
Падрыхтоўка да алімпіяды па беларускай мове, 4 клас 

Сказ  

1. Падзяліце тэкст на сказы, у канцы сказа пастаўце знакі прыпынку. 

Летам Міхась знайшоў хворага жураўля хлопчык прынёс птушку дамоў 

Міхась лячыў жураўля хутка птушка паправілася журавель прывык да свайго 

выратавальніка але прыйшла восень птушка пачала сумаваць хлопчык 

выпусціў жураўля. 

2. З дадзеных слоў складзіце сказы і запішыце іх. Падкрэсліце галоўныя 

члены. 

- Хмаркі, на, лёгкія, плывуць, небе. 

- Выбегла, лесу, лісічка, з, рыжая. 

- Над, бусел, полем, ляціць, белы. 

3. Складзіце сказы з дадзеных слоў і запішыце іх. У канцы сказаў 

пастаўце патрэбныя знакі прыпынку. 

- Лета, канчаецца 

- Як, але, свеціць, сонца, горача 

- На, сініцы, цінькаюць, бярозках 

- Ластаўкі, свае, прабуюць, крылы 

- Збіраюцца, куды, яны 

- Ад, гоніць, што, іх, нас 

4. Прачытайце і вызначце лішні сказ. Закрэсліце яго. Спішыце тэкст і 

дапоўніце яго сказамі, змест якіх адпавядае загалоўку. 

Як Янка выратаваў Васілька 

 Янка з Васільком пайшлі на рэчку катацца на каньках. Раптам лёд 

праламіўся, і Васілёк трапіў у ваду. Янка не разрубіўся. 

Словазлучэнне 

1. Спішыце, устаўце, дзе патрэбна, прапушчаныя літары. 

Ба..ька працава.. на ка..байне. Ка..я села побач. Яны а..’яз..алі кругамі 

ж..тняе поле. Раніца была ..іхая, со..нечная. Далёка чу..ся гул матора. 

Ка..байн выстрыга.. … загона на залатым моры спелага ж..та ш..рок.. 

прагалы. Раптам … загона выка..ілася спалохан.. а.. гулу зайчаня і шмыгнула 

пад а..малочаную салому. 

2. У апошнім сказе папярэдняга тэкста падкрэсліце галоўныя члены сказа. 



3. Выпішыце з тэксту словазлучэнні, якія адпавядаюць наступным 

схемам, абазначце галоўныя словы. 

Дзейнік + даданы член. 

Дзеяслоў + назоўнік з прыназоўнікам. 

Назоўнік + назоўнік. 

Выказнік + даданы член. 

Будова сказа 

1. З дадзеных слоў пабудуйце сказы па наступных схемах. 

Даданы член, даданы член, дзейнік, выказнік, даданы член. 

Дзейнік, даданы член, выказнік, даданы член. 

Даданы член, дзейнік, даданы член, даданы член, даданы член, выказнік. 

Купілі, на, мышы, базары, лясным, лыжы. 

На, часта, цецярук, дрэве, начуе. 

З, вецер, наскрозь, усіх, пранізваў, бакоў, халодны. 

2. Дапоўніце сказы даданымі членамі. 

Міша едзе. Хмаркі плывуць. Сонейка свеціць. Птушкі спяваюць. 

3. Складзіце сказы па схемах і запішыце іх. Падкрэсліце галоўныя члены. 

Хто? Што рабіў? Дзе? 

Які? Хто? Што рабіць? Куды? 

Што? Што рабіць? Калі? 

4. Дапоўніце галоўнымі членамі сказы. 

Над кветкамі … працавітыя … . 

З хмарнага неба … дробны … . 

Пад узгоркам … круглае … . 

5. Дапішыце прыказкі, падкрэсліце галоўныя члены. Над даданымі 

членамі напішыце пытанні, на якія яны адказваюць. 



Хлебароба поле … . 

Праца чалавека ўзбагачае, а гультайства … . 

Сказ. Тэкст  

1. Падзяліце тэкст на сказы, пастаўце знакі прыпынку. Які атрымаўся 

тэкст? 

У нашых лясах жыве вельмі прыгожая птушачка каралёк назву яна 

атрымала дзякуючы прыгожаму адзенню верх у каралька зялёны, грудка 

шараватая на кароткіх крыльцах светлая палоска ўздоўж галоўкі з маленькай 

тоненькай дзюбкай праходзіць яркая чырвона-аранжавая палоска за гэтую 

залатую карону яе і празвалі каральком. 

2. Спішыце, пастаўце, дзе трэба, клічнікі. Падкрэсліце клічныя сказы. 

- Драч, драч, 

Бяры дзяркач, 

Дзяры дзёран. 

А драч – у плач: 

- Я і так зморан, 

Краў дровы на дрывотні, 

Прастудзіўся ў падваротні. 

Занядужаў нешта, 

Саслабеў дарэшты. 

- Не кажы, драч, 

Дарэшты –  

Горла добра 

Дзярэш ты. 

3. Запішыце сказы так, каб атрымаўся жартаўлівы тэкст. 

Конік стаў сабе падковы падбіваць – і ноч наступіла. Адна сараканожка 

прыпаўзла да вожыкавага дома. Надумаўся вожык госці справіць. Крот 

выбраў дарогу пад зямлёй і абмінуў вожыкаў дом. Але па дарозе ногі 

забрудзіла. Чакаў ён іх, чакаў, ды і не дачакаўся. Пакуль яна чысціла свае 

сорак ножак, дык вожык лёг спаць. Бяззубка даплыла да берага і далей не 

змагла ісці. 

Назоўнік 

1. Спішыце словы, устаўляючы прапушчаныя літары. Вызначце 

скланенне назоўнікаў. 



