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 1 Мова і соцыум 
 
Заданне 1 

 Прачытайце тэксты. Чаму патрэбна аберагаць родную мову? 

 Роднае слова! З малых дзён мы чуем цябе з матчыных вуснаў. Ты 
тлумачыш нам усе дзівы свету. Самы багаты скарб, які ніхто і ніколі 
адабраць ад нас не здолее, – гэта любоў да бацькаўшчыны, да свайго 
народа, да роднай мовы (Цётка). 
 Роднае слова – гэта першая крыніца, праз якую мы пазнаём жыццё і 
акаляючы нас свет. Старанна вывучайце сваю родную мову, ведайце і 
любіце лепшыя творы беларускай літаратуры, ведайце і любіце народ, яго 
гісторыю, яго багатую вусную творчасць (Я. Колас). 
 

Заданне 2  
Прачытайце выказванні пра мову на рускай мове, перакладзіце на 

беларускую. Якая роля роднай мовы? 
1 Природа страны и история народа, отражаясь в душе человека, 

выражались в слове. Человек исчезал, но слово, им созданное, оставалось 
бессмертной и неисчерпаемой сокровищницей народного языка. Каждая 
его форма есть результат мысли и чувства человека, через которые 
отразились в слове природа страны и история народа (К. Ушинский). 

2 Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жиз-
ни. И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, 
с кем имеем дело: мы можем определить степень интеллигентности чело-
века, степень его психологической уравновешенности …  
 Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и 
внимательно – прислушиваясь, запоминая, замечая и изучая. Но хоть и 
трудно – это надо, надо. Наша речь – важнейшая часть не только нашего 
поведения, но и нашей личности, нашей души, ума (Д. Лихачев). 
 

Заданне 3  
Прааналізуйце ўрыўкі з твораў і выказванні пісьменнікаў аб мове. 

Пра якія функцыі мовы гаворыцца ў іх? 
 «Мова – прылада мыслення. Абыходзіцца з мовай абы-як – значыць і 
мысліць абы-як» (А. Талстой). 
 «Мова не ёсць толькі гаворка, маўленне: мова ёсць вобраз усяго 
ўнутранага чалавека: яго розуму, таго, што называецца сэрцам, яна 
выразнік выхавання, усіх сіл разумовых і маральных... » (І. Ганчароў) 
 
  Мова продкаў нашых і нашчадкаў – 
  Шэпт дубровы і пчаліны звон. 
  Нам цябе ласкава і ашчадна 
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  Спазнаваць ажно да скону дзён. 
  Па чужых краях не пабірацца, 
  Не аддаць цябе на забыццё, 
  Наша невычэрпнае багацце, 
  Наша несмяротнае жыццё. 
                                             (Г. Бураўкін) 
  

Заданне 4  
Напішыце водгук на верш, прысвечаны роднай мове (аўтар і верш – 

на Ваш выбар).  
 
 
 2 Беларуская мова і яе месца ў моўнай супольнасці свету 
  
 Заданне 1 

Параўнайце ўрыўкі з твораў У. Караткевіча на беларускай, рускай, 
украінскай, балгарскай, чэшскай мовах і пакажыце генетычную роднасць 
славянскіх моў. Вызначце характэрныя для беларускай мовы рысы, якімі 
яна адрозніваецца ад іншых моў. 

1 Ох, як звініць Белавежа спевамі! Вучоныя абмеркавалі і вырашылі, 
што белавежскія салаўі самыя галасістыя і багатыя на спевы ў цэлым 
свеце. Самыя-самыя! А тут жа яшчэ больш за дзвесце відаў птушак. 
Уяўляеце, што такое веснавы белавежскі канцэрт?! 
 Не ва ўсіх, праўда, ёсць голас. Гівал заліваецца ў свісток з вадой, а 
цецярук балбоча. Шпак можа пераймаць галасы іншых птушак, а можа 
паказаць, як пільшчыкі пілуюць тупой пілой дровы. Вялізная сава-неясыць 
вухкае, аж мароз па скуры, а чорны бусел, ледзь не самая таямнічая 
птушка свету, увогуле маўчыць, зарыўшыся ў самыя глухія нетры. 
 
 Ох, как звенит Беловежа песнями! Ученые судили-рядили и решили, 
что беловежские соловьи самые голосистые в целом мире. Самые-самые! 
А тут еще больше двухсот видов птиц. Представляете, что такое весенний 
беловежский концерт?!  
 Не у всех, правда, есть голос. Заливается иволга в свисток с водой, а 
тетерев бормочет. Скворец может подражать голосом других птиц, а мо-
жет и представить, как лесорубы пилят тупой пилой дрова. Огромная сова-
неясыть ухает так, что мороз по коже продирает, а черный аист, едва ли не 
самая загадочная птица в мире, вообще молчит, забившись в лесные дебри 
(Пер. В. Машкова). 
 

2 Трэба многа ездзіць, сябры. З экскурсіямі, да сваякоў або да 
сяброў. Вы ўбачыце ўсе канцы нашай мілай, ласкавай, няяркай краіны, 
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якая, аднак, зачаруе вас сваёй няўлоўнай прыгажосцю. Убачыце 
Прыдняпроўе і Прынямонне, роўных якім па прыгажосці мала знойдзецца 
мясцін на Зямлі. Убачыце далёкія агні новабудоўляў і цёмныя волаты 
замкаў, партызанскія зямлянкі і вясёлку Каложы. І азёры з белымі 
грабянцамі на сіняй вадзе, і старыя каменныя млыны над рэчкамі, што 
зараслі белай лілеяй, поўню ў азёрнай вадзе і водсвет яе на мокрых 
тратуарах гарадкоў. Будзеце слухаць музыку нашай пявучай мовы і нашы 
пяшчотныя песні. І ўбачыце зуброў і аленяў. Пройдзеце па зажураных 
пушчах Палесся. І, галоўнае, пазнаеце свой гасцінны, добры, горды і 
таленавіты народ. 
 
 Приїжджайте, друзі. З екскурсіями, до свояків або до друзів. Ви 
побачите не якусь там особливу країну, яка, проте, зачарує вас своєю 
невловимою красою. Побачите Придніпров’я і Принімання, рівных яким за 
красою мало знайдете місць на Землі. Побачите далекі вогні новобудов – і 
темні вежі замків, партизанські землянки та веселку Каложі. І озера з 
білими баранцями на синій воді, і старі кам’яні млмни над річками, що 
поросли білыми лілеями, повного місяця в озерній воді і відблиск його на 
мокрих тротуарах містечок. Почуєте співучу мову й гарні пісні. І побачите 
зубрів та оленів. Пройдете зажуреними пущами Полісся. І, головне, поба-
чите дуже гостинний і добрий народ (Аўтарскі пераклад). 
 
 3 Май быў такі, што, каб такіх не бывала на зямлі, яго варта было б 
выдумаць. Начамі некалькі разоў ласкава шапталіся з дахамі цёплыя, ледзь 
не парныя дажджы. Раніцамі зямля курэла добрай пáрай нават праз 
шматлікія густыя парасткі, а на травах віселі падвескі з расы: зробіш крок – і 
раптам заззяе, зробіш другі – і ўжо ў іншых месцах успыхваюць маленькія 
аранжава-зялёныя сонцы. 
 
 Май беше толкова хубав, че ако нямаше такъв месец на земята, за-
служаваше си да бъде измислен. Нощем на няколко пъти топли, пролетни 
дъждове си шепнеха нещо с покривите. На заранта земята добродушно ди-
меше дори през многобройните гъсталаци, а по тревата висяха обеци от 
роса: сториш втора и на други места пламват мънички оранжевозелени 
слънца (Пер. П. Къневой). 
 
