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АД АЎТАРА

Дапаможнік уяўляе сабой тэматычны трэна-
жор па беларускай мове для 4-га класа. Ён прыз-
начаны для замацавання атрыманых на ўроках 
ведаў і адпрацоўцы арфаграфічных навыкаў.

Работа па кожнай тэме ўключае тэорыю (пра- 
віла), трэніровачныя практыкаванні і выніко- 
выя заданні на праверку ўменняў і навыкаў.

Гэтыя выніковыя заданні  дазволяць вуч-
ню ацаніць узровень ведаў па кожнай тэме і 
паставіць сабе адзнаку ў зорачку . 

Выкарыстанне дадзенага трэнажора дапамо-
жа крок за крокам паспяхова засвойваць вучэб-
ную праграму па беларускай мове.

Жадаем поспехаў і выдатных адзнак!
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ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ Ў СКАЗАХ  
З АДНАРОДНЫМІ ЧЛЕНАМІ

1. Падкрэсліце ў сказах аднародныя члены.

1. Вавёрка была свавольніца і балаболка. 
2. Журавы збяруцца ў кружок на балоце, ма- 
хаюць крыламі, танцуюць. 3. Пасля дажджу ў 
лесе з’явіліся і лісічкі, і баравікі, і падасінавікі. 
4. Увосень дзьмулі моцныя, але цёплыя вятры.

2. Прачытайце. Устаўце, дзе неабходна, коскі.

1. Красуе і хвалюецца на лёгкім ранішнім 
ветрыку жыта. 2. Мядовы пах і чабору і верасу 
змешваецца з густым настоем хвоі. 3. Цалюткі 
дзень прападаў Кастусь на ўзлессі слухаў спевы 
птушак. 4. Рэкі выйшлі з берагоў злучыліся ў 
нізінах з ляснымі раўчукамі балотамі. 
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3. Устаўце коскі ў сказах. Падкрэсліце аднарод- 
ныя члены.

1. Садоўнік расчапіў ствол зверху а ў раско- 
лінку ўваткнуў малады парастак ад другой яб- 
лыні. 2. Луг увесь быў у залатых галоўках ку- 
раслепу белых кропельках лясных званочкаў і 
малінавых кветках смолкі. 3. Дом і сад дрэвы і 
плот пакрываў бялюткі снег. 

4. Дапоўніце сказы злучнікамі і, а, але. Устаўце 
коскі. 

1. Мёд старажытныя жыхары Беларусі не толь- 
кі спажывалі самі _____ і вывозілі ў іншыя 
краіны. 2. Хмаркі зліваліся ў суцэльную цём- 
ную коўдру _____ плылі далей па небе. 3. Свая 
хатка — радная матка _____ чужая — мачыха. 

5. Пашырце сказы, замяніў выдзеленае слова ад- 
народнымі членамі.

Узор: На лузе раслі кветкі. На лузе раслі 
званочкі, рамонкі, дзьмухаўцы.

1. Птушкі ляцелі над ракой. 2. Каляровае 
лісце ўжо ападае. 3. Дзецям падарылі цацкі.

____________________________________________

____________________________________________
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____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

  Праверце сябе
1. Падкрэсліце ў сказах аднародныя члены.

1. Снег у полі пацямнеў, набрыняў і асеў.  
2. Алесь не мог пайсці ў кіно, але вельмі хацеў. 
3. Кнігі не гавораць, а праўду кажуць. 

2. Пастаўце, дзе неабходна, коскі.
1. Над морамі і шырокімі стэпамі лясамі жу- 

равы ляцяць вясной на сваю радзіму. 2. Тонкія 
галінкі арэшніку зябка трымцяць б’юцца адна 
аб адну. 3. Усе птушкі адразу заспявалі весела  
і дружна. 4. Зямля набрыняла пачала дыхаць на  
поўныя грудзі.

3. Прачытайце. Дапоўніце сказы злучнікамі і, а, але. 
Устаўце коскі. 

1. Рабінка пачастуе птушак ____ людзей смач- 
нымі ягадамі. 2. Дым не падымаўся _____ плыў 
над зямлёй. 3. Дзень быў пахмурны _____ цёплы. 
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НАЗОЎНІКІ 1-ГА СКЛАНЕННЯ,  
ІХ КАНЧАТКІ Ў НАЗОЎНЫМ, 
ВІНАВАЛЬНЫМ, РОДНЫМ  

І ТВОРНЫМ СКЛОНАХ

С
к
л
о
н Аснова на:

цвёрды 
зычны

зацвярдзелы 
зычны

мяккі 
зычны

Н. сцян-а мар-а зямл-я

Р. сцян-ы мар-ы зямл-і

В. сцян-у мар-у зямл-ю

Т. сцян-ой (-ою) мар-ай (-аю) зямл-ёй (-ёю)

С
к
л
о
н Аснова на:

         г                  к                   х

Н. наг-а рак-а страх-а

Р. наг-і рак-і страх-і

В. наг-у рак-у страх-у

Т. наг-ой (-ою) рак-ой страх-ой (-ою)
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1. Прачытайце. Вызначце склон назоўнікаў. Устаў- 
це патрэбныя канчаткі.

Прыйшоў са школ_ (___. скл.), пайшлі 
без сяброўк_ (___. скл.), схіліўся да пралеск_  
(___. скл.), расце каля сцян_ (___. скл.), пабеглі 
ад маланк_ (___. скл.), узялі замест шклянк_  
(___. скл.), стаяў каля стал_ (___. скл.), птуш- 
кі на галін_ (___. скл.), застаўся на снез_  
(___. скл.), вылез з норк_ (___. скл.).

2. Прачытайце словазлучэнни. Вызначце склон 
назоўнікаў. Устаўце канчаткі.

Села на вербачк_ (___. скл.), пераскокнуў праз 
канав_ (___. скл.), пайшлі на рэчк_ (___. скл.), 
паглядзеў на птушк_ (___. скл.), ухапіўся за 
галінк_ (___. скл.), спявалі пра нів_ (___. скл.).

3. Устаўце канчаткі назоўнікаў. Зверху дапішыце 
іх склон.