Ябл..к, цішын.., руч..й, кло..н, гарш..ок, бал..рына, ..мокаць, дэл..гацыя, 

ка..ідор, л..генда, па..таль..н. 

2. Ад наступных назоўнікаў утварыце новыя словы – назвы дзяцей 

жывёл. Абазначце род усіх назоўнікаў. 

Кот, сабака, мядзведзь, каза, мыш. 

3. Спачатку запішыце назоўнікі, якія ўжываюцца ў адзіночным і 

множным ліку, потым – толькі ў адзіночным ліку, затым назоўнікі, 

якія ўжываюцца толькі ў множным ліку. 

Святло, нажніцы, гульні, акуляры, чысціня, цукар, штаны, палосы, адзнакі. 

4. Спішыце. Словы, што ў дужках, пастаўце ў патрэбным склоне. 

Зверху над назоўнікамі абазначце іх склон. 

Сустрэўся з (Міша), дзякаваць (настаўніца), смяяцца з (сябар), паштоўка 

(Грыша), лісце (клён), ляжала на (падлога), ганаруся (Беларусь). 

5. Перакладзіце на беларускую мову. 

 Мальчик подошёл к реке. По берегам небольших рек всегда много 

растений. Анечка принесла своей подружке Олечке яблоки. Юре надо купить 

килограмм гороха. 

Прыказкі і прымаўкі 

1. Да рускіх прыказак і прымавак запішыце адпаведныя беларускія. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Грамоте учиться – всегда пригодится. 

Моя хата с краю – ничего не знаю. 

Любишь кататься – люби и саночки возить. 

2. Закончыце прыказкі і прымаўкі. 

Слаўная хата не вугламі, … . 

Лепей варона злоўленая, … . 

Цікаўнай Аміліі … . 

3. Запішыце сэнс прымавак адпаведным словам. 



Прыліп як пчала да смалы –  

Прыйсці свечкі тушыць –  

Язык аб зубы біць –  

Ману ў вочы пускаць –  

4. Да дадзеных прыказак і прымавак запішыце прыказкі і прымаўкі з 

супрацьлеглым значэннем. 

Ні шавец, ні кравец, ні каваль, ні стругаль. 

Не па кату сала. 

Язык зубамі прышчаміць. 

Як на шыле. 

Правапіс канчаткаў назоўнікаў 

1. Назоўнікі, што ў дужках, пастаўце ў патрэбным склоне. Спішыце. 

На (вуліца) чуліся звонкія галасы і смех. Па (дарога) ніхто не едзе і не ідзе. 

(Кошка) смех, а (мышка) смерць. Прыемна шамаціць вецер на (страха). Вада 

ў (рака) разлілася шырока. 

2. Са слоў пабудуйце сказы, ужываючы назоўнікі 3-га скланення ў 

творным склоне. Запішыце. 

Прамені, расінка, ззяць, медзь, кожная. 

Чайка, над, насіцца, гладзь, вада, люстраная. 

Балота, ад прохаладзь, і, цягнуць, сырасць. 

Лес, твар, у, свежасць, дыхнуць, спакой, урачысты, і. 

3. Словы, што ў дужках, пастаўце ў месным склоне. Напішыце 

словазлучэнні. Праз працяжнік напішыце кожнае словазлучэнне з 

іншымі прыназоўнікамі або без іх, паставіўшы назоўнікі ў творным 

склоне. 

Хавацца (лясы), прабірацца (сцяжынкі), бегчы (вуліцы). 

4. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову. 



Сугроб снега, в конце мая, капля дождя, килограмм гороха, кричу от боли, 

начало стихотворения, будильник соседа, порыв ветра. 

Пераклад 

1. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. 

Весна пришла неожиданно. С вечера крепчал острый морозик. Солнце 

несмело и лениво вставало из-за леса. А когда поднялось над лесом, всё 

изменилось. Иней исчез. Солнце раскрыло широко глаза. И всё сразу  

зашевелилось. Снег осунулся. С пригорков побежали ручьи. На речке лед 

начал отставать от берегов. На склонах пригорков показались черные пятна. 

Над ними поднимался белый пар. Можно было подумать, что земля 

ворочается и сильно вздыхает после долгого зимнего сна. 

Прыметнік 

1. Замест кропак устаўце прыметнікі з процілеглымі значэннямі, каб 

атрымаліся прыказкі. 

Малым пачалося, а … скончылася. 

Ад добрага не ўцякай і … не рабі. 

Чорнае … не стане. 

2. Спішыце, абазначце часціны мовы. 

Горкі фініш у Рыгоркі: нос разбіў, як ехаў з горкі. 

3. Устаўце прыметнікі з пераносным значэннем, спішыце. 

… характар, … газета, … душа, … сяброўства, … мова. 

4. З кожнага радка выпішыце лішняе слова. 

Салодкі, гаркавы, шкляны, салёны, кіслы. 

Вузкі, доўгі, кароткі, шаўковы, круглы. 

Шэры, бэжавы, ружовы, ізумрудны, нізкі. 

5. Падбярыце прыметнікі да наступных назоўнікаў. 

Боль, валасы, вочы, вусны, голас. 

6. Запоўніце крыжаванку назвамі колераў, прачытайце слова, якое 

атрымалася зверху ўніз. 



ч        

 Ф          

 с     

з       

 л  

б         

 а        

 

Крылатыя словы і выразы 

1. Наступныя выразы замяніце адным словам. 

Ва ўвесь дух –  

У час па чайнай лыжцы –  

Куды Макар цялят не ганяў –  

Як пшаніцу прадаўшы –  

Як Піліп з канапель –  

2. Падзяліце выразы на дзве групы па аднолькаваму сэнсу, запішыце іх. 