 Máj bul takový zè kdyby svèt ono údobi neznal stálo by za to si je 
vymyslet. Nĕkolikrát za noc sie se střchmi laskavĕ šepotaly vlahé deštiky. Za 
krásných rán ze zemĕ, stoupala vlidná pára, prodirala se nesčetnými mladými 
výhonky a na stébléch trávy visely přivĕsky rosy: stačil krok – a pod nohama se 
vám vśecho rozehrálo a rozzářilo, idĕlahi jste druhý, a ohňostroj se roztančil na 
jimém místĕ (Пер. Г. Мюлеравай). 
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Заданне 2  
Прачытайце тэкст песні з кінафільма «Чатыры танкісты і 

сабака» на польскай мове. Пакажыце генетычную роднасць польскай і 
беларускай моў. Вызначце характэрныя для беларускай мовы рысы, якімі 
яна адрозніваецца ад польскай мовы. 

Na lakach kaczence, а na niebie wiatr, 
A my na tej wojnie, оgladamy swiat, 
Na laki wrocimy, tylko zalatwimy рare waznych spraw. 
Moze ci nie sami, wrocimy do mamy, і do szkolnych law. 
Deszcze niespokojne рotargaly swiat, 
A my na tej wojnie ladnych pare lat. 
Do domu wrocimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. 
Przed noca wrocimy, tylko zwyciezymy, bo to wazna gra. 
Na niebie obloki, рo wsiach pelno bzu, 
Gdziez ten swiat daleki, рelen dobrych snow. 
Powrocimy wierni, my czterej pancerni, «Rudy» i nasz rudy pies. 
My, czterej pancerni, рowrocimy wierni рo wiosenny bez.  

 
Заданне 3 

 Прачытайце ўрывак з нататкаў Н. Гілевіча «Між былым і 
наступным». Параўнайце беларускія імёны з імёнамі ў іншых мовах. Што 
мы страчваем са стратай уласных беларускіх імёнаў? 
 У дзяцінстве, ды і пазней, я звяртаўся да знаёмых мужчын так: 
Змітрок, дзядзька Тодар, дзядзька Тамаш, дзядзька Аніс, Акім, Кастусь. 
Памерлі гэтыя дзядзькі і іх імёны. Унукаў і праўнукаў імёнамі дзядоў ужо 
не называюць. Да знаёмых жанчын у дзяцінстве сваім я звяртаўся на 
роднай мове і ў духу нацыянальных звычаяў так: цётка Марыля, цётка 
Гілена, цётка Барбара, цётка Параска, цётка Рыпіна, цётка Луцэя, цётка 
Зося, цётка Еўка, цётка Тэкля… Адышлі на вечны супачын гаротніцы-
цёткі, зніклі і іх імёны. Унучкам і праўнучкам яны ўжо не дасталіся. 
 Нехта ў свой час пераканаў, што Марыля, або Гілена, або Зося гучаць 
непрыгожа, некультурна. Зрэшты, пераканалі ўвесь народ, што яго імёны 
брыдкія, немілагучныя і што іх трэба памяняць на лепшыя. І пачалі 
мяняць. І напераменьвалі так, што ўжо нічога, ані знаку свайго не 
засталося. Па імені ўжо не пазнаеш, што перад табой беларус. Паляка 
пазнаеш, што паляк, літоўца пазнаеш, што літовец, армяніна пазнаеш, 
француза – у кожнага народа свае імёны, чаму ж не пазнаць. А мы сваіх 
імёнаў не маем, нас па імені не адрозніш… Але ж быў час, мілыя мае 
браткі беларусы, калі пазнавалі па імені і нас, грэшных. Пачуеш: Міхась, 
Юрась, Тамаш, Сымон, Антось, Язэп, Лукаш, Змітрок, Пятрусь, Абросім – 
ну, ясна, з Беларусі таварышы! Свет увесь пазнаваў і паважаў нас за гэта, 
што свае імёны мелі. 
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 Заданне 4 
   Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Дапоўніце яго звесткамі, 
вядомымі Вам з іншых крыніц. 
 Белорусская нация образовалась в результате смешения (ассимиля-
ции) славян с балтами. Первым государственным образованием среди вос-
точнославянских племен было Полоцкое княжество. Оно возникло в конце 
первого тясячелетия н. э., еще задолго до образования Киевской Руси. По-
лоцкое княжество сохраняло независимость на протяжении ряда веков, и 
даже тогда, когда входило в состав Киевской Руси, а позднее – в состав 
Великого княжества Литовского. 
 Великое княжество Литовское образовалось на территории Беларуси 
в 1240 году со столицей в городе Новогрудке в результате мирного слия-
ния древнебелорусских и литовских княжеств. Государственным языком в 
Великом княжестве Литовском был старобелорусский язык вплоть до  
XVII в. Великое княжество Литовское считалось славянским не только по 
языку и культуре, но и по преобладанию славянского населения. Белорус-
ский народ создал одно из самых демократических государственных обра-
зований в Европе. Он первый вместе с литовцами и украинцами в  
1363 году под Синими Водами нанёс поражение татаро-монгольским ор-
дам, на протяжении столетий успешно защищал свою свободу и независи-
мость от завоевателей (Е. Ширяев). 
   
 Заданне 5 
 Якія легенды, звесткі пра паходжанне назваў гарадоў, сёл і вёсак 
Вам вядомы? Што можаце сказаць пра назву Вашых родных мясцін. 
 
 
 3 Гістарычныя этапы фарміравання і развіцця 
беларускай мовы 
  
 Заданне 1 

Параўнайце ўрыўкі з беларускіх твораў розных гістарычных часоў. 
Вызначце ў іх найбольш істотныя адрозненні (у правапісе, граматычных 
формах, ужыванні слоў) у параўнанні з сучаснымі нормамі літаратурнай 
мовы. 

1 Некоторого часу поехал князь великии Гедимин зъ столца своег с 
Кернова в ловы за пять миль за реку Велью, и наидет у пущы гору красную 
дубровами и ровнинами обляглую и сподобалося ему вельми и он тамъ по-
селился и заложыл город и назоветь ему Троки гдЂ тепер Старый Троки и 
с Кернова перенесеть столец свои на Троки (Летапіс па спісу Рачынскага, 
другая палова XVI ст.). 
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Слоўнік 

Ловы – паляванне, красный – прыгожы 

2 Хвошч (мейсцамі яго называюць скрыпам) расьліна многалетняя, 
разрастаецца з карэнёў. С карэня, каторы ляжыць глыбока ў зямлі, 
вырастаюць дваякія калівы: зялёные, бахматые, падобные да елачкі і другіе 
гладкіе, цямнейшые; першые не выдаюць насеньня. Другіе выдаюць 
(Беларускі каляндар «Нашай нівы» на 1913 год). 
  
 Заданне 2 
 Да царкоўнаславянскіх слоў падбярыце сучасныя адпаведнікі. 

 Праўда, языкъ, каганъ, перстъ, выя, фарсис, животъ, лада, солъ, 
пардусъ, лавра, отрокъ. 
 Для даведак: закон, князь (цар), жыццё, слуга, перакладчык, зямля, 
шыя, пасол, конь, барс (пантэра), манастыр, муж. 
 
 Заданне 3 
 Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Дапоўніце яго звесткамі, 
вядомымі Вам з іншых крыніц. 