1. Пад сасн___ вожык зрабіў норк_.  2. Бацька 

адчыняе скрынк_, дастае загорнутую ў паперын_ 

шклянк_. 3. Лёгка з зямл_ паднімеш, а далей 

сваёй рук___ не кінеш. 4. Пад страх___ шчабя- 

талі ластаўкі, за сцян___ гулі пчолы.
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4. Вызначце склон назоўнікаў. Устаўце канчаткі.

Пабудавалі пад рабін___ (___. скл.), ганаруся 
вёск___ (___. скл.), паміж лугавін___ (___. скл.) 
і сажалк___ (___. скл.), гулялі перад алешын___
(___. скл.), пад шчаслівай зорк___ (___. скл.), 
адпачывалі з сястр___ (___. скл.).

5. Змяніце назоўнікі па склонах. Абазначце кан- 
чаткі.

Н. што? яблыня канапа

Р. чаго?

В. што?

Т. чым?

  Праверце сябе
1. Запішыце назоўнікі, што ў дужках, у патрэбнай 

форме. Вызначце склон.

1. Над (зямля) _____________ узыходзіць вес- 

навое сонца. 2. Стаяў першы ясны і цёплы дзень  

пасля (зіма) ____________. 3. Кастусь ішоў спаць  

і (кніга) ____________ клаў пад (падушка) ______ 

____________. 4. Сцёпка ехаў па роднай (мясціна) 

________________________.



10

2. Вызначце склон назоўнікаў. Устаўце канчаткі.

1. У студн___ (___. скл.) вады не льюць. 2. Со- 

нечнае праменне сагравала зямл___ (___. скл.).  

3. Дзяўчынк___ (___. скл.) вышывае льняную 

сурвэтк___ (___. скл.). 4. Майстар прысеў перад 

глін___ (___. скл.) і ўзяўся за работ___ (___. скл.).

3. Змяніце назоўнікі па склонах. Абазначце кан- 
чаткі.

Выйшаў на (вуліца) ____________, дастаў (яб- 
лык) ____________, засунуў (рука) ___________ ў 
(кішэня) ____________, чуў (лічба) ____________, 
прасіць у (мама) ___________, пакруціла (галава) 
_____________, дала (шышка) ____________, за- 
смуціла (сын) ____________, ласавацца (вішня)  
____________, не адчуў (асалода) ____________,  
кінулі ў (крапіва) ____________, ляціць (варона)  
____________, наскрэбла (бульба) ____________, 
намаляваў (брат) ____________, падмятала (пад- 
лога) _______________, пераапранае (сястрычка)  
_________________________, збіраць у (скрынка) 
____________________.  
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НАЗОЎНІКІ 1-ГА СКЛАНЕННЯ,  
ІХ КАНЧАТКІ Ў ДАВАЛЬНЫМ  

І МЕСНЫМ СКЛОНАХ

С
к
л
о
н Аснова на:

цвёрды  
зычны

зацвярдзелы 
зычны

мяккі  
зычны

Д. сцян-е мар-ы зямл-і

М. на сцян-е у мар-ы на зямл-і

С
к
л
о
н Аснова на:

         г                   к                 х

Д. наз-е рац-э́ страс-е

М. на наз-е на рац-э на страс-е

Апошнія зычныя асновы могуць чаргавацца:
г  з,  к  ц,  х  с.

1. Запішыце назоўнікі ў давальным склоне.

Узор: вёска – у вёсцы.
Дошка – ____________, елка – ____________, 

сарока – ____________, рака – ____________, 
лыжка – ____________, траўка – ____________, 
адліга – ____________, міска – ____________.
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2. Запішыце назоўнікі ў патрэбным склоне.

К (муха) ____________, па (нага) ___________,  
аб (сяброўка) __________________, услед (ігол- 
ка) ____________, у (скрынка) ________________, 
на (вясёлка) ________________.

3. Дапішыце канчаткі назоўнікаў адзіночнага ліку.

Прачытаў у кніз_, плылі на лодц_, стаялі ў 
чарз_, пагладзіў на шчасц_, водгук да казц_, 
паўзе па галінц_.

4. Складзіце словазлучэнні і запішыце. Выдзе- 
ліце канчаткі назоўнікаў.

Ісці па (сцяжынка) ______________, рыбачылі 
на (сажалка) _______________, гняздо ў (страха) 
____________, пальцы на (нага) _________, мары- 
лі аб (цукерка) ____________, павязалі на (сукен- 
ка) ____________.

5. Прачытайце. Дапішыце канчаткі назоўнікаў. 
Зверху вызначце іх склон.

Зімой аўсянк_ паводзіць сябе ціха і непрык- 

метна. Нярэдка гэтую птушачк_ можна зблы- 

таць з вераб’ём. У марозныя дні аўсянка скача 

па дароз_. Вясной яе часта можна ўбачыць на 
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верхавінц_ шэрай алешын_. Сядзіць аўсянка на 

галінц_ і спявае.

  Праверце сябе
1. Змяніце назоўнікі па склонах. Запішыце іх  

і абазначце канчаткі.

Н. што? кропка ручка муха

Р. чаго?

Д. чаму?

В. што?

Т. чым?

М. аб чым?

2. Запішыце назоўнікі ў давальным склоне.

Сустрэча – ________________, пушынка – 
_____________, Вольга – ____________, сініца –  
___________, кветка – ____________, палоска –  
_____________, чысціня – ____________, сваха – 
_____________, рэчка – ____________.

3. Прачытайце. Дапішыце канчаткі назоўнікаў адзі- 
ночнага ліку.

На далёкай застав_, плысці па рац_, пісаць 
на папер_, гаварыць аб сястр_, бегла па груш_, 
бліскалі на елц_.
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НАЗОЎНІКІ 2-ГА СКЛАНЕННЯ,  
ІХ КАНЧАТКІ

С
к
л
о
н
ы Канчаткі назоўнікаў з асновай на:

цвёрды 
зычны

мяккі 
зычны

зацвярдзелы 
зычны г, к, х

Н. -о, -а -ё, -е -а

Р. -а, -я
-у, -юД.