Ва ўвесь дух; праз пень-калоду; зламаўшы галаву; нага за нагу; на ўсе 

манюткі; з усіх ног; адным махам; адна нага тут, другая там. 

3. Здагадайцеся і запішыце, якія назвы жывёл уваходзяць у наступныя 

выразы. 

Галодны як …; выць …; як з … вада; … ногі кормяць; як … ў калясе; легчы 

спаць з …; надуты як …; надакучлівы як …; нямы як …; … падкласці. 

4. Закончыце наступныя крылатыя выразы. 

Ідзі туды … . 

Скора казка кажацца … . 

Тут казцы канец, а … . 

Гэта ўсе прыказка, а … . 

5. Запішыце прапушчаныя словы. 

Прыкусіць … . 



Як … з’еўшы. 

Лезці на … . 

Ні пуху, ні … . 

Мокрая … . 

Работа з дэфармаваным тэкстам 

1. Падзяліце тэкст на сказы. Запішыце іх так, каб атрымаўся тэкст. 

Вавёрчын падарунак 

Яна ўзабралася на маладую сасонку і з вялікай цікавасцю пазірала на мяне з 

гэтым вавёрчыным падарункам я пакрочыў дамоў аднойчы я пайшоў у лес на 

пушыстым хвасце рыжай вавёркі чырванеў барвовы асінавы лісток раптам 

лясную сцежку мне перабегла вавёрка шустрая вавёрка спуджана скокнула 

на высокую сасну я махнуў рукой чырвоны лісток з пушыстага хваста ўпаў 

на мой рукаў. 

Дзеяслоў 

1. Да кожнага слова запішыце супрацьлеглы па значэнню дзеяслоў. 

Гарыць –  

Смяецца –  

Дае –  

Гаворыць –  

Ідзе –  

2. З дадзеных слоў утварыце сказы, выкарыстоўваючы дзеясловы ў 

прошлым часе. 

Сонца, спускаецца, лес, за. 

Ад, доўгія, будынкаў, дрэў, і, цені, пралягаць. 

Ракой, туман, над, узнімаецца. 

3. Дапішыце кожную прыказку. Абазначце час дзеясловаў. 

За двума зайцамі пагонішся – ніводнага … . 

Работа нікога … . 



Ваўкоў баяцца – у лес … . 

Пад ляжачы камень вада … . 

4. Ад дадзеных слоў утварыце дзеясловы ў неазначальнай форме. 

Шыю –  

Белы –  

Нёс –  

Пішу –  

Чорны –  

Бег –  

5. Пастаўце дзеясловы ў форме 3-й асобы адзіночнага ліку цяперашняга 

часу. 

Паўтарыць –  

Гаманіць –  

Гаварыць –  

Спісаць – 

Члены сказа і часціны мовы 

1. Дапоўніце сказы словамі. 

Была … раніца. Сонца … не ўзышло, але … заружавела. … засвістаў шпак. 

Ён … прыляцеў … . Шпак знайшоў …, сеў і абвясціў, што … настала. 

2. Замяніце сказы так, каб дзеясловы стаялі ў неазначальнай форме. 

Звонка і весела спяваюць птушкі. Малодшая сястра гуляе з цацкамі. Хворы 

Алесь сядзіць дома. 

3. З дадзеных слоў складзіце і запішыце сказ. Разбярыце яго па членах 

сказа. 

Лісточкі, вырасці, на, маладзенькія, маленькія, клёнікі. 

4. Пералічыце адмоўныя якасці чалавека пры дапамозе розных часцін 

мовы. 



Назоўнік –  

Прыметнік –  

Дзеяслоў –  

Прыслоўе –  

5. Спішыце, дзе патрэбна, устаўце прапушчаныя літары. 

Панізоў..е, з..яднанне, дз..веры, с..мелы, ноч..у, су..дзя, Аркадз..еўна. 

Алімпіядныя работы 

1 этап 

1. Напішыце ланцужок слоў так, каб апошняя літара папярэдняга слова 

была першай літараў наступнага. 

2. Перакладзіце на беларускую мову. 

Пашутить над друзьями. Послала за яблоками. Пошел к бабушке. 

3. Падзяліце тэкст на сказы, пастаўце знакі прыпынку, выпраўце памылкі. 

Прыеха.. Вова да деда і бабулі у гості пасля абеду хлопчік пайшоу с дедам у 

лес … бары спевалі птушкі на прагалінах чырванелі суніцы хлопчік слуха.. 

песні і ласавауся ягадамі прыбыу ён там з дедам аж да самага вечара хораша 

у лесе 

4. Выпішыце сказы, якія адпавядаюць наступным схемам. 

Даданы член, выказнік, дзейнік. 

Назоўнік, дзеяслоў, назоўнік, злучнік, дзеяслоў, назоўнік. 

2 этап 

1. Перакладзіце на беларускую мову, вызначце род назоўнікаў. 

Очки, вилка, отличник, фонарь, мечта, карман, учитель, гвоздь. 

2. Замяніце фразеалагізмы словам, блізкім па сэнсу. 

Падаць рукой, абуць у лапці, пускаць туман у вочы, быць на сёмым небе, 

непачаты край. 

3. Запішыце словы, у якіх літар брльш, чым гукаў. 



Яблык, пісьмо, заданне, край, цягнік, станцыя, паэма, тэатр, пояс, сям’я, 

Вера, дзень, крылле, здароўе, вераб’і, раён. 

4. Пастаўце назоўнікі так, як патрабуе сэнс, вызначце склон. 