Строительство храмов и монастырей 
«Житие» рассказывает, что однажды ангел во сне взял Евфросинию 

и привел её в Сельцо, за две версты от Полоцка, на берег Палаты, и сказал: 
«Здесь надлежит тебе быть!» Сон повторился трижды. Ангел явился и 
епископу Полоцкому Илии.  «Почивает Дух Святый на ней»,– сказал ангел 
и указал поставить Евфросинию игуменией новой обители в местечке 
Сельцо под Полоцком. После этого полоцкий епископ Илия, призвав по-
лоцкого князя Бориса, отца Святослава и других знатных полочан, поведал 
им о видении и сказал: «Вот я в присутствии вас даю Евфросинии место 
при церкви Святого Спаса на Сельце, дабы был там монастырь девиче-
ский. Пусть никто не препятствует и не отнимает у нее то, что я дал ей». 

Оставив келию Софийского собора, Евфросиния около 1128 года по-
селилась при церкви Преображения, чтобы основать женскую обитель. 

В 1161 году усердием преподобной Евфросинии был воздвигнут ка-
менный Спасо-Преображенский собор – одна из жемчужин древнерусско-
го зодчества. Храм в перестроенном виде сохранился до наших дней. 
Строитель – мастер Иоанн – сам пришел к Евфросинии, наставленный Ду-
хом Святым, повелевшим ему принять участие в постройке собора. Со-
гласно «Житию» церковь была построена рекордно быстро по тем време-
нам – за 30 недель (один строительный сезон). В житии Евфросинии рас-
сказывается о том, как кирпичи, которых недоставало для постройки хра-
ма, чудесно являлись по молитве игумении. Просыпавшиеся утром строи-
тели видели печь, полную обожженной, готовой к укладке плинфы. Цер-
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ковь в Сельце представляет собой трехнефный крестово-купольный храм 
размером 8×12 метров. Наиболее характерные черты храма – преобладание 
наружного объема над внутренним, а также ярусность наружной компози-
ции. Источником ярусного построения было деревянное зодчество. Особо 
важное историческое значение имеет роспись XII века – уникальное тво-
рение монументального искусства мирового значения. На сегодня это 
единственный в Беларуси храм, где сохранились росписи XII века. 

(Дорогами православной Беларуси)  
 
 
 4 Сучасная моўная сітуацыя на тэрыторыі Беларусі 
  
 Заданне 1 
 Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Дапоўніце яго звесткамі, 
вядомымі вам з іншых крыніц. 

Крест Евфрасинии Полоцкой 
 В 1161 году в Полоцке выдающийся мастер-ювелир Лазарь Богша 
изготовил по заказу Евфросинии крест, который она подарила Спасской 
церкви. Крест Евфросинии Полоцкой, украшенный многочисленными 
перегородчатыми эмалями, – этапное произведение прикладного искусства 
Древней Руси. Изготовлен он был как ковчег для хранения христианских 
реликвий. Крест шестиконечный, высота – 51,8 см, длина верхнего 
перекрестия – 14 см, нижнего – 21 см. Основа из кипарисового дерева, 
сверху и снизу покрыт 21 золотой пластинкой с драгоценными камнями, 
орнаментом и 20 серебряными позолоченными пластинками; край 
передней стороны креста обрамлен жемчугом. На верхних концах креста – 
поясные изображения Христа, Божией Матери, Иоанна Предтечи. В центре 
нижнего перекрестия – четыре евангелиста, на концах – архангелы Михаил 
и Гавриил. В нижней части креста, после перекрытия – небесные 
покровители преподобной и ее родителей: святая Евфросиния 
Александрийская, святой великомученик Георгий и святая София. На 
оборотной стороне креста – образы святителей Иоанна Златоуста, Василия 
Великого и Григория Богослова, апостолов  Петра и Павла, святого 
Стефана, святого Димитрия, святого Пантелеймона. В середине креста в 
пяти квадратных подписанных гнездах находились реликвии: кусочки 
Креста Господня с каплями крови, кусочек камня от гроба Божией Матери, 
частицы мощей святого Стефана и святого Пантелеймона, кровь  
святого Димитрия. 

Судьба этой христианской святыни также исключительна. Сначала 
Крест находился в церкви игумении Евфрасинии. В XII веке он был пере-
везен захватившими Полоцк смоленскими князьями в Смоленск, оттуда в 
1514 году Иваном III в Москву, однако был возвращен на родину Иваном 
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Грозным. Во время войны 1812 года крест был спрятан в стене Софийско-
го собора в замурованной нише, а в 1841 году вновь возвращен в  
храм Спаса. 

В 1921 году крест был изъят советскими властями. В 1928 году ди-
ректор Белорусского государственного музея В. Ластовский вывез крест из 
Полоцка в Минск, а в следующем году передал его Белорусскому музею в 
Могилеве, о чем был составлен акт. Акт 1929 года свидетельствует о 
больших художественных убытках креста: 13 образов святых были выло-
маны или испорчены, из драгоценных камней остались только два – аме-
тист и гранат, из разных частей памятника исчезли кусочки золота и бу-
синки жемчуга, видны следы неудачных попыток ремонта. 

Крест окончательно утрачен в 1941 году во время отступления Крас-
ной армии из Могилёва. 

Послевоенные поиски креста были безуспешными. В 1992 году было 
решено восстановить святыню. Поэтому в 1997 году брестским мастером 
Николаем Кузьмичом сделана точная копия креста, которая хранится в 
Полоцке в церкви Евфросинии Полоцкой. 

     (Дорогами православной Беларуси) 
 

Заданне 2 
 Падрыхтуйце паведамленне на тэму «Знакамітыя імёны ў гісторыі 
Беларусі». 
 
 
 5 Моўная інтэрферэнцыя і яе віды 
   
 Заданне 1 
 Выпішыце прыклады інтэрферэнцыі, якія могуць праяўляцца на 
розных моўных узроўнях. Прывядзіце прыклады слоў, напісанне якіх 
заснавана на фанетычным і марфалагічным прынцыпах напісання. 

Добраўпарадкаванне і азеляненне ўчастка 
Добраўпарадкаванне і азеляненне ўчастка, як правіла, з’яўляецца 

заключным этапам будаўніцтва. Для пачатку асваення ўчастка неабходна 
выканаць дызайн – праект, для выразнага вызначэння і бачання, якім 
павінен быць ўчастак пасля завяршэння работ. Ландшафтны дызайн 
участка можа ўключаць наступныя віды работ: вертыкальная планіроўка 
ўчастка, абсталяванне подпорных сценак, дрэнаж участка, кладка 
тратуарнай пліткі, праектаванне і ўстройства сістэмы аўтаматычнага 
паліву, пасадка раслін, устройства траўніка (газона): гэта можа быць як 
пасяўны, так і рулонны газон. У цяперашні час аказваюцца паслугі па 
ландшафтным будаўніцтве участкаў. У гэты спектр уваходзяць такія 
паслугі, як:  
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– устройства газона;  
– сістэма аўтапаліву;  
– праектаванне;  
– пасадка раслін;  
– брукаванне;  
– натуральны камень; 
– дрэнаж;  
– планаванне ўчастка.  
Устройства траўніка (газона), мабыць, адзін з ключавых этапаў 

азелянення ўчастка. Адрозніваюць два асноўныя спосабы ўстройства 
газона: кладка рулоннага газона і пасеў газона. Рулонны газон уяўляе 
сабой гатовы дзёран, вырашчаны на спецыяльных палях. Для атрымання 
якаснага газона неабходна аптымізаваць хімічны і фізічны склад грунту на 
ўчастку, вырабіць яго дбайную апрацоўку, выраўноўванне і ўшчыльненне. 
Пры неабходнасці гэтак жа патрабуецца зрабіць дрэнаж участкаў з 
залішнім увільгатненнем. Каб забяспечыць будучы газон дастатковай 
колькасцю вільгаці, асабліва на вялікіх участках, якія цяжка паліваць 
уручную, мэтазгодна прадугледзець сістэму аўтапалівам Паміж пляцоўкамі 
і дарожкамі можна разбіць газоны, шырокія кветнікі, пасадзіць дрэвы, 
прыгожа квітнеючыя хмызнякі. Для азелянення падбіраюць дэкаратыўныя 
пароды. Найбольш эфектыўныя групы і выразныя кампазіцыі ў вячэрні час 
могуць быць падсвечаны знізу. 
 
