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Дапаможнік змяшчае адказы з каментарыямі на практычныя заданні, змешча-
ныя ў другой частцы выдання, і складзены ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай 
па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай 
мовамі навучання. Матэрыял выдання можа выкарыстоўвацца настаўнікамі пры ра-
боце з дзецьмі розных узроставых груп для самастойнай працы, на факультатыўных 
занятках, таксама будзе карысны для абітурыентаў.

Адрасуецца вучням, абітурыентам, настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі для выкарыстання па-за адукацыйным працэсам. 
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Прадмова

Дапаможнік «Усе віды лінгвістычных разбораў» складаецца з трох частак. 
Трэцяя частка «Адказы да практыкаванняў і каментарыі» змяшчае адказы на 
заданні, прапанаваныя для выканання ў другой частцы дапаможніка.

Некаторыя адказы дапоўнены каментарыямі, што часткова паўтараюць тэарэ-
тычны матэрыял, змешчаны ў першай частцы дапаможніка, але маюць цвёрдую 
прывязку да прапанаванага практычнага матэрыялу.

Аўтары імкнуліся прывесці максімальна поўныя адказы, каб у карыстальніка 
дапаможніка была магчымасць не толькі праверыць правільнасць выканання за-
дання, але і зразумець логіку адказу, атрымаць адказы на пытанні, якія могуць 
з’явіцца ў час працы.
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Вучэбнае выданне

БелАрУСкАя МоВА. УСе ВІды лІнгВІСтычных рАзБорАў

У 3 частках

частка 3

Адказы да практыкаванняў і каментарыі

Дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі

Галоўны рэдактар С. Я. Шумак 
Вядучы рэдактар А. М. Бобер

Мастак К. І. Фурс
Мастак вокладкі К. І. Фурс

Камп'ютарная вёрстка А. М. Бобер

Подппісана да друку з арыгінал-макета 14.11.2014. Фармат 60х84 1/8. Папера афсетная. Друк лічбавы. Ум. друк. арк. 10,07. 
Ул.-выд. арк. 7,37. Тыраж 1013 экз. Заказ 933/5740286-1.

Выдавец і паліграфічнае выкананне:
Пасведчанне аб дзяржаўнай гігіенічнай рэгістрацыі № 08-33-3.68371 ад 03.03.2010. Таварыства з абмежаванай адказнасцю 
«Выдавецкі Дом «Белы Вецер».Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных 
выданняў № 1/35 ад 16.09.2013. 247760, г. Мазыр, вул. Савецкая, 198/4. Тэл./факс (0236) 32-51-03, 32-51-22. Філіял: 220007,  

г. Мінск, вул. Валадзько, 30, оф. 417. Тэл. (017) 224-66-89, 298-50-26, 298-50-27. 
http://belveter.by. E-maіl: book@belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в России: http://mlbv.by Купить в России: http://mlbv.by

Азарка Вольга Уладзіміраўна 
Васілеўская Алена Станіславаўна