В. -о, -а -ё, -е -а -о, -а

Т. -ам, -ом -ем, -ём -ам, -ом -ам, -ом

М. -е -і -ы -у

1. Запішыце назоўнікі ў творным склоне.

Узор: поле – полем.
Ранак – ____________, век – ____________, 

гапак – ___________, калектыў – _____________, 
хлеб – ____________, пад’езд – ____________, 
гурт – ____________, свята – ____________.

2. Запішыце назоўнікі ў родным склоне.

Узор: аўтобус – аўтобуса.
Ліхтарык – _______________, матылёк – 

_____________, ложак – _____________, рамо- 
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нак – _____________, дождж – _____________, 
відэлец – ____________, сонейка – _____________.

3. Запішыце назоўнікі ў давальным склоне.

Узор: дуб – дубу.
Самалёт – ______________, пасёлак – _______ 

_________, цягнік – ____________, кубак – 
____________, цвік – ____________, акно –  
____________, стог – ____________, гай – 
____________, клён – ____________.

4. Запішыце назоўнікі ў месным склоне.

Узор: зубр – на зубры.
Лістапад – у ____________, мядзведзь – на 

____________, вожык – аб __________, дзяцел –  
у __________, падарожжа – у _______________, 
неба – у ____________, пясок – на ____________, 
холад – на ____________, узор – па ____________. 

5. Дапішыце канчаткі назоўнікаў адзіночнага ліку. 
Зверху вызначце склон назоўнікаў.

Плавае ў мор__, скачуць у пол__, чакае лет__, 

слухае спевак__, знайшоў на пяньк__, машына 

каменн__, дапамог клас__, ляжыць у стал__, 

любаваўся жорав___, працуе на заводз__.
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  Праверце сябе
1. Запішыце назоўнікі. Вызначце іх склон і канчаткі. 

Думаць пра (горад) ____________, не баяцца  

(гром) _________, назіраць за (алень) __________, 

на (бераг) ____________ возера, беглі насустрач 

(дзед) ___________, з вялікім (жаданне) ______ 

__________,  схавацца ў (гушчар) ____________.

2. Запішыце назоўнікі ў месным і творным склонах.

Погляд – ________________________________,  

успамін – ___________________________________,  

парасон – ___________________________________.

3. Змяніце назоўнікі па склонах. Запішыце і аба- 
значце канчаткі.

Н. што? бераг студзень шчасце

Р. чаго?

Д. чаму?

В. што?

Т. чым?

М. аб чым?
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НАЗОЎНІКІ 3-ГА СКЛАНЕННЯ,  
ІХ КАНЧАТКІ

С
к
л
о
н
ы Канчаткі назоўнікаў з асновай на:

цвёрды 
зычны

мяккі зычны
зацвярдзелы 

зычны

Н. -

Р. -і -ы

Д. -і -ы

В. -

Т. -ю -у

М. -і -ы

1. Запішыце назоўнікі ў родным склоне.

Узор: глуш – глушы.
Сталь – ____________, рунь – ____________, 

роспач – ____________, зелень – ____________ 
рэч – ____________, маладосць – ____________, 
арцель – ____________, сінь – ____________.

2. Запішыце назоўнікі ў творным склоне.

1. (Радасць) _______________ зямля наша ба- 
гата, (шчырасць) _______________ людскога па- 
чуцця. 2. Беларус адрозніваецца (шчодрасць) 
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_________________, заўсёднай (гатоўнасць) _____ 
________________ прыйсці на дапамогу ў бядзе. 
3. Я ганаруся роднай (Беларусь) ______________. 
4. Як добрая дзедава казка, адзываецца ноч (та- 
ямнічасць) __________________ гукаў. 

3. Запішыце сказ, каб назоўнік «радасць» ужываў- 
ся ў форме творнага склону. 

____________________________________________

____________________________________________

4. Змяніце назоўнікі па склонах. Абазначце канчаткі.

Н. што? глуш поўнач гладзь

Р. чаго?

Д. чаму?

В. што?

Т. чым?

М. аб чым?

5. Запішыце назоўнікі, вызначце склон.

1. Жыве мой край пад мірнай (сінь) _________.  

2. Цяжка плысці супраць (плынь) ___________ 

ракі. 3. Вялікія дарогі пралеглі праз нашу (Бела- 
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русь) _________________. 4. Бярозы ў (шэрань) 

___________ сінеюць, палі бялеюць, як паркаль.

  Праверце сябе
1. Запішыце назоўнікі ў творным склоне.

Узор: вільгаць – вільгаццю.
Весялосць – ___________, даль – ___________, 

глыб – __________, маладосць – ______________, 
восень – _____________, любоў – _____________, 
пільнасць – _______________, соль – _________.

2. Дапішыце канчаткі назоўнікаў адзіночнага ліку. 
Вызначце склон.

У яме пад печч___, пакрыліся шэранн___, па  

першай зелен___, славяцца шчырасц___, адпа- 

чывалі на Нарач___, славяцца велічч___, заста- 

ліся ў памяц___, пакрылі меддз___. 

3. Запішыце назоўнікі ў творным склоне.

Узор: глуш – глушшу.
Сувязь – ______________, гусь – ____________, 

ноч – _____________, радасць – _______________,  
медзь – ______________, веліч – ______________, 
творчасць – ______________, ціш – ____________.
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СКЛОНАВЫЯ КАНЧАТКІ НАЗОЎНІКАЎ  
У МНОЖНЫМ ЛІКУ

С
к
л
о
н
ы

Канчаткі назоўнікаў

1-е скл. 2-е скл. 3-е скл.

Н. -і, -ы -і -і, -ы

Р. -яў, - -яў, -ёў -аў, -ей

Д. -ам, -ям -ям -ам, -ям

В. -і, - -і, -яў -ы, -ей

Т. -амі, -ямі -ямі -амі, -ямі

М. -ах, -ях -ях -ах, -ях

1. Запішыце назоўнікі ў родным склоне.

