарыстанне няпоўных 

2 2    І [1,3,4,5,9, 
11,16,17, 

21,22] 
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сказаў у мове. ІІ [9,10] 
ІІІ  [4,10] 

12.2.8 Парадак слоў у простым сказе. Прамы і 
адваротны парадак слоў. Інверсія, яе роля. 
Асаблівасці парадку слоў у паэтычнай мове. 

 2  2/   Канспект 

Усяго ў  VI семестры 44 гадзіны 10 26  4/4   залік 
IV курс VII семестр 

12.3 Просты ўскладнены сказ (26 гадзін) 6 16  2/2    
 

12.3.1 Агульная характарыстыка ўскладненага сказа. 
Сказы з аднароднымі членамі сказа. 
Характэрныя прыметы аднародных членаў 
сказа. Спосабы выражэння аднароднасці. 
Аднародныя і неаднародныя азначэнні. Сказы 
з аднароднымі дзейнікамі. Выкарыстанне 
сказаў з аднароднымі членамі ў мове. Знакі 
прыпынку пры аднародных членах сказа. 

2 4    І 
[1,3,4,5,9, 
11,16,17, 

21,22] 
ІІ [9,10] 

ІІІ  [3,4,10, 
24,29] 

 

 

12.3.2 
 

Сказы з адасобленымі членамі. Паняцце пра 
адасабленне. Адасабленне дапасаваных і 
недапасаваных азначэнняў, прыдаткаў, 
дапаўненняў, акалічнасцей і ўдакладняльных 
членаў сказа. Знакі прыпынку пры 
адасобленых членах сказа. 

2 4  /2   Дыктант з 
граматыч- 

ным 
заданнем 

12.3.3 Сказы з параўнальнымі канструкцыямі. 
Адасабленне параўнальных канструкцый. 
Сказы з пабочнымі і ўстаўнымі 
канструкцыямі. Знакі прыпынку пры 
пабочных і ўстаўных канструкцыях. 

2 4    І 
[1,3,4,5,9, 
11,16,17, 

21,22] 
ІІ [9,10] 

 

12.3.4 Сказы са звароткам. Значэнне, спосабы 
выражэння і ўжыванне зваротка. Знакі 
прыпынку пры зваротку. 

 2  2/   Канспект 
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12.3.5 Сінтаксічны разбор простага сказа.  2     Граматычна
е заданне 

Усяго ў VII семестры  26 гадзін 6 16  2/2   залік 

IV курс VIII семестр 
12.4 Складаны сказ (2 гадзіны)        

12.4.1 Складаны сказ як сінтаксічная адзінка. Тыпы 
адносін паміж часткамі складаных сказаў, 
сродкі іх выражэння. Злучэнне і 
падпарадкаванне ў складаным сказе. 
Класіфікацыі складаных сказаў. 

2     І 
[1,3,4,5,9 

11,21, 
22,26] 

ІІ  [9,10] 

 

12.4.2 Складаназлучаны сказ (3 гадзіны) 1 2      
12.4.2.1 Складаназлучаны сказ, яго будова і 

класіфікацыя. Від сінтаксічнай сувязі і сродкі 
сувязі частак складаназлучанага сказа. 
Знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе. 

1 2    І 
[1,3,4,5,9, 
11,21,22] 
ІІ  [9,10] 

Граматычна
е заданне 

12.4.3 Складаназалежны сказ (10 гадзін) 4 6      
12.4.3.1 Складаназалежны сказ, яго будова і 

класіфікацыя. Від сінтаксічнай сувязі і сродкі 
сувязі частак складаназалежнага сказа. 
Размежаванне злучнікаў і злучальных слоў. 

2 2     Граматычна
е заданне 

12.4.3.2 Тыпы даданых частак складаназалежнага 
сказа. 

2     І [1,3,4,5,9,  

12.4.3.3 Складаназалежныя сказы з некалькімі 
даданымі часткамі. Сузалежнае і паслядоўнае 
падпарадкаванне. 

 2    І [11,21,22] 
ІІ [9,10] 

 

12.4.3.4 Знакі прыпынку ў складаназалежным сказе.  2      
12.4.4 Бяззлучнікавы складаны сказ (3 гадзіны), 

яго будова і класіфікацыя. Від сінтаксічнай 
сувязі і сродкі сувязі частак бяззлучнікавага 
складанага сказа. Сэнсавыя адносіны паміж 

1 2    І 
[1,3,4,5,9 
11,21,22] 
ІІ  [9,10] 

Граматычна
е заданне 
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часткамі складанага бяззлучнікавага сказа. 
Знакі прыпынку у бяззлучнікавых складаных 
сказах. 

 

12.4.5 Складаны сказ з рознымі відамі сувязі (4 
гадзіны) 

 2  /2    

12.4.5.1 
 

Складаны сказ з рознымі відамі сувязі, яго 
разнавіднасці. 
Сінтаксічны разбор складанага сказа. 