 Заданне 2 
 Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Выпішыце прыклады 
інтэрферэнцыі, якія могуць праяўляцца на розных моўных узроўнях. 
 

Имя Франциска Скорины впервые упоминается в архивных до-
кументах в 1504 г., когда он стал студентом Краковского университета. Про-
слушав курс «семи свободных наук», молодой белорус 14 декабря 1506 г. 
был удостоен учёной степени бакалавра. 

О шести последующих годах документы молчат. А точнее, мы ещё 
не заставили их заговорить. Они лежат где-нибудь в архивах, скрытые от 
исследователей, и ждут своего часа. За эти годы наш герой был удостоен 
степени доктора «свободных наук». Это могло произойти в одном из не-
мецких университетов. 

В ноябре 1512 г. мы встречаем Франциска Скорину в Италии. Моло-
дой белорус держит в Падуанском университете экзамен на доктора меди-
цины. Испытания были нешуточными. Но экзаменаторов поразила глубина 
и основательность медицинских познаний чужестранца, и они единогласно 
присудили ему почётную степень. 

И опять Скорина пропадает из поля нашего зрения, теперь уже на 5 лет. 
Следующий раз его имя отыщется на страницах старой печатной книги. 
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6 августа 1517 г. в Праге вышла в свет славянская книга «Псалтырь», 
в предисловии к которой сказано: «... Я Франциск Скорина сын с Полоцка: 
в лекарских науках доктор, повелел есми Псалтырю тиснути русскими 
словами, славянским языком...» 

Так началась издательская деятельность великого белорусского про-
светителя. 

Псалтырь в ту пору использовали для обучения грамоте. Учебный 
характер книга сохранила вплоть до XX столетия (Е. Немировский). 
 
 
 6 Фанетычна-арфаэпічныя асаблівасці беларускай мовы 
 
 Заданне 1 

Выпішыце з тэксту словы, у якіх могуць быць дапушчаны 
вымаўленчыя памылкі. Назавіце арфаэпічныя нормы, якім павінны 
падпарадкоўвацца гэтыя словы. 
 Калі мяне хто-небудзь просіць сказаць пра беларусаў, якія яны, я 
адказваю прыблізна так. Пачытайце ўважліва «Новую зямлю» – і перад 
вамі адкрыецца многае ў гэтым нацыянальным характары. Дадайце да яе 
«Сымона-музыку» – і вы адчуеце ўсю своеасаблівасць такога духоўнага 
складу, гэтага чалавечага тэмпераменту... Паверце, я пераконваўся 
неаднойчы, што гэта надзейны шлях духоўнага спасціжэння беларускага 
характару (З. Азгур). 
 

Заданне 2  
Правільна вымавіце беларускія і рускія словы. Пакажыце 

разыходжанні ў вымаўленні зычных гукаў у гэтых мовах. 
 Перакрыцце – перекрытие, прычына – причина, секцыя – секция, 
самарэз – саморез, разьба – резьба, ацынкоўка – оцинковка, рэклама –
реклама, чарапіца – черепица,  кроў – кровь,  цэп – цепь, сем – семь, агент– 
агент, лягчэй – легче, луг – луг, пясчаны – песчаный, плошча – площадь, 
фармоўшчык – формовщик, дождж – дождь. 
 

Заданне 3 
Прачытайце верш і затранскрыбіруйце словы, у якіх ёсць 

асімілятыўныя змены зычных. Пракаменціруйце іх уплыў на вымаўленне 
звонкіх і глухіх, цвёрдых і мяккіх, свісцячых і шыпячых. 
                                     Зжылася з зямлёю, у дрэвы ўрасла, 
                                     Пераплялася з травою і кветкамі 
                                     Родная мова старога сяла, 
                                     Ад іншых сваёй цеплынёю адметная. 
                                     Цягнулася доўга за ніткай льняной 
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                                     Прымаўкай мудрай, і казкай, і песняю, 
                                     Схавалася ў сёлы, жыла пад страхой,  
                                     Выходзіла ў поле да сонейка весняга. 
                                     Зярністая, шчодрая, бы каласок, 
                                     Мудрасці ціхай прыпынак глыбінны, 
                                     Сіні, бясхмарны нябёсаў кусок 
                                     Пад белым і чыстым крылом галубіным. 
                                     Калі цябе мудрасць кране і любоў, 
                                     Засвецішся ласкай, вясёлкаю фарбаў, 
                                     З-пад напластавання мінулых вякоў 
                                     Адкрыеш нашчадкам схаваныя скарбы. 
                                                                                 (Л. Геніюш) 
 

Заданне 4 
Затранскрыбіруйце згодна з літаратурнымі нормамі прыведзеныя 

словы і скажыце, якімі арфаэпічнымі правіламі Вы карысталіся. 
 Грузчык, бесчалавечны, пясчынка, з шафёрам, нясвіжскі, смяешся, з 
часопіса, расшыфроўка, адгрузчык, ракетчык, праходчык, брацкі, гарадскі, 
на рэчцы, латышскі, праезджы, дождж, схема, вышыня, дрэнаж, 
землеўпарадчык, вільгацеізаляцыя, шурпатасць, тынкоўка, штыравы. 

 
Заданне 5 
Перакладзіце словы на беларускую мову. Якія разыходжанні ў 

вымаўленні зычных [д] і [т] перад галоснымі ў запазычаных словах у 
беларускай і рускай мовах? 
 Тема, термин, декада, компетентный, коттедж, десант, технология, 
отделка, сантехника, типовой, академия, аплодисменты, аплодировать, 
директор, билетик, система, текст, делегат, демократия. 
 
 Заданне 6 
 Прачытайце прыказкі, прымаўкі і загадкі ў адпаведнасці з нормамі 
беларускага літаратурнага вымаўлення. Растлумачце, чаму пры 
аднолькавым напісанні часціца не вымаўляецца па-рознаму. Прыдумайце 
на 1–2 прыказкі сітуацыі, у якіх яны могуць быць ужыты. 
 Адна ластаўка вясны не робіць. З песні слова не выкінеш. Рада з 
людзьмі ніколі не шкодзіць. Навука хлеба не просіць. Розуму на кірмашы 
не купіш. Не саромейся пытаць: больш спытаеш – больш спазнаеш. Не рабі 
ліхога і не бойся нікога. Хто летам позна спіць, той лета не бачыць. Не 
капай на людзей ямы: сам у яе трапіш. 
 Крылаў не мае, а лятае. Без голасу, а спявае, без пугі, а хмары ганяе. 
Зялёная, а не луг, белая, а не снег, кучаравая, а без валасоў.  
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Заданне 7 
 Дакажыце, што рознамясцовы націск у беларускай мове можа 
выступаць у якасці граматычнага сродку адрознення формаў слоў (для 
доказу выкарыстайце словы засыпаць, купіць, любіць, любіце, садзіць, 
тушыць, склаўшы з імі сказы або словазлучэнні) i для адрознення 
лексічных адзінак (выкарыстайце словы накапаць, прагнуць, сталы, каня, 
каса, мука, хіба, развіты, склаўшы з імі сказы або словазлучэнні). 
 
