
Тыпы заданняў па тэме “Правапіс у, ў” 

 

Заданне № 1.  Спішыце, устаўляючы у ці ў. 

 

1. Рабі.., жа..ток, спявалі ..двух, была .. горадзе, фа..на, жанчына-..рач, 

верш “Спадчына” ..разі.., а..л, аквары..м, ва ..ніверсаме, натары..с, фарба 
..льтрамарынавая, дачка ..льяна, акадэмік Ланда.., бег .. школу, рэцыды.., 

а..дыенцыя, на ..збярэжжы, прыехалі да ..сціна, па..днѐва-..сходні, па..ночны, 

шлагба..м, за..важыць, “Мілавіцу” ..знагародзілі, на ..ральскіх гарах, со..с.  

 

2. А..дыторыя, да ..ладзіміра Па..лавіча, са..на, беларуска-..краінскі 

сло..нік, да..жыня, пераможнае “..ра”, але..т,  а..табіяграфія, на ..здзеншчыне, 
стра..с, да..габуд, ток-шо.., ва ..збекістане, на ..збекскай мове, 

кансультацыйна-..рачэбны, ла..рэат,  вѐска Ля..кі, Люблінская ..нія, без 

..дзелу, прэзіды..м,  вучыцца ва ..ніверсітэце, на ..частку, дапамог ..стаць, 

кло..н. 

 

Заданне № 2. Размяркуйце словы ў табліцу ў адпаведнасці з 

выбарам літары на месцы пропуску.  

 

У Ў 

  

 

Па-..дарнаму працаваць, а..кцыѐн, ва ..руччы, фра.., га..біца, ка..бой, 

планета ..ран, рэста..рацыя, дра..ляны, Бернард Шо.., педагагічны кансілі..м, 

раман “Сэрца на далоні” ..схваляваў э..рыка, лака..т, но..-ха.., га..птвахта, 

білет да ..ладзівастока, сустрэцца каля ..нівермага, а..тарытэт, верш “Зімой” 
..разі..,  а..кцыѐн, шэдэ..р, э..каліпт, беларуска-..збекскі, ма..залей, ба..л, 

курсі.., а..тастрада, дзяўчынка-..нікум, а..тамат, тра..р, по..ны, Вольга 

..ладзіміраўна, маршрут а..тоб..са, паляце.. на по..дзень,  хлопцы-..мельцы, 

вясѐлы кло..н, др..жны калекты.., чулася ..ханне, до..гачаканыя канік..лы, гэта 

..нікальны помнік, накры.. ка..паком, но..тбук,  горад ..ральск, плакаць 

на..зрыд, слова..тварэнне, ліноле..м, пажынаць ла..ры, па..зком, Янка Ма..р, 
па-..сякаму, спецыяліст па ..фалогіі, прыгожая ..ніформа, рады..с, спарты..ная 

..ніверсіяда, аб’явіць ..каз, Ва..кавыск, прыйшоў .. школ.., жыць за ..ралам, 

прысло..е “..верх”, за..вага, звярнуцца да ..севалада, мане..р, Вера ..льянаўна, 

станцыя метро “,,сход”, па..за, Далѐкі ..сход, Барна..л, песні-..спаміны, 

дыназа..р, еса..л, За..ралле, архівары..с, прымалі ..тыль, ваку..м, шматсло..е. 

 

Заданне № 3. Перакладзіце словы з рускай мовы на беларуску. 

Растлумачце правапіс у, ў. 

 

Самодержавие, обратился к Владимиру, автобиография, страус, северо-

восточный, белорусско-узбекский, многословие, гуманитарный университет,  

специалист по уфологии, лауреат премии «Триумф», фабрику «Спартак» 



наградили, Брестская уния, женщина-врач, журнал «Берѐзка» наградил, 

аудитория, президиум, встретиться возле универсама, приехал во 

Владивосток, Ульяна Владимировна, громкое «ура», вакуумная упаковка , 

фауна Украины, наречие «вверх», страусиная ферма, возле урны, церковь 

униатская, мавзолей,  обследовать ультразвуком,  автострада, нотариус.  

 

Заданне № 4. Прачытайце прыказкі, растлумачце іх значэнне. 

Запішыце, уставіўшы  у  або ў, растлумачце іх правапіс. 