Узор: ручаі – ручаёў.
Сумёты – ____________, лялькі – ___________, 

слімакі – ____________, алоўкі – ____________, 
ружы – ____________, бярозы – ____________, 
гульні – ____________, крыніцы – ____________.

2. Запішыце назоўнікі ў давальным склоне.

Узор: аўтамабіль – аўтамабілям.
Спевы – ___________, сукенкі – ____________, 

ластаўкі – ______________, гумкі – __________, 
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берэты – ___________, шчупакі – ____________

балерыны – _____________, азёры – ___________.

3. Запішыце назоўнікі ў творным склоне.

Узор: крылы – крыламі.

Суніцы – ____________, зоркі – ____________,  

сыраежкі – ____________, ажыны – ___________, 

медуніцы – ______________, мох – ___________, 

узгоркі – _____________, расліны – ____________.

4. Запішыце назоўнікі ў месным склоне.

Узор: палі – у палях.

Пальчаткі – на ________________, сябры – аб 

____________, казкі – у ____________, хмары –  

па ____________, гульні – пры ____________, га- 

лінкі – па ____________, мясціны – па ________ 

__________, пупышкі – па _______________.

5. Запішыце назоўнікі ў патрэбнай форме. Вызнач- 
це іх склон і канчаткі. 

Жывуць у (гаі) ________ і (бары) __________, 

лясных (птушкі) _____________, носяць (вусені) 

__________ і (чарвякі) ____________, успыхнуць 

(зоркі) ____________, праложым па (нізіны) ____ 



22

__________, расці ў (дубровы) _____________, зві- 

ніць у (ручаі) ____________.

6. Змяніце назоўнікі па пытаннях. Запішыце і аба- 
значце канчаткі.

Н. што? фарбы чарніцы кавалі

Р. чаго?

Д. чаму?

В. што?

Т. чым?

М. аб чым?

  Праверце сябе
1. Запішыце назоўнікі ў форме множнага ліку.

Рамонак – ____________, вежа – __________,  
крыжадзюб – __________________, падручнік –  
____________, кветка – ____________, паштоў- 
ка – ____________, грак – ____________, акунь – 
____________, стол – ____________.

2. Запішыце назоўнікі ў родным, давальным, твор- 
ным склонах.

Аўтамабілі – _____________________________ 
________________________, акіяны – __________ 
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_____________________________, бярозы – ______ 
_______________________________, апавяданні –  
____________________________________________ 
____________________________________________.

3. Змяніце назоўнікі, як патрэбным сэнс. Абазнач- 
це склон, вызначце канчаткі.

Сябраваць з (дзяўчынкі) __________________, 

пралятаць над (палі) ____________, сярод (лёт- 

чыкі) ____________________, падысці да (дамы) 

__________________, прыехаць да (сябры) ______ 

________, сядзець на (галінкі) _______________, 

падарыць (бацькі) _________________, дзень без 

(цукеркі) __________________________.

4. Дапішыце канчаткі назоўнікаў. Вызначце іх склон.

1. Ніякая птушка не можа параўнацца ў спе- 
в____ з жаваранкам. 2. Бясконцае мора блакіт- 
ных пялёстк____ пралесак нібы зліваецца з не- 
бам. 3. Пахла вясеннімі пупышк____. 4. Цяг- 
нік на малых станцы____ не спыняўся.
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КАНЧАТКІ ПРЫМЕТНІКАЎ  
МУЖЧЫНСКАГА І НІЯКАГА РОДУ  
Ў НАЗОЎНЫМ І ВІНАВАЛЬНЫМ 

СКЛОНАХ

Н. і В. скл. які? -і, -ы,  
-ое, -ае

(неба) сіняе,
(ланцуг) доўгі

1. Дапішыце канчаткі прыметнікаў.

Ярк___ сонца, блакітн___ неба, марск___ пя- 
сок, шырок___ поле, вузк__ калідор, гарэзлів__ 
хлопчык, чырвон___ агеньчык, ядавіт___ грыб.

2. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. Вызначце іх 
склон.

Цёплымі фарбамі можна намаляваць іск- 

рыст___ полымя, пяшчотн___ сонейка, жоўцень- 

к___ куранятка. Халодныя колеры дапамага- 

юць намаляваць пахмурн___ дзень, восень- 

ск___  дождж. 

3. Падкрэсліце прыметнікі разам з назоўнікамі. 
Вызначце іх род і склон.

1. Весела журчыць пад гарой празрысты ру- 

чай. 2. Ва Украіне з насення сланечніку атрым- 
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ліваюць залацісты алей. 3. Пчолку прывабіў цу- 

доўны пах фіялкі. 4. Птушкі пакінулі на зямлі 

дзівосны ўзор. 

4. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. Вызначце іх 
склон і род.

1. Вецер гнаў па дарозе жоўт___ вільготн___ 

лісце. 2. Падарожнікі выехалі на высок___ ўз- 

горак. 3. Хвалі набягалі на камяніст___ бераг. 

5. Запішыце сказ, каб словазлучэнне «цікавы па- 
ход» ужывалася ў форме вінівальнага склону. 

____________________________________________

____________________________________________

  Праверце сябе
1. Дапішыце канчаткі прыметнікаў.

Залат___ сэрца, ласкав___ позірк, глыбок___ 
вадаём, цёпл___ шалік, утульн___ ложак, па- 
лахлів___ заяц, гарач___ сэрца, гарадск___ парк.

2. Дапішыце канчаткі прыметнікаў.

Нос вусат_,   Хвосцік пушыст_,
Лоб паласат_,  Сам кіпцюрыст_.
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КАНЧАТКІ ПРЫМЕТНІКАЎ  
МУЖЧЫНСКАГА І НІЯКАГА РОДУ  

Ў РОДНЫМ СКЛОНЕ

Р. скл. якога? -ага, -ога, 
-яга

(неба) сіняга,  
блакітнага

1. Запішыце прыметнікі ў родным склоне.

Чырвоны – _____________, бялюткі – _____ 
_________, надзейны – ________________, руплі- 
вае – _______________, паважаны – __________ 
_______, жвавае – _____________, ганарысты – 
________________, халоднае – _______________.