 Заданне 8 
 Прачытайце беларускія вітанні і зычэнні. Звярніце ўвагу на 
вымаўленне зацвярдзелых зычных. 
 Добры дзень вам! Дабрыдзень добрым людзям! Дзень добры! 
Добрага дня (ранку)! Маё вам шанаванне! Прывітанне! Вечар добры! 
Бывайце здаровы! Дабранач! Добрай ночы! Здаровы бывайце! Усяго 
добрага! Усяго найлепшага!  
 
 Заданне 9 

Выразна прачытайце тэкст з захаваннем усіх нормаў. Звярнще ўвагу 
на вымаўленне галосных у запазычаных словах. 

Лада 
Лада – багіня кахання і прыгажосці, юнацтва і плоднасці, апякунка 

шлюбу і хатняга агню. Уяўлялася ў выглядзе маладой прыгожай жан- чы-
ны з доугімі залацістымі валасамі ў белай вопратцы. Славянская багіня Ла-
да суадносіцца з грэчаскай Дземетрай (багіняй плоднасці і земляробства, 
што атаясамлівалася з вобразам «маці-зямлі» і паказвалася як прыхільная 
да людзей прыгожая жанчына з валасамі колеру спелага жыта) і Афрады-
тай (багіняй кахання і прыгажосці). 

Зараз цяжка адназначна сказаць, ці выклікана ўвядзенне Лады ў 
славянскі пантэон багоў імкненнем асобных даследчыкаў знайсці 
нацыянальны адпаведнік вобразам больш распрацаваных германскай і 
антычнай міфалогій, ці, наадварот, вобраз Лады – праяўленне агульных 
індаеўрапейскіх каранёў. Так, часам узгадваецца дачка Лады Лёля (Лялля, 
Леля), што ўвасабляе плодныя сілы вясновай прыроды; яна кожную зіму 
сыходзіць у падзем’е і вяртаецца наступнай вясной, прыносячы з сабой 
цяпло і абуджэнне прыроды (прасочваецца паралель з парай грэчаскіх 
багінь Дземетрай і Персефонай або Цэрэрай і Празерпінай у рымлян). Лада 
і Лёля, што персаніфікуюць плоднасць, часам суадносяцца з жаночымі 
парнымі божаствамі – рожаніцамі (С. Зянковіч). 
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Заданне 10 
Ад прыведзеных пар слоў утварыце складаныя словы, растлумачце 

правапіс галосных. 
Утварэнне слоў, першая аснова, высокае мастацтва, добрая 

зычлівасць, адчуванне святла, прадзенне льну, розны колер, вялікая 
дзяржава, вымяральнік святла, радасны ў жыцці, многа струн, высокая 
частата, новы год, востры сюжэт, просты народ, кароткі тэрмін, вострая 
палітыка, добрыя суседзі, новы твор, многа жанраў. 

 
Заданне 11 

 Перакладзіце тэкст на беларускую мову.  
 Для возведения экономичного жилья технология канадского каркас-
но-щитового дома – это отличная возможность для любого из нас улуч-
шить свои жилищные условия. Канадский дом возводят как по типовому, 
так и по индивидуальному проекту. Возведение дома по канадской техно-
логии – следующий этап развития современного строительства. Щитовой 
утепленный дом позволяет отдохнуть на лоне природы, оторвавшись от за-
газованности городских улиц и их суеты, а  это редкая возможность для 
городского жителя сделать свой отдых по-настоящему комфортным. Ка-
надский дом, как прекрасный образец надежного и добротного жилья, за-
служенно признан всеми пользователями на сегодняшний день как один из 
лучших видов загородных коттеджей. Такие каркасно-щитовые конструк-
ции способны противостоять любым погодным условиям, даже  суровым.  

Канадский дом – очень удачный вариант для застройщика коттеджа, 
и его очень легко воплотить в жизнь. 

 
 

 7 Марфалагічныя асаблівасці беларускай мовы 
  
 Заданне 1 

Да назоўнікаў падбярыце адпаведныя прыметнікі (дзеепрыметнікі) і 
запішыце іх у назоўным склоне адзіночнага ліку. 
 Атэлье, бандэроль, Батумі, боль, бюро, гусь, дроб, зазнайка, дэпо, 
камюніке, кафэ, чарніла, кіно, медаль, мазоль, Нарач, насып, небарака, 
сабака, стэп, цень, шынель, глыб, давер, замш, туфель, шампунь. 
 
 Заданне 2 
 Вызначце род запазычаных нязменных назоўнікаў. 
 Аташэ, маэстра, дэндзі, янкі, фрау, пані, какаду, гну, кенгуру, поні, 
фламінга, цэцэ, івасі, паліто, кашнэ, каратэ, інтэрв’ю, Місісіпі, Хакайда, 
алоэ, кальрабі, галіфэ, кімано, жэле, Дэлі, турнэ, Сочы, Чад. 

15



 

  

  

Заданне 3 
Прачытайце. Выпішыце спачатку назоўнікі, якія маюць форму 

адзіночнага ліку (падбярыце пару), затым – назоўнікі, якія маюць форму 
толькі адзіночнага ліку, потым  словы, якія ўжываюцца толькі ў 
множным ліку. 
 Абдымкі, натоўп, абставіны, спакуса, праменне, абцугі, свята, 
акуляры, ападкі, арэлі, бацькі, беганіна, безгалоссе, бэз, гняздо, дровы, 
крыга, краявід, нажніцы, назоўнік, паветра, паводзіны, самарэз, чарапіца, 
руіны, насельніцтва, народ, расліна, рэшткі, спаборніцтва, сонца, зямля, 
хлеб, каласы, сантэхніка. 
 
 Заданне 4 

Спішыце словазлучэнні, раскрываючы дужкі. Растлумачце правапіс 
канчаткаў назоўнікаў. 
 Глядзелі ў бок (жняя), быў на (дрывотня), у глыбокай (нара), па 
(дуга) вясёлкі, на ўскраіне (вёска), бадзяцца па (вёска), па старасвецкай 
(пушча), ісці па (сцежка), барабаніць па (страха), купацца ў (рака і рэчка), 
мыцца ў (лазня), працаваць на (фабрыка), сустрэцца на (вуліца), на 
(вяршыня) (хвоя), працаваць у (брыгада); колеры (арнамент), укладка 
(асфальт), у гушчары (алешнік), пліты з (бетон), прыклад (гераізм), вуліцы 
роднага (горад), сімвал (дабрабыт), дэфіцыт (кальцый), павевы (вецер), час 
(заняпад), чакаць (змрок), прыехаць у (верасень), сядзець на (бераг), 
хадзіць па (лес), у родным (край), знаходзіцца ў (адпачынак), хадзіць па 
(пакой), гаварыць па (тэлефон), сядзець на самым (верх), убачыць на 
(здымак), сустрэцца на тым (тыдзень), пацягнула (вільгаць), звісалі над 
(столь), слухаць з (цікавасць), ганарыцца таленавітай (моладзь), 
захапляцца неабдымнай (шыр). 
 
 Заданне 5 
 Перакладзіце назоўнікі на беларускую мову і пастаўце іх у форму 
роднага, давальнага і меснага склонаў. 
 Каркас, балка, себестоимость, кровля, крыша, фундамент, отделка, 
брус, мансарда, битум, монтаж, усадка, плита, теплопроводность, этаж, 
долговечность, прочность. 
 