 

1. Сло..ка, як птушка: выпусці.. – не вернеш. 2. Язык і .. бядзе, і .. дабры 

можа нашкодзіць. 3. Калі ..лез .. д..гу, не кажы: не маг.. . 4. І баран бы касі.., 

каб хто кас.. насі.. . 5. Дзе роз..мам не дайд.., дык .. кніжцы знайд.. . 6. ..  каго 
адвага, .. таго й перавага. 7. Уме..  ..зяць - ..мей і аддаць. 8. Не плюй .. 

крыніц..: прыйдзеш па вадзіц.. . 8.  Каб веда.., дзе яма, то пераст..пі.. бы. 9. 

Апары..ся на кап..сце .. гаршк.., то і на гародзе дзьм..ха.. . 10.  Хто б і 

нав..ча.., а ты б лепей прама..ча.. . 

 Складзіце невялікае апавяданне  па адной з прыказак. 
 

 

Заданне № 5. Запішыце беларускія народныя параўнанні, 

злучыўшы пачатак і канец выслоўяў. Раскрыйце дужкі.  

 

                          шуган(у,ў)  

 

ЯК 

вады (у,ў) рот набра(у,ў)шы  

                          сціх з прывязі сарва(у,ў)шыся 

                          ма(у,ў)чаў кот наплака(у,ў) 

                         апіра(у,ў)ся свае пяць пальца(у,ў)  

                          ішо(у,ў) мыла з’е(у,ў)шы 

                          адказа(у,ў) на за(у,ў)тра трэба 

                          да(у,ў) ні (у,ў) чым не бывала 

                          веда(у,ў) на каменн(у,ў)ю сцян(у,ў)  

 
 

 

Заданне № 6. Спішыце  тэкст, афармляючы яго ў адпаведнасці з 

арфаграфічнымі нормамі.  

 

1. У нас сваіх хапае сло.., 
Крам..ных, р..сных, в..сільковых,  

Ад мураго.., і ад л..со.., 

Ад светлых выся.. жа..рук..вых.  

У нас хапае сло.. сваіх, 

Св..тлістых, ва..кіх, нібы глеба,  

Ад чыстых даля.. в..снавых,  
Ад глыбіні ..летку неба. 



У нас хапае рэ..кіх сло.., 

І палюбі ты іх б..змежна.  

Яны ад чысціні сн..го.. 

І ад п..лѐстка.. б..ласн..жных (Ю. Свірка).  

 Растлумачце правапіс у,ў. 
 

2.  Да..но, яшчэ ..  мінулым в..ку, хадзі.. па нашай з..млі вандро..нік. Ад 

вѐскі да вѐскі, з хаты .. хату. Старыя лю..і ра..казвалі яму ка..кі і л..генды, 

сп..валі песні, прыгадвалі прыка..кі і прыма..кі. А ѐн ..важліва слуха.. і 

запісва.. – радок да ра..ка, слова да слова. Хто ж ѐн бы.., гэты з(?)бірал(?)нік 
мо..ных скарба..? Іван Іванавіч Насовіч. 

Працы Насовіча аб..джалі  ..ікавасц(?) да б..ларускай мовы, да 

народнага слова. Колькі п..эзіі, чалавечай мудрас(?)ці і дас(?)ціпнас(?)ці 

сабрана ..  зборніку “Б..ларускія прыка..кі і зага..кі”! Г..та скар.., якому н..ма 

ц..ны (М. Маляўка). 

 Растлумачце правапіс устаўленых літар.  
 

 

3. Я гл..дзе.. ..гару, але ..  з..л..тым падн..бессі за..важы.. не жаваранка, а 

к..ршуна. К..ршун луна.. высока-высока і нібы гл..дзе.. на мяне. каго ж ѐн 
высочвае, куды кін..цца? Я спачатку і не прыкмеці.., як ад самай з..млі з 

пес(?)няй пача..  ..знімацца мой с..брук. Срэбны званочак падыма.. св..ю 

пес(?)ню ..сѐ выш..й і выш..й.  

А к..ршун засты.. на месцы. Я насц..рожы..ся. Ня..жо ѐн ц..ліцца на 

жаваранка?  

І хоць адлегласц(?) была яшчэ в..лікая, драпежнік не вытрыма.., кіну..ся  
..ніз. Ён, як маланка, рас..ек паветра. Потым імклівы п..лѐт яго выра..ня..ся. Я 

аслуп..не.. . Каршун л..це.. на м..не (І. Грамовіч). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


