
Тыпы заданняў па тэме “Правапіс спалучэнняў галосных у 

іншамоўных словах” 

 
Заданне № 1. Запішыце словы па-беларуску. Растлумачце правапіс 

спалучэнняў галосных.  

 

1. Идеалист, виолончель, приоритет, пианино, радиация, Иордания, 

энтузиазм, диаграмма, реализм, радиальный, океан, театральный, биология, 

археология, эфиоп, майонез, районный, йод, инициатор, шпионаж, метеорит, 
павиан, иероглиф, Иерусалим, пансионат. 

 2. Мемориал, патриарх, Миоры, радиотехника, патриот, диалект, 

леопард, Йошкар-Ола, киоскѐр, диетический, теорема, миниатюрный, 

аккордеон, метеор, фразеологизм, хореограф, Майами, авиация, 

реабилитация, абитуриент. 

 

Заданне № 2. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя спалучэнні 

літар, растлумачце іх правапіс. З трыма словамі на выбар складзіце 

сказы.  

 

1. Юн..р, г..цынт,   д..дэма, мікраб..логія, т..рыя, ген..льны, спартак..да, 

р..лізацыя, эвалюц..нізм, міліц..нер,  хар..графія, сац..лаг, ід..лізаваць, 
рэг..нальны, вар..цыя,  фіз..лагічны, бібл..графія, грац..зны,  р..кцыйны, 

д..метр, ф..летавы, д..грама, афіц..з,  рад..аматар, д..гназ, б..графія,  плаг..т, 

міжра..нны, пед..тр, д..метр, міс..нер, д..тычны, патр..рхальны, мін..цюра, 

імпрэс..нізм,  міл..нны, грыгар..нскі, б..сфера,  матэр..ліст, дыферэнц..цыя, 

г..фізічны, вегетар..нец, т..рыя, спец..лізацыя, р..білітацыя, канфідэнц..льны, 

атракц..н, ід..ма, д..ганаль,  амбіц..зны, глад..лус, аўкц..н, аж..таж, рац..н, 
ав..цыя, міліц..нер, пенс..нер.  

 

Заданне № 3. Запішыце сказы, устаўце прапушчаныя літары.  

 

1. Аблачынкі з ружовымі, аранжавымі, ф..летавымі адценнямі 

апусціліся над зямлѐй. 2. Трэба падзякаваць селекц..нерам за тое, што сѐння 
мы маем бульбу, прыдатную для смажання. 3. Беларусаў у асобныя пер..ды 

гісторыі можна параўнаць з бульбянымі парасткамі. 4. Шумны натоўп у 

масках  і касцюмах імкнуўся да атракц..наў, да танцавальнай пляцоўкі, да 

стад..на. 5. Адзін з відаў ф..лкі, што расце ў Паўднѐвай Амерыцы, носіць 

назву в..ла дамейкіна.6. Першы нац..нальны здабытак – гэта родная мова (З. 

Бядуля). 7. Лѐн – нац..нальнае багацце рэспублікі (Я. Пархута). 8. Пры 
Беларускай дзяржаўнай філармоніі створаны прафесійны фальклорна-

хар..графічны ансамбль “Харошкі” (“Бярозка”). 9. Наш далѐкі невядомы 

продак, які прыдумаў кола, быў чалавекам ген..льным (М. Герчык).  10. Як 

вызначылі спец..лісты, дубу за шэсцьсот год (Т. Хадкевіч). 11. Насып 

выкарысто..ваўся для выхаду на праме..кавы баст..н з па..ночнага боку 



кр..пасці. 12. Кожны народ мае свае духоўныя ар..нціры, каб не збіцца з 

правільнага шляху на крутых паваротах гісторыі (С. Законнікаў). 13. Як 

м..ркуюць б..графы і дасле..чыкі творчасці паэта, Мікола з Гусава нарадзі..ся 

ў сям’і збяднелага ба.рына (Я. Семяжон). 14. Гэтак жа натуральна, як і тое, 

што былы хлапчук Іванька Проськін стаў пенс..нерам Іванам Васільевічам (І. 

Шамякін). 15. Ёсць шмат будынкаў, якія нагадваюць кветкі. Звычайна гэта 
збудаванні для якіх-небудзь відовішчаў – цыркі, стад..ны, тэатры. 16. У 

дзедавай бібл..тэцы я натрапіў на зборнік легенд і казак (З. Бядуля).  

 

Заданне № 4. Запішыце словы, якія адпавядаюць наступным 

лексічным значэнням. Устаўце прапушчаныя літары, растлумачце іх 

напісанне. 
1. Апісанне свайго жыццѐвага шляху. 2. Велізарны, велічэзны, велічны. 

3. Вызначэнне хваробы на падставе абследавання хворага. 4. Сплаў медзі з 

нікелем серабрыстага колеру. 5. Струнны ўдарна-клавішны музычны 

інструмент з вертыкальна нацягнутымі струнамі. 6. Паведамленне, 

перададзенае па радыѐтэлефоне. 7. Графічны малюнак, які наглядна паказвае 

суадносіны якіх-небудзь велічынь. 8. Ажыццяўленне, здзяйсненне, 
правядзенне ў жыццѐ чаго-небудзь. 9. Комплекснае спартыўнае збудаванне. 

10. Поўны правал, няўдача. 11. Установа, якая збірае, захоўвае і выдае кнігі 

чытачам. 12. Навука аб прыродных умовах Зямлі, аб размеркаванні на ѐй 

насельніцтва. 13. Рэчыва, сыравіна, з якіх вырабляецца, будуецца што-

небудзь. 14. Уяўная лінія на паверхні зямнога шара, якая злучае абодва 

палюсы і перасякае экватар пад прамым вуглом. 15.Афіцэрскае званне ў 
арміі, вышэйшае за званне капітана.  

 

 

Словы для даведак: рад..грама, ма..р,  аўтаб..графія, гранд..зны, матэр..л, 

бібл..тэка, мерыд..н,  г..графія, ф..ска, стад..н, р..лізацыя,  мельх..р, д..гназ, 

д..грама, п..ніна, 