  Заданне 6 
 Запішыце прозвішчы і імёны членаў вашай групы ў тры слупкі: у 
першы слупок – у форме назоўнага склону, у другі – у форме давальнага 
склону, у трэці – у форме творнага склону. Вусна растлумачце правапіс 
канчаткаў. У першым слупку падкрэсліце адной рыскай прозвішчы, якія 
маюць іншы канчатак, калі іх носьбітам з’яўляецца асоба процілеглага 
полу. 
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 Заданне 7 
 Утварыце ад назоўнікаў прыналежныя прыметнікі пры дапамозе 
адпаведных суфіксаў -оў, -еў, -ёў, -аў, -ін, -ын. 
 Рыбак, бусел, сястра, бацька, Валя (ён, яна), Кастусь, хлопчык, 
ляснік, цесць, вучань, жонка, муж, герой, Саша (ён, яна), цётка, бабуля, 
Тамаш, Антось, Алена, Валодзя, Васіль. 
 

Заданне 7 
     Знайдзіце сказы з памылкай ва ўжыванні або ўтварэнні формы 
ступені параўнання. Выпраўце памылкі. 
 1. Час – найлепшы доктар чалавеку. 2. Ён падумаў, што гэта будзе 
больш карацейшая дарога. 3. Было сказана самае найважнейшае, самае 
найгалоўнейшае. 4. Сённяшняя экскурсія атрымалася цікавейшая ўсіх 
астатніх. 5. Самай цяжэйшай была дарога праз горны перавал. 6. Далёкі за-
хад пераліваўся найтанчэйшымі адценнямі фарбаў. 7. Добрая слава дара-
жэйшая за багацце. 8. Тодараў не хацеў бачыць, што Аўсееў разумней за 
яго. 9. Гэты пакой быў большы першага, светлы і ўтульны. 10. Вучоныя 
сцвярджаюць, што белавежскія салаўі самыя галасістыя і самыя багатыя на 
спевы ў цэлым свеце. 11. На вайне перамагае той, хто знаходлівей і смялей 
за ўсіх. 12. Лепшыя малюнкі будуць паказаны на выставе. 13. Як вядома, 
паветра лягчэй вады. 14. Матуліны рукі цяплейшыя ў свеце. 15. Мой 
дзядуля – самы наймудрэйшы чалавек. 
 
 Заданне 8 
 Перакладзіце сказы на беларускую мову. Запішыце.  

1. Полоцк – один из древнейших городов Беларуси. 2. Утверждают, 
что славянки красивейшие в мире. 3. М. В. Ломоносов – величайший 
учёный. 4. Роман Владимира Короткевича «Колосья под серпом твоим» – 
интереснейшее из всех прочитанных мною произведений. 

 
Заданне 9 
Запішыце прыметнікі, якія вызначаюць: 

1) станоўчыя якасці характару чалавека; 
2) адмоўныя якасці характару чалавека; 
3) абаяльнасць жанчыны (мужчыны); 
4) знешні выгляд чалавека. 
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Заданне 10 
Ад назоўнікаў утварыце з дапамогай суфікса -ск- прыметнікі, 

запішыце іх, падабраўшы да кожнага назоўнік. 
 Універсітэт, студэнт, вучань, Баранавічы, Гродна, Свержань, горад, 
Рыга, таварыш, Пухавічы, чэрвень, казак, Прага, Белград, настаўнік, брат, 
Хатынь, спартсмен, Брэст, Палессе, красавік, Нясвіж. 
  

Заданне 11 
Праскланяйце лічэбнікі з назоўнікамі. 

 Семдзесят студэнтаў, шэсцьсот дзевятнаццаць метраў, чатыры вучні, 
восемдзесят адзін рубель, сто метраў, дзвесце сямнаццаць старонак, 
дзевяноста тры гады, дзве тысячы трыста шэсцьдзясят сем чалавек, адзін 
мільён наведвальнікаў. 
  

Заданне 12  
Спалучыце лічэбнікі з назоўнікамі. Словазлучэнні запішыце (лічэбнікі 

пішыце словамі). 
 2 (стол), 4 (мужчына), 3 (цвік), 5 (вароты), 12 (станцыя),  
14 (стагоддзе), 17 (бібліятэка), 200 (камбайн), 635 (слухач), 2/3 (заданне),  
5/7 (гектар), 1,04 (метр), 9 (пласкагубцы), 11 (дзень), ¼ (літр), 7/8 (плошча), 
2,35 (тона). 
  
 Заданне 13 
 Пастаўце лічэбнікі ў творным склоне, запішыце. 

Абодва, абедзве, абое, два, дзве, тры, чатыры, пяць, сем, восем, 
дзесяць. 

 
Заданне 14 
Запішыце словазлучэнні, паставіўшы займеннікі, запісаныя ў 

дужках, у патрэбным ліку і склоне. 
 
 Зразумеў (ты), напісаў (ты), ля (свой) двара, сам ад (сам) не ўцячэш, 
несці на (сам), побач са (свая) хата, узяць (свой) кнігі, павіншаваць (ты), не 
сустрэць (ніхто), удзячны (ты), адказаў (ты), недалёка ад (мая) вёскі, 
убачыць (твой) сябра, зразумець (яны) словы, успомніў (ты), рад сустрэцца 
з (яна), пагаварыць з (хто-небудзь), убачыў (усе) нас. 
 
 Заданне 15 
          Прачытайце верш, выпішыце дзеясловы, паставіўшы іх у 2-й асобе 
множнага ліку цяперашняга (будучага) часу, растлумачце правапіс іх 
асабовых канчаткаў. 
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Так, гэта праўда, што таіцца –  
Даруй мне, любая, мой грэх:  
Грыміць у жылах навальніца,  
I смуткам б’е мяне твой смех. 
I не магу я так, як колісь,  
Ісці ў бяздумную тугу,  
Такім, як быў, ужо ніколі 
К табе вярнуцца не змагу. 
Ты не сярдуй. Бо як іначай? 
I дуб часамі бура гне. 
Вунь глянь – пад громам камень плача. 
А што ж ты хочаш ад мяне? 

                                                 (К. Кірэенка) 
 

Заданне 16 
          Спішыце прыказкі і прымаўкі, уставіўшы прапушчаныя літары. 
Вусна растлумачце сэнс прыказак. 

Сёння зроб…ш – заўтра як знойдз…ш. Што ў маленстве выхава…ш, 
на тое ў старасці абапр...шся. Родную маці нікім не замен...ш. Не памуч... 
шся – не навуч...шся. Раней пачн... ш – раней законч...ш. Усе слёзы не вы-
плач...ш, усе думы не выкаж...ш. Сэрцам не прыман...ш, дык за вушы не 
прыцягн...ш. Не саромейся спытаць: болей спыта...ш – больш пазна...ш. 

 
Заданне 17 

          Знайдзіце і выпраўце няправільна ўтвораныя дзеяслоўныя формы: 

а) 2-й асобы множнага ліку абвеснага ладу: аддаяце, нясеце, жывеце, 
кладзецеся, вязеце, устаяце, полеце, смяецеся, сядзіце, шануеце, грызеце, 
плывеце, здаяцеся, імітуеце, запаўзяце, канстатуеце, ляціце, застаецеся; 

б) 1-й асобы множнага ліку абвеснага ладу: надрукуем, узарэм, 
натчэм, бярэмся, нясем, застаёмся, зберажэм, забярэм, жывем, перадаём, 
павядзем, разатрэм, натчэм, нажнем, падпяём, зажывем, запражом. 
  

Заданне 18 
Дапішыце дзеясловы незакончанага трывання, выбраўшы 

нарматыўны суфікс. Чаму ў некаторыя прыклады можна ўставіць і 
суфікс -ава-. і суфікс -ірава-? 

