
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, якія пішуцца разам: 
1) паўднёва_славянскія мовы; 
2) жук_караед; 
3) прырода_апісальная лірыка; 
4) прычынна_выніковыя адносіны; 
5) Бялыніцкі_Біруля. 
 
Максімальная колькасць балаў – 4 
 
2. Адзначце словы, якія пішуцца з вялікай літары: 
1) (Р, р)эксава жыццё; 
2) (М, м)ележаўская мова; 
3) (К, к)урыльскія астравы; 
4) (М, м)агілёўскія школы; 
5) двое (Ж, ж)віроўскіх. 
 
Максімальная колькасць балаў – 6 
 
3. Адзначце выпадкі правільнага чаргавання зычных у аснове слова: 
1) вечарынка – вечарынке; 
2) капуста – у капусце; 
3) канарэйка – канарэйке; 
4) перамога – перамозе; 
5) смех – смешны. 
 
Максімальная колькасць балаў – 6 
 
4. Адзначце словазлучэнні, у якіх назоўнікі маюць канчатак –у (-ю): 
1) на шырокім абшар_; 
2) за лініяй гарызонт_; 
3) нізкага гемаглабін_; 
4) пейзажнага жывапіс_; 
5) смачнага дэсерт_. 
Максімальная колькасць балаў – 8 



5. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба ўжываць займеннік сабе: 
1) Ён пакінуў ___ толькі тыя кнігі, якія яго цікавілі. 
2) “Забірайце ___ такое дабро”, - з усмешкаю сказала бабуля.  
3) Крокаў за дзесяць ад ___ ён убачыў нешта бліскучае на зямлі. 
4) “ Ты сам ___ нарабіў шкоды, а цяпер шукаеш вінаватых”, - 

удакладніла маці. 
5) Сама ___ не пазнала: з люстэрка глядзела на яе іншая жанчына. 
 
Максімальная колькасць балаў – 6 
 
6.  Адзначце сказы, у якіх дзеепрыслоўі ўжыты правільна: 
1) Пабываўшы ў кабінеце дырэктара, дзеці зрабілі правільныя вывады. 
2) Прыходзячы раніцай на заняткі, у класе заўсёды было яшчэ цёмна. 
3) Дразды, пераймаючы салаўіныя пералівы, сустракалі раніцу 

адмысловым перасвістам. 
4) Даведаўшыся пра вызваленне Мінска, нас акрыліла надзея хутка 

вярнуцца ў родныя мясціны. 
5) Пісаўшы работу, я ўвесь час аб нечым думаў. 
 
Максімальная колькасць балаў – 4 
 
7. Адзначце сказы з граматычнымі памылкамі: 
1) Бабулька Сцёпкава самая найдабрэйшая ў вёсцы. 
2) Прызнаюся: няма для мяне найшчаслівейшых хвілін, як тыя, калі еду 

да маці. 
3) Віця больш брата дапамагае летам па гаспадарцы. 
4) Ніжэй апусцілася сонца. 
5) Думкі ў час маладосці былі надзвычай светлыя. 
 
Максімальная колькасць балаў – 4 
 
8. Адзначце сказы, у якіх часціца НЕ пішацца асобна: 
1) Мікалай сядзіць каля акна, пазнаючы і (не)пазнаючы навакольныя 

мясціны. 
2) (Не)смела спрабуюць раскрыць свае ружова-белыя пялёсткі яблыні. 
3) Усё тут было параскідана, усё не на месцы, (не)прыбрана. 
4) Навокал было яшчэ (не)засеянае поле. 
5) (Не)аглядная водная прастора іскрылася на сонцы. 
 
Максімальная колькасць балаў – 6 
 
9. Знайдзіце сказ з памылкай ва ўжыванні ступеней параўнання 

прыметніка або прыслоўя. Запішыце правільны варыянт формы слова. 
1) Надыходзіць усё бліжэй і бліжэй хмара. 
2) Забулькала весялей вада. 



3) Чым даўжэй яна пазірала, тым шчаслівей усмешка расплывалася па яе 
твару. 

4) Не думалася Ганульцы, што можа быць яшчэ цяжэй. 
5) Мікстуру хвораму сталі даваць больш дробнымі порцыямі. 
 
Максімальная колькасць балаў –2 
 
10 Адзначце сказы, дзе пішацца НІ: 
1) Зямлю н_ ўгноіш – хлеба не намалоціш. 
2) Што н_ край, то свой звычай. 
3) Не будзе дажджу – не будзе н_ хлеба, н_ ягад, н_ грыбоў. 
4) Гляджу навокал і н_ магу наглядзецца на родную старонку. 
5) Н_ адзін не адмовіўся дапамагчы. 
 
Максімальная колькасць балаў –6 
 

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 сакавіка 2019 года. 

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

юнага моваведа і літаратара 
kastritsa@gsu.by  
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