 2     Граматыч-
нае заданне 

12.4.5.2 Знакі прыпынку ў складаным сказе з рознымі 
відамі сувязі. 

   /2  І [1,3,4,5,9, 
11,21,22] 

Граматыч-
нае заданне 

12.5 Чужая мова (3 гадзіны)  2  2/   Канспект 
12.5.1 Чужая мова і спосабы яе перадачы. Будова 

сказаў з простай мовай. Ужыванне і 
стылістычныя функцыі няўласна-простай 
мовы. Цытаты, іх афармленне на пісьме. 

   2/  І 
[3,4,21,22] 

 

 

12.5.2 Правілы замены простай мовы ўскоснай.  
Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай. 

 2      

13. Пунктуацыя (3 гадзіны)  2      
13.1 Паняцце пунктуацыі. З гісторыі ўзнікнення і 

развіцця пунктуацыі. Класіфікацыя знакаў 
прыпынку (раздзяляльныя, выдзяляльныя). 

     І 
[3,4,15 
21,22] 
ІІ [8] 

Канспект 

13.2 Спалучэнне знакаў прыпынку, паглынанне 
знакаў прыпынку. Асноўныя правілы 
пастаноўкі знакаў прыпынку. 

 2      

Усяго ў VIII семестры  30 гадзін 8 18  2/2    
Усяго гадзін па дысцыпліне 300 90 162  20/28    
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ГЛАСАРЫЙ 
 

Паняцце Азначэнне 

Адзінка мовы 
 

Адрэзак маўлення, які рэгулярна ўзнаўляецца як пэўнае 
адзінства зместу і выражэння 
 

Аканне 
 

Пераход ненаціскных галосных [о], [э]  у гук[а]  пасля 
цвёрых зычных 

Алфавіт 
 

Сукупнасць літар, размешчаных у прынятым для пэўнай 
мовы парадку 

Амонімы Словы з аднолькавым гучаннем, але розным значэннем 
Антонімы 

 
Словы з супрацьлеглым значэннем 

Арфаграма 
 

Унармаванае напісанне, якое выбрана з шэрагу магчымых 
і адпавядае правілам арфаграфіі 

Арфаэпія 
 

Раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца нормы 
літаратурнага вымаўлення 

Асіміляцыя 
 

фанетычны працэс прыпадабнення аднаго зычнага да 
суседняга  

Афарызм Кароткае, арыгінальнае выслоўе, якое мае закончаны 
змест і дасканалую форму 

Афрыката Зычны гук, у якім зліты ў адно цэлае змычныя і 
шчылінныя гукі таго самага ўтварэння 

Беларуская 
нацыянальная мова 

Мова беларускага народа, найкаштоўнейшы скарб яго, 
які непадзельна звязаны з духоўнай сутнасцю беларусаў 

Білінгвізм (двухмоўе) Валоданне дзвюма мовамі і папераменнае карыстанне імі 
ў залежнасці ад умоў моўных зносін 

Граматыка Раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца заканамернасці 
формаўтварэння і сістэма часцін мовы (марфалогія), 
тыпы словазлучэнняў і сказаў (сінтаксіс) 

Графіка Сукупнасць усіх прыёмаў пісьма пэўнай мовы 
Гук 

 
Найменшы непадзельны элемент вуснай мовы, утвораны 
органамі маўлення за адку артыкуляцыю 

Дзеепрыметнік Форма дзеяслова, якая абазначае дзеянне як прымету або 
ўласцівасць прадмета і спалучае рысы дзеяслова і 
прыметніка 

Дзеепрыслоўе Форма дзеяслова, якая абазначае дадатковае дзеянне і 
спалучае рысы дзеяслова і прыслоўя 

Дзеканне Змяненне [д] на [дз’] 

Дзеяслоў Часціна мовы, якая абазначае дзеянне або стан як працэс 
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Дыялектная мова Форма нацыянальнай мовы, якая выступае ў выглядзе 

мясцовых гаворак 
Жаргон Умоўная гаворка пэўнай сацыяльнай групы 

Займеннік Часціна мовы, якая паказвае на прадметы, прыметы 
прадметаў ці колькасць, не называючы іх 

Запазычанне Слова, словазлучэнне ці марфема, якія ўвайшлі ў пэўеую 
форму з іншых моў 

Інтанацыя сукупнасць фанетычных сродкаў, якія служаць для 
афармлення фразы і асобных яе частак як адзінага цэлага  

Інтэрферэнцыя 
 

Узаемадзеянне моўных сістэм, абумоўленае іх 
структурнымі разыходжаннямі, што праяўляецца ў 
адхіленні ад кадыфікаваных маўленчых нормаў 
кантантуючых моў 

Канструкцыя Словазлучэнне, зварот, у якім аб’ядноўваюцца моўныя 
адзінкі паводле іх граматычных уласцівасцей 

Культура мовы Сістэма камунікатыўных якасцей маўлення 
(правільнасць, дакладнасць, лагічнасць, выразнасць, 
багацце і разнастайнасць, дарэчнасць, чыстата і 
лаканічнасць); вучэнне пра сістэму камунікатыўных 
якасцей маўлення. 