Дэклам…ць, фармул…ць, груп…ць, прагназ…ць, нармаліз…ць, 
ідэаліз…ць, дэталіз…ць, пламб…ць, тэлефан…ць, экспан…ць, фарм…ць, 
рамант…ць, аванс…ць. 
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Заданне 19 
           Перакладзіе сказы, звярніе ўвагу на сродкі, якімі перакладаюцца 
дзеепрыметнікі і дзеепрыметныя звароты ў беларускай мове. 

1. Ещё с весны, пришедшей на смену затянувшейся зиме, пара диких 
голубей прилюбила размётновское подворье (Паводле М. Шолохова).  
2. Голос, певший песню, вдруг оборвался близко около хаты, громко звяк-
нула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показа-
лась рослая смеющаяся девушка (А. Куприн). 3. От воды тянуло сыростью 
терпкой гниющей ольхи, а с дальних степей, тонувших в сиреневой дымке 
тумана, лёгкий ветерок нёс извечно юный, еле уловимый аромат недавно 
освободившейся из-под снега земли (М. Шолохов). 4. Происходящее его 
волновало (А. Чехов). 

 
Заданне 20 

          Знайдзіце сказы з ненарматыўным ужываннем дзеепрыметнікаў, 
назавіце прычыны іх выкарыстання, прапануйце варыянты замены. 

1. Пад нагамі – пачарнелае леташняе лісце (К. Чорны). 2. Пад ясна- 
сіняю страхою чыеюсь стомленай рукой збудован мне прасторны  
дом (Я. Колас). 3. Шкада ёй адлятаючых у вырай журавоў (М. Танк).  
4. Адпачынак. Скончан доўгі шлях (П. Панчанка). 5. Цякла тут з лесу 
невялічка травой заросшая крынічка ... (Я. Колас). 6. Каля печкі гарэла над 
начовачкамі заціснутая ў лучнік лучына (У. Караткевіч). 7. Булькае вада 
пад навісшымі лазнякамі (М. Лынькоў). 8. Адзвінеўшая песня лета чабаро-
вым пахне настоем (К. Кірэенка).  

 
Заданне 21 

 Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Звярніце ўвагу на 
асаблівасці перакладу дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў на беларускую 
мову. 
 Каменная кладка – это конструкция, состоящая из кирпичей (кам-
ней), которые уложены на строительный раствор в определенном порядке. 
Кладка принимает на себя нагрузки от собственного веса, а также других 
конструктивных элементов, которые опираются на кладку, и приложенных 
к ним нагрузок. В функции кладки также входит теплоизоляция, звукоизо-
ляция и другие функции. Кирпичные здания являются монументальными 
сооружениями, сочетающими в себе прочность, долговечность и архитек-
турную выразительность. Однако вследствие естественного старения, в 
том числе под воздействием атмосферных осадков, солнечной радиации, 
температуры и ветра, а также в результате влияния различных негативных 
факторов (ошибок проектирования и строительства, техногенных, сейсми-
ческих, динамических и других воздействий) в каменных конструкциях 
появляются повреждения, развивающиеся с течением времени. Своевре-
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менное проведение ремонта и усиления позволяет устранить дефекты и 
повреждения, поддерживать в рабочем состоянии несущие и ограждающие 
конструкции и, как следствие, продлить срок службы зданий. 
 
 
 8 Сінтаксічныя асаблівасці беларускай мовы 
  

Заданне 1 
Спішыце. Спалучыце з дзеясловамі сувяззю кіравання назоўнікі і 

займеннікі, што стаяць у дужках. Падкрэсліце гэтыя словазлучэнні і 
параўнайце з адпаведнымі рускімі. Напішыце, як вымаўляюцца выдзеленыя 
словы, растлумачце розніцу ў напісанні і вымаўленні. 
 
 1. Я проста не ведаю, як аддзячыць (вы). 2. Часта бацька ездзіў у 
мястэчка (пакупкі) і заўсёды прыязджаў з гасцінцамі для нас. 3. Ты проста 
смяешся (я), ты здзекуешся (маё гора). 4. Пятро прастудзіўся і захварэў 
(запаленне лёгкіх). 5. Верка злазіць з лавы, бяжыць у куточак (венік), каб 
дапамагчы маці прыбрацца. 6. Заўтра зноў многія (грыбы) пойдуць.  
7. Гады праз два ён ажаніўся (Ніна). 8. Сын быў ва ўсім падобны (бацька).  
9. Выбачайце (мы), калі ласка. 10. Я збіраўся з’ездзіць пагасціць (сваякі).  
11. Аўтобус прыходзіў у вёску тры разы (тыдзень). 12. Алесь сумаваў (дом, 
сям’я, любімая праца). 13. Я быў старэйшы (Васіль) на тры гады. 14. Як ні 
здзекваліся захопнікі (народ), не змаглі яны зламіць волю людзей, іх 
імкненне (свабода). 
 

Заданне 2  
Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову. 

 Послать за сыном, пойти за ягодами, идти по городу, рассказывать о 
друге, посмеиваться над ним, приехать через год, ехать по бескрайним по-
лям, метрах в двадцати, увидеть сквозь туман, заботиться о детях, моложе 
всех нас, благодарить отца, четыре долгих года, послать по адресу, два 
раза в месяц, похожий на меня, поехать к сестре, лет около сорока, стоять 
возле дома, послать за учебниками, мне на пользу, говорить о своих пла-
нах, быстрее меня, ходить по кабинетам, смеяться над неудачами, ходить 
за водой, в лес за грибами, читать про себя, в километрах пяти от нашей 
деревни. 
 

Заданне 3 
  Прачытайце сказы, назавіце дзейнік і выказнік. Знайдзіце і выпраўце 
памылкі, абумоўленыя няправільным дапасаваннем выказніка да дзейніка. 
 
 1. Шум, лямант і крык узняўся над дарогай. 2. Тысячы людзей жы-
вым патокам залівалі вуліцы і тратуары. 3. Шэсць хат стаялі там 
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маляўнічым непарадкам. 4. У невялікай зале сядзелі чалавек з дзесяць вяс-
ковых дзядзькоў. 5. На ўзгорку відаць была школа і сад. 6. Пасля канікулаў 
прайшлі амаль два месяцы. 7. Да бліжэйшай вёсачкі заставаліся дванац-
цаць кіламетраў. 8. Часопіс «Полымя» змясціла новае апавяданне В. Быка-
ва. 9. Доктар Новікава зрабіў складаную аперацыю. 10. Дзяцінства і юнац-
тва паэта прайшло ў вёсцы. 11. Толькі пяць дрэў засталіся ад колішняга 
вялікага саду. 12. З двара выехала чатыры падводы з багажом. 13. Чалавек 
дваццаць маладых байцоў сядзелі наўкол вогнішча. 14. Усяго два тыдні 
засталіся да Новага года. 
  

Заданне 4 
Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Звярніце ўвагу на 

асаблівасці перакладу з рускай мовы на беларускую. 
 Одна из основных причин возникновения дефектов в каменных 
конструкциях – неудовлетворительное качество каменных работ. Наиболее 
частыми являются такие дефекты каменной кладки, как утолщенные швы, 
пустошовка глубиной более 2 см, отсутствие или неправильное сетчатое 
армирование, отклонения от проекта при устройстве узлов опирания 
прогонов на столбы или стены и др. Наличие пустошовки приводит к тому, 
что кирпич в каменных конструкциях начинает работать на изгиб, а 
прочность его при работе на изгиб значительно ниже, чем на сжатие. 
Бывают случаи, когда предусмотренные проектом сетки из арматуры 
диаметром 3 – 4 мм заменяют сетками из арматуры диаметром 5 – 6 мм, 
считая, что такая замена увеличит несущую способность кладки. Однако в 
этом случае кирпич лежит не на постели из раствора, а на прутках, 
поэтому в нем появляются значительные местные напряжения смятия, 
которые приводят к появлению в кладке большого числа вертикальных 
трещин. 
 