Верабей на (страха), стаяць каля (дошка), падыходзіць да (вёска), купацца ў 

(рэчка), паставіць вазон на (падлога), далі кнігу (дзяўчынка). 

5. Устаўце ў словы пры неабходнасці замест кропак мяккі знак ці 

апостраф. 

Вераб..і, салаў..і, раз..юшаны, Аркадз..еўна, ц..вік, павіль..ён, аб..ява, з..езд. 

6. Разбярыце словы па складу. Да слова лядок падбярыце аднакаранёвыя. 

Падказка, прынёс, лядок, прысмакі, цёплы, грыбочкі. 

7. Зрабіце гукалітарны аналіз слова сям’я. 

3 этап 

1. Дыктант. 

Лясная табурэтка 

На маляўнічай палянцы ў лесе знаходзіцца шырокі яловы пень. Побач з ім 

расце стройная маладая асінка. 

Вельмі люблю адпачываць на гэтым лясным табурэце, слухаць шапаценне 

палахлівага дрэва, нюхаць мядовы пах розных траў. Аднаго разу ўвесну я 

заўважыў на гэтым пні чорнага дзятла. Чорны птах моцнай дзюбай лупцаваў 

па ім. Толькі ў розныя бакі – трэскі. 

2. Перакладзіце на беларускую мову, вызначце род назоўнікаў. 

Белый гусь, красное яблоко, охотничья собака, серая шинель, золотая медаль, 

высокий тополь. 

3. З літар складзіце словы, а са слоў – сказ. Разбярыце гэты сказ па членах 

сказа і абазначце часціны мовы. 

Іцезд, аз, мласе, ішзанйл, агнкмальеа, акжвыо. 

4. Выпішыце словазлучэнні па схемах. 

Дзеяслоў + назоўнік у Т. склоне. 

Прыметнік + назоўнік у Р. склоне. 



Назоўнік + назоўнік у Р. склоне. 

Разглядаць малюнак, пагаварыць з братам, працаваць з натхненнем, вядро 

вады, ад бацькоўскага парога, чарадзейная казка. 

5. Устаўце прапушчаныя літары або знакі. 

Т..лефон, пл..вец, бал..рына, фламаст..р, м..даль, з..мляны, ап..рацыя, здаро..е, 

Юр..еўна, Іл..інічна. 

6. Пастаўце назоўнікі ў месным склоне. 

Муха, шчака, дуга, краіна. 

Алімпіядныя заданні 

Варыянт 1 

1. Перакладзіце на беларускую мову. У выдзеленых словах абазначце 

канчаткі і склон. 

Медведи умеют лазить по деревьям. По улицам нашего города ходят 

автобусы, троллейбусы, трамваи. По берегам небольших рек всегда много 

растительности. 

2. Закончыце прыказкі. 

Хто за Радзіму гарой, … . 

Хлеб – ад зямлі, … . 

Для ўсякай птушкі, … . 

Кожная сасна свайму … . 

3. Падкрэсліце словы, у якіх гукаў менш, чым літар. 

Прачытаць, дэльфін, мосцік, гуляю, збожжа, насенне, спадніца, дзядзька, 

сшытак, партфель. 

4. Устаўце літары, падкрэсліце граматычную аснову. 

Па ст..рой замшэлай пуш..ы хо..іць вецер невідушчы. Ціхі веч..р у сузор’ях 

над с..лом плыве. Засвішча, заскуголіць па..ночны ве..ер. 

5. Знайдзіце “лішняе” слова. 

Нага, падножка, ножык, падножжа. 



Мароз, марыць, маразіць, замаразкі. 

Вада, вадзяны, праводка, паводка. 

Каса, касіць, касілка, коска, каза. 

6. Суаднясіце сказы са схемамі. 

У невялікай вёсцы стаяла хатка. 

У хатцы жыла старэнькая і нямоглая бабуля. 

Бабуля мела вялікага, прыгожага і разумнага ката. 

Яна карміла яго смятанай ды каўбасой. 

Кот любіў бабулю, суцяшаў яе. 

 

У якой? Дзе? Выказнік Дзейнік. 

Дзейнік Выказнік каго?, выказнік каго? 

Дзе? Выказнік якая? І Якая? Дзейнік. 

Дзейнік Выказнік каго? Чым? Ды чым? 

Дзейнік Выказнік якога? Якога і якога? Каго? 

7. Падзяліце тэкст на сказы. 

Падзьмуў моцны вецер над зямлёй навісла цёмная хмара бліснула маланка 

грымнуў гром лінуў дождж неўзабаве хмара прайшла выглянула сонца ажыла 

прырода. 

Варыянт 2 

1. Дыктант 

Кожны год жураўлі вяртаюцца з цёплых краін на роднае балота. Над морамі і 

светлымі рэкамі, над лясамі яны ляцяць вясной на сваю радзіму. Спакойна ім 

жыць на балоце. 

2. Знайдзіце і падкрэсліце ў тэксце дыктанта назоўнікі і прыметнікі, якія 

стаяць у творным склоне. 

3. Падбярыце назоўнік, прыметнік, дзеяслоў, каб у кожным з іх былі 

прыстаўка, корань, суфікс і канчаткі. Разбярыце іх па саставу. 



4. Падбярыце сінонімы да слоў: кепска, стаміўся, работа, сумны, 

таварыш, марудны, ідзе, лапата. 

5. Перакладзіце на рускую мову: юнак, цукеркі, хустка, хмара, футра, 

ранак. 

6. Складзіце словазлучэнні, у якіх яловы “залаты”, “салодкі”, “цвёрды” 

былі б ужыты ў пераносным значэнні. 

7. Прадоўжы рад слоў на дадзенае правіла (па тры). 