Лексіка Слоўнікавы склад мовы 
Лексікалогія Раздзел мовазнаўства, у якім вывучаецца лексічны склад 

мовы 
Лексікаграфія Раздзел мовазнаўства, які займаецца тэорыяй і практыкай 

складання слоўнікаў 
Лінгвістыка Навука аб мове, мовазнаўства 

 
Лічэбнік Часціна мовы, якая абазначае абстрактны лік, колькасць 

прадметаў ці парадак іх пры лічэнні 
Марфеміка Раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца значымыя 

часткі слова 
Маўленне Моўная дзейнасць чалавека, працэс выражэння пэўнага 

зместу з дапамогай мовы, канкрэтная праява мовы  
 

Мова Арганізаваная па пэўных правілах знакавая сістэма, 
сродак, інструмент выказвання думак у вуснай ці 
пісьмовай форме 
 

Моўная сям’я Сукупнасць роднасных моў незалежна ад іх 
тэрытарыяльнага размяшчэння, якія паходзяць з агульнай 
крыніцы – мовы-асновы 

Назоўнік Часціна мовы, якая мае агульнае значэнне прадметнасці 
Націск Больш гучнае і працяжнае вымаўленне аднаго са складоў 
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Нормы беларускай 
літаратурнай мовы 

Выпрацаваныя ў грамадстве, прынятыя і замацаваныя ў 
слоўніках і граматыках, у моўнай практыцы правілы 
вымаўлення і напісання слоў, адбору слоў, ужывання іх 
граматычных форм, пабудовы словазлучэнняў і сказаў 

Падаўжэнне гука Больш працяглае вымаўленне гука ў пэўнай пазіцыі ў 
параўнанні  са звычайным вымаўленнем 

Паронімы Аднакаранёвыя словы, блізкія па гучанні, але розныя па 
значэнні 

Пераклад Перадача зместу вуснага выказвання або пісьмовага 
тэксту сродкамі другой мовы 

Прафесіянальная мова Сацыяльны дыялект якой-небудзь мовы, распаўсюджаны 
сярод людзей пэўнай прафесіі 

Прыметнік Часціна мовы, якая абазначае прымету ці прыналежнасць 
прадмета 

Прыслоўе Нязменная часціна мовы, якая абазначае прымету 
дзеяння ці стану або прымету якасці 

Пунктуацыя Збор правіл  расстаноўкі знакаў прыпынку 

Сінонімы Словы, якія пішуцца і вымаўляюцца па-рознаму, але 
маюць блізкае ці тоеснае значэнне 

Сказ Граматычна і інтанацыйна аформленая цэласная адзінка 
мовы, якая з’яўляецца галоўным сродкам выражэння 
думкі, волевыяўленняі эмоцый чалавека 

Склад Найкарацейшая адзінка моўнай плыні, якая ўтвараецца з 
галоснага ці спалучэння галоснага з зычнымі 

Слова  Мінімальная сэнсавая адзінка мовы, якая свабодна 
ўзнаўляецца ў мове і служыць для пабудовы выказвання 

Словазлучэнне Сэнсавае і граматычнае аб’яднанне двух ці больш 
паўназначных слоў, якое выражае адзінае, але 
раздзельнае паняцце 

Словаўтварэнне Раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца шляхі і 
спосабы ўтварэння слоў 

Стыль Разнавіднасць маўлення, якая адрозніваецца сістэмай 
моўных сродкаў пры абслугоўванні пэўнай сферы 
чалавечай дзейнасці (навуковай, адміністрацыйна-
справавой, публіцыстычнай, грамадска-палітычнай, 
мастацкай, бытавой і г. д.) 

Тэкст Вусна аформленая думка, выказванне, пісьмовы або 
вусны твор або яго раздзел, у якім сказы звязаны сэнсам і 
граматычна 

Тэрмін Слова ці словазлучэнне,  якое дакладна абазначае пэўнае 
паняцце з галіны навукі, мастацтва, вытворчасці і інш. 

Фанетыка Раздзел мовазнаўства, які вывучае гукавыя сродкі мовы 
(гукі, склады, фанетычныя словы, маўленчыя такты, фразы,  
тэкст, націск, інтанацыю) 
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Фанетычная 
транскрыпцыя 

Спецыяльны спосаб запісу, які дакладна перадае 
вымаўленне 
 

Цеканне Змяненне [т] на [ц’] 
Яканне Вымаўленне ў першым складзе перад націскам пасля 

мяккіх зычных гука  [а]  на месцы гукаў  [о], [э], што 
знаходзіць сваё арфаграфічнае адлюстраванне ў літары я 
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	Арфаэпія. Вымаўленне галосных, зычных, спалучэнняў зычных.

	Графіка
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	Марфеміка
	Словаўтварэнне
	Марфалогія
	Назоўнік. Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў
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