2. Дапішыце канчаткі прыметнікаў.

Да родн___ балот, акрамя нізк___ росту, ад 
блакітн___ неба, да працавіт___ вожыка, для 
маленьк___ акна, замест залат___ медаля, ад 
густ___ тумана, замест смачн___ яблыка.

3. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. Вызначце іх 
склон і канчаткі.

1. Вожык пабудаваў гняздо з дробн___ быль- 

нягу, сух___ лісця і мякк___ моху. 2. Бусел 

ніколі не пакідае свайго стар___ гнязда. 3. Праз 
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цэнтр нов___ пасёлка цячэ невялікая рэчка.  

4. Да адпраўлення хутк___ цягніка засталося 

некалькі хвілін. 

4. Запішыце прыметнікі, што ў дужках, у форме 
роднага склону.

1. На ўсходзе святлее край (сіняе) __________ 
неба. 2. З (прышкольны) _____________________ 
ўчастка вучні сабралі добры ўраджай куку- 
рузы. 3. Улетку з самага рання да (позні) ______ 
______ вечара кіпіць у полі работа. 4. Любы мне 
бору (сасновы) ________________ звоны.

5. Напішыце дадзеныя прыметнікі з назоўнікамі  
ў форме роднага склону.

Новы пасёлак, асенні дзень, цікавае падарож-
жа, малое азярцо, далёкі шлях, багаты ўраджай.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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  Праверце сябе
1. Дапішыце канчаткі прыметнікаў.

Каля каранаст____ дуба, замест зялён____ 
ліста, да вузк____ калідора, без справядлів____ 
рашэння, ад бярозав____ соку, для надзейн____ 
сябра, свеж____ пячэння, чорн____ хлеба.

2. Напішыце прыметнікі з назоўнікамі ў форме 
роднага склону.

Цёплае паветра, новы сшытак, празрысты 
лёд, руплівы шпак, святочны абрус, ганаровы 
абавязак, царкавы артыст, некрануты чай. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

3. Прачытайце прыказкі. Дапішыце канчаткі пры- 
метнікаў. Вызначце іх род і склон.

1. Вялік___ дуба з мал___ карэннем не бывае.  

2. Касцы добр___ надвор’я не чакаюць. 2. З вя- 

лік___ грому малы дождж бывае. 3. На добр___

пытанне добр___  і апавяданне. 
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КАНЧАТКІ ПРЫМЕТНІКАЎ  
МУЖЧЫНСКАГА І НІЯКАГА РОДУ  

Ў ДАВАЛЬНЫМ СКЛОНЕ

Д. скл. якому? -аму, -ому, 
-яму

(небу) сіняму, 
блакітнаму

1. Запішыце прыметнікі ў давальным склоне.

Працавіты – ______________________, духмя- 
нае – ___________________, каляровы – _______ 
_____________, бліскучае – ___________________, 
шэры – _______________, малады – ___________ 
__________, сумнае – ________________, прыго- 
жае – ___________________.

2. Дапішыце канчаткі прыметнікаў.

Ясн____ небу, старэйш____ брату, урачыс- 
т____ святу, летн____ сонцу, духмян____ яблы- 
ку, залаціст____ ліхтарыку, блакітн____ пара- 
сону, сонечн____ праменьчыку. 

3. Запішыце пыметнікі ў давальным склоне.

1. (Стары) ______________ чалавеку ў нас па- 
шана. 2. (Маладое) _______________ пакаленню 
ў нас адкрыты ўсе дарогі. 3. Кланяюцца кала- 
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сы (яснае) _____________ небу, (гарачае) ______ 
_____________ сонцу. 4. Дзеці далі малачка (шэ- 
ры) ______________ коціку.

4. Дапішыце прыметнікаў. Вызначце іх склон і кан- 
чаткі.

1. Яніна любіць чытаць апавяданні стар____ 
дзеду. 2. На змену цёпл____ лету прыйшла зі- 
ма. 3. Сумна аднаму ў хаце мал____ Дзяніску. 
4. Дзядуля расказвае мал____  дзіцяці казкі.  

5. Запішыце сказ, каб словазлучэнне «марозная 
зіма» стаяла ў форме давальнага склону. 

____________________________________________

____________________________________________

  Праверце сябе
1. Запішыце прыметнікі ў давальным склоне.

Сінявокі – __________________, сумленны –  
___________________, паважаны – ___________ 
______________, найлепшы – _________________, 
цудоўнае – ___________________, неверагодны –  
____________________, прыемнае – ____________ 
__________, раз’юшаны – ____________________.
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2. Напішыце словазлучэнні ў давальным склоне.

Цяжкае даручэнне, кволы лісцік, лёгкае 
заданне, востры язык, празрысты ручай, новы 
капялюш, калючы мячык, пяшчотнае слова.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

3. Запішыце прыметнікі з назоўнікамі ў патрэб- 
ным склоне. Вызначце іх склон.

1. Прырода радуецца (летняе світанне) ____
_______________________________. 2. Па (роўны 
бераг) __________________________________ пра- 
лягае шлях да (высокі ўзгорак) ______________
_____________________. 3. Па (шырокае ззяючае  
поле) _______________________________________
_______ вецер хвалямі нясе снег. 4. Сцяжынка 
бегла па (пшанічнае поле) ____________________
____________, па (камяністы бераг) ____________
_______________________ рэчкі.



32

КАНЧАТКІ ПРЫМЕТНІКАЎ  
МУЖЧЫНСКАГА І НІЯКАГА РОДУ  

Ў ТВОРНЫМ І МЕСНЫМ СКЛОНАХ

Т. скл. якім? -ым, -ім (небам) сінім

М. скл. аб якім? -ым, -ім аб (небе) сінім

1. Запішыце прыметнікі ў творным склоне.

Мяккі – _________________, серабрысты –  
_________________, старанны – ______________, 
лясное – ______________, духмянае – _________ 
___________, свежы – _____________, вясновае – 
_________________, апошні – ________________.

2. Запішыце прыметнікі ў месным склоне.

