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                         Варыянт 1 

1. Адзначце складаныя словы. 

а) камандуючы;  

г) жыццялюб; 

б) часопіс;  

д) медагонка; 

в) падаконнік;  

е) спартакавец. 

 

2. Аднакаранѐвымі да слова цырк 

з'яўляюцца словы: 

а) цырульня;  

г) цыркуль; 

б) цыркавы;  

д) цыркуляцыя. 

в) цыркач; 

 

3. Адзначце заканчэнне дадзенай 
фармулѐўкі. 

Аднакаранѐвыя словы 

адрозніваюцца ... 

а) суфіксамі, прыстаўкамі, якія 

надаюць словам іншае 

 лексічнае значэнне; 

б) канчаткамі. 

 

4. Адзначце правільныя сцверджанні. 

а) Нязменныя словы не маюць 

канчаткаў. 

б) Літары б і д на канцы прыставак 

заўсѐды пішуцца 

нязменна. 

в) Пасля прыставак, якія канчаюцца 

на галосны гук, 

замест каранѐвага і пішацца ы. 

 

5. Адзначце словы, у якіх пішацца літара 

с. 

а) _ыначыць;  

г) _эканоміць; 

б) _агітаваць;  

д) _ыграць. 

в) _ыходны; 

6. Адзначце словы, у якіх пішацца літара 

й. 

а) пры_сці;  

г) за_граць; 

б) за_нець;  

д) пра_снаваць. 

в) про_дзем; 

7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара 

а. 

а) выс_кародны;  

г) н_ваполацкі; 

б) р_знагалосы;  

д) д_ўгачаканы. 

в) св_ечасовы; 

8. Адзначце словы, пры змяненні якіх 
адбываецца чаргаванне 
зычных гукаў. 

а) волас;  

г) дарога; 

б) хата;  

д) конь. 

в) вецер; 

9. Адзначце словы, утвораныя 

прыставачным спосабам. 

а) сарафанны;  

г) прырэчны; 

б) скалоць;  

д) схіліць. 

в)скараварка; 

 

10. Адзначце словы жаночага роду 

а) РБ;  

г) БелТА; 

б)ЭВМ;  

Д)ДАІ; 

в) МАЗ;  

е) БДУ. 
 

 

 

 



Варыянт 2 

 

1. Адзначце складаныя словы. 

а) зернясховішча;  

г) рэдкалессе; 

б) жартаўлівы;  

д) праўнук; 

в) настольнік;  

е) доўгачаканы. 

 

2. Аднакаранѐвымі да слова гара 

з'яўляюцца словы: 

а) загар;  

г) горны; 

б) гарыстасць;  

д) узгорак. 

в) агарод; 

 

3. Адзначце заканчэнне наступнай 
фармулѐўкі. 

Суфікс - гэта значымая частка слова, 

якая знахо-дзіцца ... 

а) пасля кораня і служыць для 

ўтварэння новых слоў; 

б) перад коранем і служыць для 

ўтварэння новых слоў. 

 

4. Адзначце правільныя сцверджанні. 

а) Формы слова ўтвараюцца пры 

дапамозе канчаткаў. 

б) Некаторыя складаныя словы маюць 

два націскі: 

асноўны і пабочны. 

в) Складанаскарочаныя   словы   

ўтвараюцца   шляхам 

складання частак слоў. 

 

5. Адзначце словы, у якіх пішацца літара 

з. 

а) ра_біць;  

г) бя_шумны; 
б) бе_турботны;  

д) у_лесак. 

в) бе_галосы; 

 

 

6. Адзначце словы, у якіх пішацца літара 

ы. 

а) за_маецца;  

г) над_сці; 

б) ад_мчаць;  

д) за_кнулася. 

в) раз_граць; 

7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара 
а. 

а) ф_тамантаж;  

г) м_тацыкл; 
б) ф_таграфія;  

д) ш_сцібальны. 

в) м_талодка; 

8. Адзначце словы, пры змяненні якіх 
адбываецца чаргаванне га- 
лосных гукаў. 

а) корань;  

г) гераізм; 
б) агонь;  

д) конь. 

в) гушчар; 

9. Адзначце словы, утвораныя 

прыставачным спосабам. 

а) перапісаць;  

г) склеіць; 

б) узлесак;  

д) намаляваў. 

в) ляснік; 

10. Адзначце словы жаночага роду. 

а) МТЗ;  

г) ВНУ; 

б) СНД;  

д) ЦУМ; 

в) ААН;  

е) БелАЗ. 
 