Раз’езд, аб’ява, сям’я,  

Галлё, насенне, 

Сад, агарод, сцежка, 

Алесь, Дзісна, Нарач, 

Варыянт 3 

1. Вызначце састаў слоў: вушны, звярыны, гарадок, пералётны, падводны, 

размова. 

2. Выпішыце словы, у якіх розная колькасць літар і гукаў: вераб’і, 

легенда, заяц, насенне, елка, адзін. 

3. Падбярыце словы з супрацьлеглым значэннем: вечар, мяккі, вузкі, 

сумна, гаварыць, мір. 

4. Размяркуйце словы па трох відах арфаграм (у слупкі): зу..кі, кні..ка, 

л..сны, насе..е, закла..ка, сме..е, збо..а, в..сновы, л..с. 

5. Вызначце назоўнікі, якім уласцівы характарыстыкі, выражаныя 

прыметнікамі, вызначце іх род. 

Салодкі, жоўты, цукарны. 

Кіслы, жоўты, шурпаты. 

Доўгі, зялёны, любімы. 

Родная, любімая, дарагая. 

Гарачае, добрае, шчырае. 

Варыянт 4 

1. Пастаўце ў словах націск: буслы, слабы, маленькі, навіна, дзецьмі, 

жыхар. 

2. Устаўце, дзе патрэбна, мяккі знак. Вызначце скланенне назоўнікаў. 



Бул..ён, шампін..ён, кар..ера, бракан..ер, прэм..ера, дз..веры, сардэл..ка, 

вераб..і. 

3. Перакладзіце словы на беларускую мову, вызначце род назоўнікаў. 

Гениальный, биатлон, майор, фиалка, трио, зоология, концерт, океан, диета, 

курьер. 

4. Запішыце словы ў дужках у патрэбнай па сэнсе форме, вызначце склон. 

Разьба па (дрэва), паехаць у (млын), належыць (брат), сустрэцца на (мост), 

надвор’е з (усход), паляваць на (мядзведзь). 

5. Напішыце беларускія фразеалагізмы, падобныя да рускіх. 

Сойти с ума; два сапога – пара; в кой-то веки; втирать очки; мое дело 

сторона. 

6. Зрабіце гукалітарны аналіз слова галерэя. 

7. Падбярыце аднакаранёвыя словы з памяншальна-ласкальным 

значэннем, вызначце суфіксы. 

Вузел, агонь, след, рэмень, вясёлы, серп. 

8. Складзіце са слоў сказы, ужываючы словы з дужак у патрэбнай форме. 

Зрабіце разбор першага сказа па членах і па часцінах мовы. 

Крынічка 

Летнім, па лясной, (сцяжынка), ішоў, днём, дзядуля. Сеў, каля, яра, ён, 

адпачыць. (Стаяць), гарачыня. Вельмі, піць, (хацець). Спусціўся, на дно, 

дзядуля, яра. 

І, цяпер, крынічка, (жыць). Вада, у, ёй, халодная, і, (празрысты). Любяць, 

людзі, адпачываць, яе, каля. 

Варыянт 5 

1. Колькі літар і гукаў у словах: надзея, яблык, лью, ёмістасць, дзея, 

мядзведзь, дождж, аб’ём. 

2. З літар слова рамонак утварыце новыя словы. 

3. Да дадзеных слоў падбярыце антонімы з той жа колькасцю літар: 

работа, здароўе, праўда, сябар, мужчына, юнак, чужына,слабы, блізка. 

4. Перакладзіце на беларускую мову назоўнікі і вызначце іх род (па-пуску 

і па-беларуску): яблоко, крыса, пачка, боль, полынь, салат, лицо, степь, 

собака, гармонь. 



5. Праскланяйце назоўнікі: вока, дзень, ноч. 

6. Пастаўце націск у словах: інструмент, квартал, дакумент, абапал, 

глыбіня. 

7. Выпішыце з тэксту групы часцін мовы: асобна назоўнікі, прыметнікі, 

дзеясловы, прыназоўнікі, займеннікі. 

На Прыпяці створаны заказнік. У ім жывуць бабровыя сем’і. Шматлікія 

паселішчы збудавалі яны пад аховай чалавека. 

8. Да назваў зімовых месяцаў падбярыце як мага больш аднакарэнных 

слоў. 

9. Пастаўце знакі прыпынку ў тэксте. Складзіце пабуджальныя сказы на 

аснове тэксту аб правілах дарожнага руху. 

Кожны школьнік павінен ведаць правілы дарожнага руху вуліцу трэба 

пераходзіць толькі на зялёнае святло светлафора нельга перабягаць вуліцу 

перад транспартам які рухаецца нельга гуляць на дарозе. 

Варыянт 6 

1. Запішыце 5 слоў з апострафам, падзяліце іх для пераносу. 

2. Спішыце, выпраўляючы памылкі. Падкрэсліце галоўныя члены сказа і 

выпішыце словазлучэнні з пытаннямі. 

Тераз невялікі болотісты луг мы прабіраімся да рэкі Берэзіны. 

3. Разбярыце словы па саставу: непаўналетні, пераблытанка, занямела, 

верасковы, праезд. 

4. Запішыце словы, якія пачынаюцца з літары “с” і абазнаюць: 

Невялікі вадаём; востраў на Далёкім Усходзе; від адзення; медыцынскую 

спецыяльнасць; вадкае паліва; другога аўтара твора; назву месяца; 

насякомага-шкодніка; невялікую сасну; страву. 

Абазначце род атрыманых слоў. 

5. Утварыце як мага болей дзеясловаў з коранем –бег- з дапамогай 

прыставак. 