Залатое – на _________________, дзіўны –  
пры ______________, маленькае – у __________ 
__________, кволае – аб _____________, калма- 
ты – на ______________, баязлівы – у ________ 
____________, гарадскі – у _________________.

3. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. Вызначце іх 
склон.

У правільн___ парадку, на бярозав___ пне,  

з казачн___ малюнкам, вільготн___ паветрам,  
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на суседск___ плоце, пад пяшчотн___ параст- 

кам, з смачн___ пячэннем, на калюч___ шарыку.

4. Запішыце прыметнікі ў патрэбным склоне, вы- 
значце склон.

1. Трава ў бярэзніку ўкрыта (мяккі) ________ 

_______ (жоўты) ______________ лісцем. Дзеці 

ўселіся на (мяккі) ___________ (жоўты) _______ 

_______ лісці. 2. Дзед любаваўся (вясёлы) _____ 

_______ (дзіцячы) _________________ карагодам.  

У (вясёлы) ______________ (дзіцячы) _________ 

_____ карагодзе былі і яго ўнукі.

5. Запішыце сказы так, каб словазлучэнне «праз- 
рысты ручай» стаяла ў творным і месным 
склонах. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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  Праверце сябе
1. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. Вызначце склон.

У ялов___ лесе, на зялён___ раслінн___ ды- 

ване, з вясёл___ лахмат___ сабакам, малень- 

к___ халмом, шырок___ зялён___ полем, са ста- 

рэйш___ братам, з тоўст___ векав___ дубам, 

вязк___ і топк___ балотам.

2. Змяніце прыметнікі, як патрабуе сэнс. Вызнач- 
це склон прыметнікаў.

1. Мы ішлі (светлы) _____________ (сасновы) 

_____________ борам, (сумрачны) _____________ 

(яловы) _____________ лесам, (шырокі) 

_____________ (пшанічны) _________________ по- 

лем. 2. (Позні) _____________ вечарам мы вяр- 

таліся дадому стомленыя, з (добры) _________ 

______ апетытам. 3. Дзень абяцаў быць (добры) 

____________, (цёплы) ____________ і нават (спя- 

котны) _________________. 4. Пад (тонкі) _______ 

_______ (хрусткі) _____________ лядком хаваец- 

ца вада ў лужах.
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КАНЧАТКІ ПРЫМЕТНІКАЎ ЖАНОЧАГА 
РОДУ Ў РОДНЫМ, ДАВАЛЬНЫМ, 
ТВОРНЫМ І МЕСНЫМ СКЛОНАХ

Р., Д., Т. скл. якой? -ай, -ой чырвонай

М. скл. аб якой? -ай, -ой чырвонай

1. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. Вызначце склон.

Па добр___ вясков___ дарозе, пасля моцн___ 

летн___ спёкі, на вялік___ прыгож___ клумбе, 

над маленьк___ хутк___ ракой, дзякуючы цём- 

н___ зорн___ ночы.

2. Запішыце словазлучэнні ў месным склоне з пры- 
назоўнікамі пры, аб, на, у, па.

Калгасная ніва – _________________________ 
________, глыбокая рака – ___________________ 
_________, зімняя дарога – ___________________ 
___________, цёплая камізэлька – _____________ 
______________________, добрая песня – ______ 
_______________________, ранняя зара – ______ 
______________________, пахучая кветка – ____ 
____________________________, бялюткая сукен- 
ка – ____________________________________.
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3. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. Вызначце іх 
склон.

Увесну пад стар___ ліпаю расцвіла малень- 

к___ фіялка. Яна з цікавасцю паглядала, як 

жвав___ страказа кружылася над духман___ 

ружай. А да яе, маленьк___ кветкі, ніхто не 

прылятаў. І яна самотна цвіла ў густ___ траве 

(К. Каліна).

4. Запішыце прыметнікі ў патрэбным склоне. 
Вызначце склон прыметнікаў.

1. На (чорная) ____________ зямлі белы хлеб 

расце. 2. З (маленькая) ____________ крынічкай 

і вялікая паводка не справіцца. 3. (Бяздонная) 

___________________ бочкі не напоўніш. 4. Няма 

(смачнейшая) __________________________ вадзі- 

цы, як з (родная) ______________ крыніцы.

5. Утварыце словазлучэнні з прыметнікамі. 
Вызначце склон прыметнікаў.

Да ________________ лебедзя, па __________ 

______ подпісу, за ______________ медаль, на  
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______________ поўдзень, насустрач _________ 

_____ гусі, ад ______________ болю, з ________ 

_____ мазалём, у ______________ каву, пад ____ 

_________ бэзам, у ______________ футры.

  Праверце сябе
1. Прачытайце. Запішыце прыметнікі ў даваль- 

ным склоне.

Жнівеньская – _________________, шэрая –  
___________, мітуслівая – _____________, шчы- 
рая – ____________, шпаркая – _____________,  
пявучая – ______________, пужлівая – _______ 
_______, бурлівая – ______________, гарадскі – 
_______________, беларускі – ________________.

2. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. Вызначце іх 
склон.

На светл___ нов___ вокладцы, з крут___ за- 

снежан___ горкі, халодн___ снежн___ зімою, да 

мелк___ бліжн___ рэчцы, у высок___ драўля- 

н___ вежы, грыбн___ асенн___ парой, сшытак па 

беларуск___ мове, маленьк___ чорн___ зярняткі.
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КАНЧАТКІ ПРЫМЕТНІКАЎ  
ЖАНОЧАГА РОДУ  

Ў ВІНАВАЛЬНЫМ СКЛОНЕ

В. скл. якую? -ую, -юю
(кветку) 
чырвоную

1. Прачытайце. Запішыце прыметнікі ў вінаваль- 
ным склоне.

Ружовая – ____________, яскравая – ______ 
________, жоўтая – ______________, дзіўная –  
____________, вострая – ____________, драўля- 
ная – _______________, чароўная – ____________, 
спрытная – ____________.

2. Дапішыце канчаткі прыметнікаў.

Пра смачн___ грэцк___ кашу, духмян___ 
маладзеньк___ траву, за лепш___ ежу, у позн___ 
восень, праз доўгачакан___ мэту, праз смачн___ 
чырвон___ маліну.

