
Прыкладныя заданні па беларускай мове  

для настаўнікаў пачатковых класаў пры падрыхтоўцы да экзамену  

на вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю 

 

1. Адзначце няправільна напісаныя словы.  

 

а) чалавецства  

б) выдавецтва  

в) гарадскі  

г) грамацтва  

д) кандыдатскі  

е) лясніцтва  

 

2. Адзначце правільна напісаныя словы.  

 

а) аткінуць  

б) адходы  

в) разсаднік  

г) расчыніць  

д) росчырк  

е) безчалавечны  

 

3. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ь:  

 

а) чац…вёрты  

б) чань-чун…скі  

в) жнівен…скі  

г) Дз…віна  

д) поступ…  

е) шэсц…сот  

 

4. Адзначце, у якім радзе (радах) усе словы напісаны правільна:  

 

а) парц’е, кап’ё, надвор’е  

б) дасье, паштальён, Афанасьевіч  

в) Лаўрэнц’еў, ін’екцыя, кан’ён  

г) Лук’ян, двух’ярусны, аб’інець  

 

5. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару а:  

 

а) ф…таграфія  

б) ф…такамера  

в) мн…ганацыянальны  

г) т…рфаўборачны  

д) м…тагонкі  

е) шыр…каплечы  

 



6. Выберыце і запішыце правільныя варыянты напісання слоў у адпаведнасці з 

новый рэдакцыяй правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.  
 

а) пайменны   а) паіменны  

б) узыйшоў   б) узышоў  

в) зайскрыцца   в) заіскрыцца  

г) абысці    г) абыйсці  

д) проігрыш   д) пройгрыш  

е) разыйсціся   е) разысціся  

ж) перайначыць   ж) пераіначыць  

з) абыграць   з) абыйграць  

 

7. Адзначце, у якім радзе (радах) ва ўсе словы трэба ўставіць аднолькавую літару:  
 

а) …кзамен, літ…ратура, р…дкалессе  

б) інж…нер, прагл…нуць, характ…рыстыка  

в) ш…птаць, кр…млёўскі, бухгалт…рскі  

г) сальфеджы…, с…рты, м…таспорт  

 

8. Устаўце ў словы прапушчаныя літары а або э:  
 

а) Юпіт…р  

б) камп’ют…р  

в) лід…р  

г) Од…р  

д) шніц…ль  

е) карц…р  

 

9. Адзначце рад слоў, у якім у кожным слове прапушчана літара ы.  
 

а) контр…дэя, пед…нстытут, перад…нфарктны  

б) паліт…нфармацыя, спад…лба, аб…граць  

в) ад…менны, дэз…нфармацыя, без…ніцыятыўны  

г) суб…нспектар, дзярж…нспекар, спец…нструктаж  

 

10. Адзначце, у якім радзе (радах) усе словы напісаны правільна:  
 

а) дзяжурства, Вялікабрытанія, велікадушны  

б) легенда, кефір, яфрэйтар  

в) семнаццаць, памятаючы, нябёсы  

г) дзявяты, лесніковы, вугляздабыча  

 

11. Адзначце, у якім радзе (радах) ва ўсе словы трэба ўставіць літару ў:  
 

а) фра…, па…метра, тра…р  

б) са…на, на …ральскіх гарах, на …ральскіх дарогах  

в) прэзіды…м, рады…с, ток-шо…  

г) жанчына-…рач, крыкі “…ра!”, фа…на  

 



12. Адзначце. у якім радзе (радах) ўсе словы напісаны правільна:  

 

а) збожжа, Ніца, Жанна  

б) суддзя, піцца, Ала  

в) адзінаццаць, пятнацаццю, пяццюдзесяццю  

г) падкрэсленныя, рассмяшыць, каллектыў  

 

13. Выберыце з прапанаваных слоў словы, якія маюць сем гукаў:  

 

а) абаўецца  

б) раз’езд  

в) Емяльян  

г) маянэз  

д) двукоссе  

е) дзядуля  

 

14. Адзначце правільна напісаныя словы.  

 

а) район  

б) маёр  

в) фае  

г) Нью-Йорк  

д) папая  

е) ёга  

 

15. Выберыце і запішыце правільныя варыянты напісання слоў.  

 

а) тэлерамма   а) тэлеграма  

б) балярына  б) балерына  

в) абъязджаць   в) абъязжаць  

г) булён    г) бульён  

д) сякунда    д) секунда  

е) меншы    е) меньшы  

ж) ледзве    ж) ледзьве  

з) бярэт    з) берэт 