6. Напішыце ў дужках, што ёсць агульнага паміж: 

Нажом і болем; 

Валасамі і сустрэчамі; 

Дрэвам і абыходжаннем; 



Стужкай і марай; 

Каменнем і словам. 

7. Як адным дзеясловам замяніць словазлучэнні? 

Знаходзіцца ў неспакойным стане, выказаць увагу, весці барацьбу, зрабіць 

няправільна, напружана слухаць нешта. 

8. Выпішыце словы, у якіх колькасць гукаў і літар супадае? 

Дзень, рэдзька, цень, елка, верасень, пісьмо, пад’езд, востраў, прывітанне, 

сшытак, дзядзька, палью. 

9. Знайдзіце ў кожным радку роднасныя словы, выдзеліце іх корань. 

Пясчаны, пясцовы, супесь, песціць. 

Замок, мокнуць, макаць, змыкацца. 

Сярэдзіна, сэрца, сярдзіты, сэр. 

Заём, узяць, узаяць, займаць. 

Прыяцель, прыняць, здымак, абойма. 

Мільгаць, мілы, памілаваць, міліцыя. 

Варыянт 7 

1. Здагадайцеся і запішыце, якія назвы жывёл могуць уваходзіць у 

словазлучэнні. 

Галодны як …, хітры як …, труслівы як …, надзьмуты як …, калючы як …, 

надакучлівы як …, непаваротлівы як …, нямы як … . 

2. Знайдзіце месца дзеясловаў бушаваў, дзьмуў, злаваў, зрываў у вершы 

Э. Агняцвет: 

… паўночны змрочны вецер 

І на ўсіх … на свеце. 

На дарогах … 

Нават дахі ён … . 

3. Закончыце прымаўкі. 



Не той сябра, хто мёдам мажа, а той … . 

Усюды добра, а … . 

Няма смачнейшай вадзіцы, як … . 

4. Расстаўце націск у словах. З націскных складоў утварыце новыя словы. 

Праца, лесвіца, казачны. 

Саджанец, зіма, лётчык. 

Крыга, нажнічкі, кава. 

5. Падбярыце да слоў сінонімы і антонімы: вялікі, добра, гаварыць, сябар, 

свежая (газета). 

6. Колькі памылак дапусцілі героі верша Э. Агняцвет “Грамацеі”? 

Выпраўце іх. 

Саня – першы грамацей,а за ім ідзе Мацей. 

Саня піша: “Роуна ў восім на фудбол з’віца просім”. 

- Непісьменная аб’ява, класу нашаму няслава! 

Раззлаваўся грамацей, перапісвае Мацей: 

“У нідзелю роўна ў восям на фудбол з’евіца просям”. 

- І куды вы ўсе глядзелі? Не ў “нідзелю”, а “недзелю” –  

Хомка – трэці грамацей, напісаў яшчэ прасцей. 

Цэлы стос паперы чыстай сапсавалі футбалісты. 

7. Прачытайце сказы. Дапішыце канчаткі прыметнікаў і назоўнікаў, 

вызначце іх склон. 

Бярозав.. лес заўсёды прыгож.. . Узімку бяроз.. нібы ледзяныя снягуркі ў бел.. 

сукенк.. . Ранняй вясной яны ўпрыгожваюцца шэр.. завушніц.. . Летам дрэвы 

падобныя на дзяўчынак у бел.. спадніц.. і зялён.. хусцінк.. . А восенню 

стройн.. бярозк.. нагадвае жоўт.. сонейк.. . 

Варыянт 8 

1. Устаўце мяккі знак ці апостраф. 

Дз..муць, сур..ёзны, бур..ян, медал..ён, здароў..е, салаў..іныя, Ул..яна, 

інтэр..ер, насып..це, раз..ба, п..яўка, вераб..і. 

2. Замяніце ўстойлівыя словазлучэнні адным словам. 



Рукой падаць, за трыдзевяць зямель, ва ўвесь дух, у час па чайнай лыжцы, 

трымаць язык за зубамі, куды Макар цялят не ганяў. 

3. Пастаўце назоўнікі ў патрэбным склоне. 

Рака – па …, горад – у …, нага – на …, гараж – у …, даль – за …, прыстань – 

за … . 

4. Запішыце словы па-беларуску. 

Леопард, шпион, радио, океан, пианино, зодиак, аттракцион, киоск. 

5. Пастаўце націск у словах. 

Прадзед, аер, шэсцьдзесят, бульбяны, маленькі, зубры, слабы, друкар, 

фартух. 

6. Затранскрыбіруйце тэкст. 

Нізка звіслі над зямлёю 

Хмары снегавыя. 

Свішча вецер за сцяною, 

У коміне вые. 

7. Разгарайце шарады. 

1)Тры літары – жыллё для нас, дзве – прыназоўнік азначаюць. 

А ўрэшце – печ. У ёй якраз чыгун і выплаўляюць. 

2)Нізкарослы конь, а злева той займеннік, што і справа –  

І не стане неспадзевам дальняе дзяржавы. 

3)Калі складзеш ты і прыстаўку, і летні загарадны дом, 

То выйду я не на забаўку, - са мной не справішся хапком. 

Варыянт 9 

1. Перакладзіце на рускую мову. 

Блакітны, каралі, аксаміт, слімак, абрус, крыжадзюб, капялюш, хмары, 

стракаты, фіранкі. 

2. Перакладзіце на беларускую мову. 



Влага, гвоздь, сирень, кирпич, качать, крыльцо, дешёвый, следить, магазин, 

интересоваться. 

3. Пазначце націск у словах. 

Абапал, цагляны, іржавець, таварыства, рубель, музыка, крапіва, дачка, 

вярба, сталяр. 

