
КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 
 ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

ДЛЯ ВУЧНЯЎ 8-11 КЛАСАЎ 
 

Паважаныя школьнікі і абітурыенты! 
Прапануем вам выканаць наступныя заданні.  

Адказы дасылайте ў выглядзе запоўненага бланка адказаў*  
(форма бланка прадстаўлена пасля заданняў) 

Максімальная колькасць балаў – 52 
 

1. Адзначце словы з падоўжаным [ш]: 
1) паднёсшы;. 
2) застрэшша; 
3) расказчык; 
4) шчыры;   
5) з шумам. 
 
Максімальная колькасць балаў – 6 
 
2. Да рускіх слоў вусна падбярыце беларускія адпаведнікі. Адзначце тыя з 

іх, у якіх ёсць падвоеныя літары:  
1) реальностью; 
2) подкованный; 
3) подземелье; 
4) колонна; 
5) потепление. 
 
Максімальная колькасць балаў – 4 
 

3. Адзначце выпадкі правільнага чаргавання зычных у аснове слова: 
1) касіць – кашу; 
2) смех – смяшыць; 
3) мушка – мушке; 
4) скруха – у скрусе; 
5) малако – у малаке. 

 
Максімальная колькасць балаў – 6 
 

4. Адзначце назоўнікі з канчаткам –ы (-і): 
1) у просін_; 
2) пры двухмоў_; 
3) аб геро_; 
4) на машын_; 
5) у водар_. 
Максімальная колькасць балаў – 6 



 
5. Адзначце словазлучэнні, у якіх дапушчаны памылкі ў дапасаванні да 
роду назоўнікаў: 

1) сонечны Сочы; 
2) абавязковая перапіс; 
3) адзначыў назіральнік Зорава; 
4) з ціхоней Косцікам; 
5) выгнутае брыво. 
 
Максімальная колькасць балаў – 6 
 

6.  Адзначце сказы, у якіх дзеепрыслоўі ўжыты правільна: 
1) Рыба гуляла на волі, яшчэ не шукаючы глыбокіх ям. 
2) Бусліха, выказвая мацярынскую радасць, рассыпала звонкі клёкат. 
3) Ехаўшы да бацькоў, Максім думаў аб нечым сваім. 
4) Фядорка – танклявае сціплае дзяўчо – мыла бялізну, схіліўшыся над 

начоўкамі. 
5) Рыхтуючыся да экзамену, у нас былі незразумелыя пытанні. 
 
Максімальная колькасць балаў – 4 
 

7. Адзначце сказы з граматычнымі памылкамі: 
1) Хочацца, каб нашым людзям стала радасней жыць на гэтым свеце. 
2) Самым паважаным чалавекам у нашым мястэчку быў тады дырэктар 

гімназіі. 
3) Госці на гэтым вяселлі былі больш мілейшыя, чым нашы родзічы. 
4) Не ўсе ведаюць, што граб цвярдзей іншых дрэў. 
5) Спакуса ўзяць самы смачны кавалак была большая за матчыну перасцярогу. 
 
Максімальная колькасць балаў – 4 
 

8. Адзначце сказы, дзе пішацца НІ: 
1) Куды н_ кінь вокам, на ўсім бачыцца след восені. 
2) А вось зайцам н_ да адпачынку, бо можна хутка трапіць на вострыя лісіныя 

зубкі.  
3) Ранейшае ўжо ніколі н_ зможа вярнуцца. 
4) Немагчыма было н_ халоднага з’есці, н_ гарачага чаю папіць. 
5) Як н_ дзіўна, але наступным летам яны зноў сустрэліся. 
 
Максімальная колькасць балаў – 6 
 
9. Адзначце словы, якія ў сваім саставе маюць суфікс (суфіксы):: 
 
1) млынар; 
2) дысцыпліна; 



3) хадзьба; 
4) склаў; 
5) зямля. 
 
Максімальная колькасць балаў –6 
 

10.  Адзначце сказы, у якіх часціца НЕ (НЯ)  пішацца разам: 
1) Духоўная і культурная спадчына, накопленая пакаленнямі продкаў-

хлебаробаў, (не)магла (не)абудзіцца ў таленце Паўлюка Труса. 
2) Хіба ж вам (не)хочацца, каб з гэтых жыватворных крыніц выцякала паэзія, 

чыстая, светлая? 
3) Усё жыццё – (не)лёгкая вандроўка. 
4) На гародзе засталася (не)праполатая дзецьмі градка. 
5) (Не)кранутая ежа стаяла на стале. 

 
Максімальная колькасць балаў –4 

 
БЛАНК АДКАЗАЎ* 

 
Прозвішча 
Імя 
Імя па 
бацьку* 

Школа 
(указаць адрас 
школы з 
індэксам), 
клас 

Населены 
пункт 

Адрас 
(указаць 
поўны 
дамашні адрас 
з індэксам) і 
тэлефон для 
сувязі 

E-mail  
(калі ёсць) 
 

     
ЗАДАННІ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АДКАЗЫ 
 
          

*Звесткі неабходна ўказваць поўнасцю і разборліва. 
Адказы варта даслаць да 31 снежня 2018 года. 

Поспехаў! 
246019  г. Гомель, вул. Савецкая, 104, філалагічны факультет, школа юнага 

моваведа і літаратара 
kastritsa@gsu.by  
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