3. Запішыце словазлучэнні ў вінавальным склоне.

Марозная раніца – ______________________ 
_______, лясная даль – _____________________, 
дзівосная прыгажосць – _____________________ 
________________, навагодняя ноч – __________ 
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_____________________, вузкая сцежка – ______ 
___________________, зялёная хвоя – __________ 
_________________, карысная ежа – __________ 
_______________, цікавая краіна – ___________ 
________________________.

4. Прыметнікі запішыце ў патрэбным склоне. 
Вызначце іх склон.

1. (Ранняя) ____________ вясною над вярбою 

кружацца пчолы. 2. У (зімняя) _____________ 

сцюжу і ў (летняя) ___________ спёку, (вячэрняя 

і ранняя) _____________________________ парою  

ківае нам елка вяршыняй (густая) ___________. 

3. Я люблю (цёплая залатая) _________________ 

_______________ восень.

5. Напішыце поўныя адказы на пытанні. Вызнач- 
це канчаткі і склон прыметнікаў.

• За якую работу вучні атрымалі добрыя ад- 

знакі? (Дамашняя.) _____________________

____________________________________________

• У якую дарогу адправіліся дзеці? (Дальняя.) 

____________________________________________
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  Праверце сябе
1. Прачытайце. Запішыце прыметнікі ў вінаваль- 

ным склоне.

Буйная – _____________, гандлёвая – ______ 
__________, прыгожая – ________________, доб- 
рая – ___________, сардэчная – _______________,  
паслухмяная – ___________________, руплівая – 
_______________, блакітная – _______________.

2. Прыметнікі змяніце, як патрабуе сэнс. Вызнач- 
це склон прыметнікаў.

1. (Ранняя) ________________ песню заспяваў 

у небе жаваранак звонкі. 2. На (залатая) ____ 

___________ ніву выйшлі камбайны. 3. У (цёп- 

лая) __________ зямлю кладзецца зерне. 4. Рап- 

там (лясная) _____________ сцежку мне перабег- 

ла вавёрка.

3. Складзіце і запішыце сказ, каб словазлучэнне 
«цікавая кніга» стаяла ў вінавальным склоне.

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
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КАНЧАТКІ ПРЫМЕТНІКАЎ  
МНОЖНАГА ЛІКУ Ў НАЗОЎНЫМ  

І ВІНАВАЛЬНЫМ СКЛОНАХ

Адушаўлёныя Неадушаўлёныя

Н. якія? адважныя,  
смелыя (сябры)

якія? шырокія 
(палі)

В. якіх? адважных,  
смелых (сяброў)

якія? шырокія 
(палі)

1. Дапішыце канчаткі прыметнікаў.

Стройн___ рабінкі, пра шэр___ зязюляў, са- 
кавіт___ яблыкі, пра добр___ людзей, сціпл___
кветкі, праз пушыст___ коцікі, родн___ мясці- 
ны, галасіст___ салаўі.

2. Запішыце прыметнікі ў вінавальным склоне 
множнага ліку.

У (спякотны) _____________ дні, праз (праз- 
рысты) _____________ кругі, праз (сланечніка- 
вы) _____________ палі, у (клейкі) _____________ 
лісточкі, на (лясны) _____________ сцяжынкі,  
пра (звонкі) ______________ мелодыі, пра (бліс- 
кучы) _____________ гірлянды, за (крышталь- 
ны) _____________ гукі.
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3. Прачытайце. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. 
Вызначце іх склон.

1. Пад промнямі сонца пупышкі на кусце пе- 

ратварыліся ў прыгож___ бутоны. 2. Ласка ла- 

віла лясн___ жыхароў у дуплах. 3. Хлопчык 

убачыў гняздзечка і чатыры маленьк___ яечкі. 

4. Увесь дзень вецер гнаў вялізн___ і малень- 

к___ хмары.

4. Прыметнікі, што ў дужках, запішыце ў вінаваль- 
ным склоне, множным ліку. 

1. Халодны ручай забіраўся ў (глыбокі) _____ 
________ норкі вожыкаў і будзіў іх. 2. Зязюля 
здабывае і паядае (шкодны) ____________ вусе- 
няў. 3. Прыйшоў май і пабяліў усе (яблыневы) 
_______________ сады. 4. На (духмяны) _______ 
_________ кветкі зляталіся розныя насякомыя.

5. Запішыце сказ, каб словазлучэнне «смачныя 
суніцы» стаяла ў вінавальным склоне. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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  Праверце сябе
1. Прачытайце. Запішыце прыметнікі ў вінаваль- 

ным склоне множнага ліку.

На (новы) _____________ гнёзды, глядзелі на  
(цікавы) ______________ птушанят, казалі пра  
(шчодры) _____________ людзей, селі на (разга- 
лісты) _________________ кусты, марылі пра (бе- 
ленькі) _________________ кветачкі, глядзелі на 
(маленькі) ________________ зорачкі, чыталі пра 
(цікавы) ______________ звяроў, збіралі на (знаё- 
мы) _____________ палянах.

2. Устаўце канчаткі. Вызначце склон прыметнікаў.

1. Па хвоях смела разгульваюць шустр___ 

вавёркі. 2. Вавёркі спрытна зрываюць сух___  

шышкі. 3. Пчолы ляцелі на жоўт___ кветкі.  

4. Дзед расказвае ўнукам чароўн___ казкі. 5. Шы- 

рок___ вясков___ вуліцы вывелі іх на сцежку.

3. Устаўце дзеясловы. Вызначце канчаткі.

1. Вы (марыць) _____________ пра лета. 2. Як 
вы (разумець) ____________________ сэнс байкі?  
3. Што вы (ведаць) _____________ пра паводзіны 
гэтай птушкі?
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КАНЧАТКІ ПРЫМЕТНІКАЎ  
МНОЖНАГА ЛІКУ Ў РОДНЫМ  

І МЕСНЫМ СКЛОНАХ

Р. скл. якіх? -іх, -ых палявых (кветак)

М. скл. аб якіх? -іх, -ых аб палявых (кветках)

1. Дапішыце канчаткі прыметнікаў, вызначце склон.