4. Асноўную частку насельніцтва Беларусі складаюць беларусы. А якія 

яшчэ нацыі пражываюць у Беларусі? 

РІКАЦУНЫ, УІРЯСК, ІЛПКЯА, ЭЎЯІР. 

5. “Збярыце” прыказкі. 

Новых сяброў набывай; як салавей без песні; гультай за работу; а чалавек 

уменнем; дзе няма ведаў; той свайго не мае; а старых не забывай; ды хлеб ад 

яе салодкі; там не будзе смеласці; мазоль на руку; прыгожая птушка пер’ем; 

чалавек без Радзімы; горкая часам праца; хто чужога не шануе; там і пад 

елкай рай; а той, хто шмат вучыўся; ідзі ў родны край; не той шмат ведае, хто 

доўга жыў. 

6. Як прынята называць “дзяцей” жывёл? 

У кароў - …, у сабак - …, у авечак - …, у коз - …, у кур - …, у марскіх 

коцікаў - …, у насарогаў - …, у мышэй - …, у вярблюдаў - …, у змей - … . 

7. Складзіце працяг верша. 

Сніцца Пецю добры сон, 

Што ляціць у космас ён… 

Варыянт 10 

1. Пазначце націск у наступных словах. 

Людскі, цвісці, акварыум, барацьба, меншы, мяккі, паштальён, фіялетавы, 

яблык, мадэліраванне. 

2. Знайдзіце прозвішча беларускіх пісьменнікаў: Я. Купала, Л. Талстой, 

А. Ліндгрэн, А. Пушкін, Я. Колас. 

3. Звяжыце пачатак і канец прыказак. 

Хто працуе Сыты не будзеш 

Чужым розумам Ды малы дзелам 



Вялікі целам Той не сумуе 

4. Падкрэсліце словы героя адной рыскай, словы аўтара – дзвюма. 

- Стасік, хутчэй сюды! – закрычала Ірынка. – Ласік зноў да птушанят 

крадзецца. 

- Не пусцім на дрэва, Ласік! – прыгразіў дубцом Стасік 

5. Адгадайце загадкі. 

1) Беленькая бочка, на ёй ні сучочка, 

Ні абручыка, ні дна і хоць бы клёпачка адна. 

2)Дзіўны лекар так старанна дзюбай лечыць веліканаў. 

6. Устаўце прапушчаныя літары, пастаўце націск. 

В..р..бей, т..левізар, р..дзька, м..дзведзь, в..сёлка, леб..дзь, л..сны, сям..я, 

стр..каза, м..довы, кап..ё, л..ецца. 

7. Знайдзіце словы, якія не адпавядаюць схемам. 

Корань+суфікс+канчатак: прыгарадны, рака, летні, школьны. 

Прыстаўка+корань+канчатак: заробкі, рыбак, пералётны, ножка. 

8. Вызначце, ці правільна падзелены словы для пераносу. 

Хвой-ка, пеў-нік, сям’-я, бул-ьба, рэдзь-ка, а-рэх, шпакоў-ня, пад’-езд, ёр-

шык, аб’я-ва, агень-чык, Вол-ьга. 

9. Устаўце мяккі знак там, дзе патрэбна. 

Карас.., бул..ба, салод..кі, кропел..ка, акун.., ел..нік, певен.., кракадзіл.., 

ячмен.., шкод..нік, лял..ка. 

10. Дапішыце канчаткі слоў, вызначце дзейнік і выказнік у сказах. 

Канчалася ціх.. летн.. ноч. 

Ранішн.. сонца азарыла ўсё наваколле. 

Неба зацягнулі цёмн.. хмары. 

11. Да наступных назоўнікаў падбярыце прыметнікі, якія дапамаглі б 

паўней расказаць пра зіму. 

Зіма, снег, мароз, снежынкі, дзень, завіруха, лёд. 

12. Вызначце “лішняе”. 



Самыя значныя рэкі Беларусі – Днепр, Нёман, Заходняя Дзвіна, Заходні Буг, 

Волга, Вісла. 

13. Падлічыце, колькі галосных літар у словах: хлеб, колас, неба, вада, 

сонца, вецер. 

14. У якіх словах прыстаўка заканчваецца на літару “с”? 

Ра..казаць, ра..мова, ра..губіцца, ра..шпіліць, ра..чыніць, ра..гневацца. 

15. У якіх словах трэба пісаць “ў”? 

Жа..рук, не..забаве, кло..н, па..за, рады..с, а..дыторыя. 

Варыянт 11 

1. Запішыце як мага болей дзеясловаў, якія заканчваюцца на –цца. 

2. Падбярыце сінонімы да слоў: таварыш, ціхі, мяцеліца, спякота. 

3. Падбярыце антонімы: добры, цяжкі, рэдкі, холад, згубіць. 

4. Растлумачце сэнс выразаў: вадзіць за нос, кідаць словы на вецер. 

5. Пазначце націск у словах: абапал, цагляны, іржавець, таварыства, 

рубель, музыка, крапіва, дачка, вярба, сталяр. 

6. Вызначце колькасць літар і гукаў у словах: ясень, падзяліць, вясёлка. 

7. Прачытайце, падкрэсліце словы, у якіх зычныя гукі аглушаюцца – 

стаяць у слабай пазіцыі, укажыце гэтыя гукі ў дужках. (напрыклад: 

бабка – [п]). 

У першы святы дзянёк выйшаў настаўнік на знаёмую яму сцежку. Ён даваў 

кругу, ідучы па сцежачцы, але спяшацца яму не было куды. Было зусім ціха. 

