
Заданні  па тэме “Правапіс некаторых спалучэнняў зычных” 

 

Заданне № 1. Выберыце правільны варыянт і запішыце яго. 

 

Міласэрдны – міласэрны, кантрасны – кантрастны, жаласлівы – 

жаластлівы, кампосны – кампостны,  бліскнуць – бліснуць, аванпосны – 
аванпостны, баластны – баласны, маніфестны – маніфесны, фарпосны – 

фарпостны, выяздны – выязны, пачэстны – пачэсны, сэрца – сэрдца,  Шмідт – 

Шміт, пясчаны – пяшчаны. 

 

Заданне № 2. Запішыце словазлучэнні  па-беларуску. Растлумачце 

правапіс спалучэнняў зычных.  

 

Счастливый человек, проездной билет, проявлять милосердие,  поздно 

приехать, скоростной режим, количественный и качественный  показатели, 

областной семинар, мягкое сердце, контрастные цвета, опоздать на урок, 

мстительный человек,  лучи солнца, капустный росол,  разастлать на траве, 

полезный совет, радостная весть, беспощадный враг, заместитель директора, 
постные блюда. 

 З трыма словазлучэннямі складзіце сказы і запішыце іх.  

 

Заданне № 3. Запішыце сказы, афармляючы іх у адпаведнасці з 

арфаграфічнымі нормамі.   

 

1. Со(?)нца ні..ка апусцілася над лесам (А. Звонак). 2. Раніцаю яшчэ 

здалѐк Ал..ксей пазнаў Мінск, і на сэр(?)цы зрабілася радас(?)на і трывожна 

(С. Грахоўскі). 3. У красавіку а..кладваюць св..ю ікру ў зарас(?)ніках ва..яных 

раслін шчупакі (В. Міхайлоўская). 4. А на ў..горках, асабліва на со(?)н..чным 
баку, снегу ўжо не было (У. Краўчанка). 5. Гора лю..ское л..жала кам..нем на 

яго м..л..дым сэр(?)цы ( І. Навуменка). 6. Бліс(?)нула маланка, і раптам, як з 

в..дра, ліну.. дождж (Я. Галубовіч). 7. Дробныя каплі вільгац(?)і паволі 

згушчаліся і падалі на д..рогу, лаго..ілі разас(?)ланаму льну (А. Матусевіч). 8. 

Жалас(?)ную, н..сканчоную пес(?)ню выводзіў комін. Здавалася, не будзе 

канца лютай сіле завірухі, яе злос(?)наму завыва.ню (Я. Колас). 9. Вось 
хрус(?)нула і зл..малася мѐрзлая галінка (У. Сокалаў). 10. Выбліс(?)нула 

сонейка – усѐ нав..кал ажыло і пав..с..лела (Р. Ігнаценка). 11. . Мя..ве..ь 

злос(?)на забурч..ў і, шлѐпаючы па ва..е, па..шоў назад да таго месца, дзе 

спус..іўся з абрыву (М. Звераў). 12. Неўзабаве рака схавалася ў тумане, 

с(?)лаўся, як дым, за Нѐманам, на луг (Я. Крамко).  

 
 

Заданне № 4. Адзначце радкі, у якіх усе словы напісаны правільна. 

Запішыце словы, у якіх дапушчаны памылкі, у адпаведнасці з 

арфаграфічнымі нормамі.  

  



 

1) капусны, баластны, сэрдца, ціснуць, посны; 

2) міласэрнасць, аванпосны, Кранштат, свіснуць, сонца; 

3) абвесны, радастна, баластны, бліснуць, Гумбальт; 

4) карыслівы, злостны, местны, выяздны, бразнуць; 

5) запознена, маніфесны, уласны, наўмысны, абласны.  