  

Прыкладныя тэмы вусных паведамленняў і рэфератаў 
 

1 Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар. 
2 «Катэхізіс» С. Буднага – першая беларуская кніга. 
3 Тадэвуш Касцюшка – выдатны палітычны і ваенны дзеяч Рэчы 

Паспалітай. 
4 Мітрафан Доўнар-Запольскі – бацька беларускай гістарычнай 

навукі. 
5 Яўхім Карскі – выдатны культурны дзеяч. 
6 Вацлаў Ластоўскі – выдатны палітычны і культурны дзеяч. 
7 «Залаты век» у гісторыі беларускай дзяржавы. 
8 Славутыя жанчыны Беларусі. 
9 Таямніцы Мірскага замка. 
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10 Замкі на зямлі Беларусі. 
11 Ігнат Дамейка – сын Беларусі і нацыянальны герой Чылі. 
12 Тапанімічныя назвы Беларусі. 
13 Тры назвы аднаго возера (Князь-возера, Жыцкае, Чырвонае). 
14 Дрэвы-помнікі на Беларусі. 
15 Адлік часу: гісторыя календара. 
16 Крыж Еўфрасінні Полацкай – выдатны помнік старажытнага 

мастацтва. 
17 Адам Міцкевіч – славуты паэт, вялікі сын нашага народа. 
18 Напалеон Орда і яго знакамітая серыя «Альбомы». 
19 Музыка ў камені – Нясвіжскі замак. 
20 Слуцкія паясы. 
21 Славутыя музычныя калектывы Беларусі. 
22 Міхаіл Агінскі – аўтар паланеза «Развітанне з Радзімай». 
23 Помнікі беларускім асветнікам за межамі Беларусі. 
24 Марк Шагал – славуты мастак Віцебска. 
25 Радзівілы і тэатр. 
26 Знакамітыя мастакі Беларусі. 
27 «Першая беларуская граматыка для школ» Браніслава 

Тарашкевіча. 
28 Народныя святы і абрады беларусаў («Каляды», «Купалле», 

«Масленіца» і інш). 
29 Вобраз вярбы ў легендах і паданнях беларускага народа. 
30 Вобраз бусла ў творах мастацкай літаратуры і выяўленчага 

мастацтва. Легенды, паданні, звязаныя з гэтай птушкай. 
 

Пытанні да заліку 
 

1 У чым выяўляецца сацыяльная прырода мовы? 
2 Якія існуюць тэорыі паходжання мовы? У чым іх сутнасць? 
3 Чаму камунікатыўная функцыя мовы з’яўляецца асноўнай? 
4 Якія яшчэ функцыі, акрамя камунікатыўнай, выконвае мова? У 

чым іх сутнасць? 
5 Як звязаны мова і культура? Што такое нацыянальна-культурны 

кампанент значэння моўных адзінак? 
6 Як суадносяцца мова і маўленне? 
7 Якія існуюць віды маўленчай дзейнасці? 
8 Чым адрозніваецца вуснае маўленне ад пісьмовага? 
9 Як класіфікуюцца мовы свету ў залежнасці ад генетычных сувязей, 

ступені роднасці? Якое месца на лінгвістычнай карце свету займае 
беларуская мова? 
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10 Што абазначаюць тэрміны: індаеўрапейская мова-аснова, 
усходнеславянская мова, беларуская нацыянальная мова, беларуская 
літаратурная мова? 

11 Якія этапы перадгісторыі і гісторыі беларускай мовы звязаны з 
датамі: III – I тысячагоддзі да н. э., VI – VIII стст., IX – XII стст., XIV – XVI 
стст., XIX пачатак XXст.? 

12 Якія помнікі ўсходніх славян дайшлі да нас? Што Вы пра іх 
ведаеце? 

1З Якімі славутымі імёнамі нашых суайчыннікаў звязаны «залаты 
век» у гісторыі беларускай культуры, літаратуры і мовы? 

14 Якія акалічнасці прывялі да заняпаду старабеларускай мовы? Ці 
спынілася развіццё духоўнай культуры беларусаў? 

15 З імёнамі якіх пісьменнікаў звязаны пачатак нацыянальнага 
адраджэння, пачатак беларускай нацыянальнай мовы? 

16 У якіх формах існуе беларуская нацыянальная мова? 
17 Якія дыялекты і гаворкі існуюць на тэрыторыі Беларусі? 
18 Па якіх моўных асаблівасцях можна адрозніць жыхара 

Гродзеншчыны ад жыхара Магілёўшчыны, жыхара Піншчыны ад жыхара 
Полаччыны? 

19 Якія дыялекты ляглі ў аснову беларускай нацыянальнай мовы? 
20 Якія асноўныя адзнакі літаратурнай мовы? 
21 Як суадносяцца гук і літара? Якая розніца паміж імі? 
22 Што такое фанетычная транскрыпцыя? Чым яна адрозніваецца ад 

арфаграфічнага пісьма? Якімі знакамі ажыццяўляецца фанетычная 
транскрыпцыя? 

23 Якія фанетычныя законы дзейнічаюць у сістэме зычных і ў 
сістэме галосных гукаў? 

24 Што такое асіміляцыя? Назавіце найбольш пашыраныя асіміляцыі 
ў беларускай мове. 

25 Як перадаюцца зычныя слабых пазіцый у вымаўленні і на пісьме? 
На якім прынцыпе заснаваны іх правапіс? 

26 Як перадаюцца галосныя слабых пазіцый у вымаўленні і на 
пісьме? На якім прынцыпе заснаваны іх правапіс? 

27 Што такое націск? Якая яго функцыя ў мове? 
28 Якімі асаблівасцямі характарызуецца беларускі слоўны націск? 
29 Якія зычныя складаюць асаблівасць беларускага літаратурнага 

вымаўлення? 
30 Якія асаблівасці вымаўлення звонкіх – глухіх? У якіх пазіцыях 

звонкія аглушаюцца, а глухія азванчаюцца? 
31 Якія зычныя і ў якіх пазіцыях асімілююцца па мяккасці? 
32 У якіх пазіцыях адбываецца асіміляцыя шыпячых і свісцячых? 
33 У чым асаблівасці вымаўлення зычных і галосных у запазычаных 

словах? 
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34 Якія адхіленні ад нормаў літаратурнага вымаўлення магчымы ў 
мове асобных носьбітаў? Якія іх прычыны? 

35 Што такое алфавіт? Колькі літар у беларускім алфавіце? 
36 Што пакладзена ў аснову беларускага алфавіта? Як ішло яго 

развіццё? 
37 Што такое кірыліца і лацініца? Якія шляхі іх развіцця? 
38 Што вывучае арфаграфія? 
39 Якія прынцыпы правапісу з’яўляюцца вядучымі ў сучаснай 

беларускай мове? 
40 У чым сутнасць фанетычнага прынцыпу? Якія правілы 

грунтуюцца на ім? 
41 У чым сутнасць фанематычнага прынцыпу? Чаму яго часам 

называюць марфалагічным? Якія правілы грунтуюцца на фанематычным 
прынцыпе? 

42 Што такое традыцыйнае і дэферэнцыйнае напісанні? Якія правілы 
грунтуюцца на гэтых прынцыпах? 

43 У чым сутнасць дапасавання як віду сувязі слоў у 
словазлучэннях? 

44 У чым сутнасць кіравання як віду сувязі слоў у словазлучэннях? 
45 Ці заўсёды аднолькавая пабудова словазлучэнняў у беларускай і 

рускай мовах? 
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