Нізка стаяла асенняе сонца, і нейкаю маркотай патыхала ад ўсяго гэтага 

цеснага краявіду і ад гэтай вёсачкі, закінутай між лясоў і балот. Каротка 

загудзеў паравоз, ціхенька здрыганулі рэйкі, як бы аб чымсьці перамаўляліся 

паміж сабою. 

8. Размясціце прыметнікі ў парадку змацнення прыкметы. 

Багаты, заможны, бязбедны. 

Збялелы, бледны, бяскроўны. 

9. Растлумачце фразеалагізмы: браць на пушку, павіснуць на тэлефоне, 

языкамі званіць. 

10. Вызначце “лішняе” слова. 

Вада, вадзіца, вадзіць, вадзяны. 



Асіна, асінавы, асіннік, асіны (прыметнік). 

11. Разбярыце наступныя словы па саставу: саломінка, акцёрскі, маліннік, 

выпрацоўка. 

12. Прачытайце тэкст, у якім прапушчаны займеннік ён. Устаўце яго, 

змяняючы па сэнсе. Падкрэсліце сказ, у якім выражана галоўная думка  

гэтага тэксту. 

Аднаму здаравеннаму валу здалося, што няма ў свеце нічога такога, што 

было б … не пад сілу. Але што б зрабіць такое, каб пераканацца … ў сваёй 

магутнасці і іншых пераканаць? І вырашыў вол раку спыніць. Улез па жывот 

у раку і ўпёрся нагамі ў ваду. А вада як цякла, так і цячэ, абплываючы вала з 

бакоў. Вол раз’юшана напіраў на ваду, але так нічога зрабіць не змог. З 

нічым і вылез з вады, … быў хоць і вол, але, відаць, разумеў, што мала мець 

сілу ў рагах, трэба мець сілу і ў галаве. 

Варыянт 12 

1. Перакладзіце на беларускую мову: амбар, базар, деревня, занавески, 

кабан, помощь, одеяло, платье. 

2. Пазначце націск у словах: чабор, электрычны, шавец, тытунь, 

таварыства, посуд, морква, рубель, крапіва. 

3. Злучыце пачатак і канец прыказак. 

Хто вучыцца Сваё балота хваліць 

Кожны кулік Той угару ідзе 

Мурашка малая Трэба ёй пакланіцца 

Каб вады напіцца А горы капае 

4. Выберыце “лішняе” слова. 

Раніца, вечар, тыдзень, ноч. 

Сіні, жоўты, ясны, белы. 

Прыпяць, Нарач, Сож, Нёман. 

5. Дапоўніце сказы. 

За ракой кукуе … . 

Хлопчык выпусціў з рук … . 

У кошкі нарадзілася трое … . 

Паспелі чырвоныя і чорныя … . 



6. Устаўце прапушчаныя літары ў словах, пастаўце націск. 

М..дзведзь, б..лізна, пан..дзелак, пат..лефаную, стр..каза, к..рабель, ласта..ка, 

матац..кл, убра..е, мя..кі. 

7. Падбярыце сінонімы да слоў: таварыш, ціхі, мяцеліца, спякота. 

8. Устаўце мяккі знак або апостраф. 

Камен.., ліс..це, сям..я, спіц.., мален..кі, канапел..кі, дз..мухавец, ел..нік, 

апел..сін, з..ела. 

9. Падбярыце да назоўнікаў па два адпаведныя па сэнсе прыметнікі: 

шаша, рэха, рака, сок, перапынак, шкло. 

10. Дапішыце канчаткі. У сказах падкрэсліце дзейнікі і выказнікі. 

Вось узышла перш.. вячэрн.. зорка. Тонк.. лёгк.. хмаркі афарбаваліся ў залаты 

колер. Белават.. пялёнкаю ўздымаецца густы туман. 

11. Знайдзіце і падкрэсліце “словы ў словах”: літара, пенал, галоўкі, гараж, 

смак, брод, грузд, віхор, дзьмухавец, паліто, карысна, малако. 

Варыянт 13 

1. Дыктант. 

Дразды 

Дразды вяртаюцца з поўдня ранняй вясной. Спачатку птушкі набіраюцца сіл 

пасля цяжкай дарогі. Ажыўляюцца дразды, калі ў лесе з’яўляюцца праталіны. 

Цэлымі надвячоркамі яны сядзяць на елках і перагукваюцца між сабой. 

Закрасуюцца першыя веснавыя кветкі, і дразды заспяваюць суткі навылёт. 

2. Якія словы “лішнія” у радзе? 

Лінія, лінейка, ліняць, лінеіць. 

Казка, казаць, казачнік, каза. 

Марак, марыць, марскі, мора. 

Космас, касманаўт, касмічны. 

3. Перакладзіце на беларускую мову назоўнікі, вызначце іх род у 

абедзвюх мовах: яблоко, боль, бровь, полынь, живопись, степь, лицо, 

салат, шинель, тень, глаз. 

4. Перакладзіце на беларускую мову. 



На нашей планете всегда жило много разных народов. Все они говорили на 

разных языках. Торговали между собой, училися один у одного. Но для этого 

нужно было понимать друг друга. И начали они изучать языки. При этом 

некоторые слова или их части начали переходить из одного языка в другой. 

Вот почему в языках есть не только свои слова, но и слова-гости. 

5. Запішыце назвы ўсіх месяцаў па парадку. Растлумачце сэнс прыказкі 

“Красавік ваду падбірае, красачкі пускае”. Чаму вясновы месяц 

названы красавіком? 

6. Перакладзіце на беларускую мову. 

Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам! 

Ешь побольше витаминов – будешь крепким, как дельфины! 

Мы ребята-непоседы, всё доводим до победы! 


