
  

 

 

Рознаўзроўневыя заданні 

Падагульненне 

 5 клас 

Даў рады 

Каля доміка пасвіцца чародка курэй бабкі Ганны. Іх ніхто не пасвіць. 

Хіба што кот Васька. 

Раптам вялікі каршун схапіў белую чубатку, ірвануўся ўверх. У 

паветры разняў кіпцюры, курыца пляснулася на зямлю і разбілася. Каршун 

адцягнуў яе ў зараснік. Але тут перад ім узнік рыжы кот. 

Васька палюе на мышэй і на птушак. Не цікавілі яго толькі куры. 

Прывык ѐн да іх. Ну а каршун – іншая справа. 

Распачалася бойка. Каршун сіліўся падняць свайго ворага ў паветра, 

але кот быў для яго цяжкі. А Васька ўпарта дабіраўся да каршуновага 

гарляка. 

Калі бабка Ганна прыбегла, Васька даў ужо рады драпежніку. 

Заданні І, ІІ узроўню 

1. Васька палюе на мышэй і на птушак. Падкрэсліце ў сказе адной рыскай 

словы, якія з’яўляюцца аднароднымі членамі сказа.  

2. Калі бабка прыбегла, Васька ўжо перамог драпежніка. Пазначце 

дзейнікі і выказнікі ў дадзеным сказе. 

3. Адзначце правільнае сцярджэнне:  

а) Тэкст адносіцца да публіцыстычнага стылю 

б) Тэкст адносіцца да мастацкага стылю 

в) Тэкст адносіцца да гутарковага стылю 

4. Знайдзіце ў чацвѐртым сказе слова з прыстаўным галосным. Падкрэсліце 

яго 

5. Знайдзіце ў тэксце слова з наступным лексічным значэннем:  драпежная 

птушка сямейства ястрабіных з кручкаватай дзюбай i доўгімі вострымі 

кіпцюрамі. Запішыце гэта слова 

Заданні ІІІ, IV узроўню 

1.Знайдзіце ў тэксце і пазначце лічбай 1 сказ з аднароднымі членамі, 

падкрэсліце іх як члены сказа. 

2. Знайдзіце ў тэксце і пазначце лічбай 2 складаны сказ. Падкрэсліце ў ім 

граматычныя асновы.  

3. Укажыце стыль дадзенага тэксту 

4. Працягніце рады слоў на арфаграфічныя  правілы прыкладамі з тэксту : 

пасвіцца, зараснік, узнік, … 

прывык, чародка, мышэй, …  

каршун, схапіў, зараснік, … 

Гладыш 



гарляка, пляснулася, вялікі, … 

5. Знайдзіце ў тэксце  сінонімы да слова коршак, паваліўся, сцерагчы. 

 

Заданні V узроўню 

1.Выпішыце з тэксту рады аднародных  членаў сказа, зрабіце іх  схему. 

2.Складзіце сказ з дзейнікаў складаных сказаў. 

3.Укажыце стыль і тып дадзенага тэксту. У гэтай сувязі прывядзіце прыклад  

знаѐмага літаратурнага твора. 

4.Працягніце рады слоў на арфаграфічныя  правілы ўласнымі прыкладамі: 

пасвіцца, зараснік, узнік, … 

прывык, чародка, мышэй, …  

каршун, схапіў, зараснік, … 

гарляка, пляснулася, вялікі, … 

5.Падбярыце сінонімы да наступных слоў: 

каршун –  

пляснулася – 

пасвіць – 

 

 

 

 

 