На бляшчан___ дахах, ад мядов___ пахаў,  

каля шматлік___ крыніц, пры пушыст___ воб- 

лаках, для гістарычн___ падзей, аб друкава- 

н___ кнігах, аб бронзав___ фігурах, ад цікаў- 

н___ хлопчыкаў. 

2. Прачытайце. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. 
Вызначце іх склон.

Зіма

На палянцы застылі ў сваіх празрыст___  

і лёгк___ сукенках малад___ бярозкі. Холадна 

стройн___ прыгажуням. Але стаяць яны горда 

і выгляду не паказваюць. Малад___ елачкі і  

сосны апрануліся ў бялютк___ шалі. Снег пры- 
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емна рыпіць пад нагамі. З-за высок___ верша- 

лін сасонніку выглянула сонца (Паводле Я. Га- 

лубовіча).

3. Запішыце прыметнікі ў патрэбным склоне. 
Вызначце іх склон.

1. У вянку (старыя) ____________ клёнаў і ліп  

стаіць помнік Сымону Буднаму. 2. Лясны жа- 

варанак і салавейка ў (цяністыя) ____________

кустах віталі сонейка першымі. 3. Паляна ўся  

была ў (залатыя) ____________ галоўках дзьму- 

хаўцоў, (белыя) ____________ кропельках (ляс- 

ныя) __________ званочкаў і (малінавыя) _____ 

_________________ кветак смолкі. 4. Часамі пад 

прасторамі зялёнага мора ўзнімаліся пышныя 

постаці (адзінокія) ____________ дрэў. 

4. Прыметнікі і назоўнікі запішыце ў родным або 
месным склоне множнага ліку. Вызначце склон 
прыметнікаў.

1. Школьнікі прынеслі вянкі з (жывая квет- 

ка) ________________________ на магілы воінаў. 
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2. Мы чыталі аб подзвігах (слаўны народны ге- 

рой) ________________________________________. 

3. На (высокі пясчаны ўзгорак) _______________  

____________________________ растуць хваёвыя 

лясы. 4. У (хваёвы лес) _______________________ 

часта сустракаюцца і бярозы.

5. Са словазлучэнняў складзіце і запішыце сказы. 
Вызначце склон прыметнікаў.

• Высокія сосны, стаялі на ўзвышшах, на 
высокіх узвышшах. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

• Цвітуць на палянах, на лясных палянах, 
цвітуць усё лета, жоўтыя дзьмухаўцы. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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  Праверце сябе
1. Прачытайце. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. 

Вызначце іх склон.

Каля прыгож___ мясцін, на густ___ пад- 

лесках, аб спалохан___ птушках, каля снеж- 

н___ шапак, у шырок___ мускуліст___ гру- 

дзях, замест непраходн___ лясоў, ад чырво- 

н___ ліхтарыкаў, у звонк___ ручаях.

2. Прыметнікі змяніце, як патрабуе сэнс. Вызнач- 
це іх склон.

1. Навокал расло шмат (блакітныя) _______ 

___________ кветак. 2. На (разгалістыя) ______ 

______________ галінках асін чырванелі лісты.  

3. На кветачках (садовыя) ______________ дрэў  

гудуць пчолы. 4. Галоўным заняткам (стара- 

жытныя) __________________ жыхароў Беларусі 

было земляробства. 5. Я вельмі шкадую (старыя) 

______________ людзей. 6. Бабуля назбірала ко- 

шык (лекавыя) ________________ раслін.



48

КАНЧАТКІ ПРЫМЕТНІКАЎ  
МНОЖНАГА ЛІКУ Ў ДАВАЛЬНЫМ  

І ТВОРНЫМ СКЛОНАХ

Д. скл. якім? -ім, -ым палявым (кветкам)

Т. скл. якімі? -імі, -ымі палявымі (кветкамі)

1. Дапішыце канчаткі прыметнікаў.

З прыгож____ букетамі, з дзіўн____ шаўца- 
мі, салодк____ абрыкосамі, насустрач пяшчот- 
н____ пралескам, пад цудоўн____ вырабамі, па 
лясн____ палянках, пад грузав____ аўтамабіля- 
мі, з ружов____ стужкамі.

2. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. Вызначце іх 
склон.

Алеямі зялён_____   (___ скл.)
І ліпамі, і клёнамі, 
І паркамі цяніст_____   (___ скл.)
Ўпрыгожаны стаіш… 

А. Дзеружынскі

3. Запішыце словазлучэнні ў творным склоне 
множнага ліку з прыназоўнікамі з, за, пад, пе- 
рад, паміж.

Гучны голас – ___________________________, 
сонечны прамень – _________________________
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_____________, стары пень – _________________
______________, стройная елка – ____________ 
_____________________, урачыстая паштоўка – 
______________________________________, скоры 
цягнік – ___________________________________, 
паўночны вецер – ___________________________
_________, цагляны будынак – _______________
______________________________.

4. Запішыце прыметнікі ў патрэбным склоне, 
вызначце іх склон.

1. Пазіраюць на сонца (блакітныя) ________ 
_________________ вочкамі кветкі. 2. (Вострыя)  
________________ (зялёныя) _________________ 
шпількамі тырчала маладая траўка. 3. Лес час- 
та перасякаўся (глыбокія) _____________ ярамі. 
4. Над гарадамі і (шырокія) _________________ 
стэпамі ляцяць буслы на радзіму. 

5. Складзіце са слоў сказы. Запішыце іх. Вызнач- 
це склон прыметнікаў.

• Жыхароў, егер, ахоўвае, лясных. 

____________________________________________

• Рыбам, не, вадзяным, страшны, марозы, 
жывёлам. 
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____________________________________________

____________________________________________

• Зялёных, заблішчалі, на травах, кроплі. 

____________________________________________

  Праверце сябе
1. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. Вызначце іх 

склон.

Да вядом____ паэтам, з родн_____ гарадамі, 
па чорн____ бародках, да ўдзячн____ жыхароў, 
па чорн____ праталінах, за вяснов_____ крыга- 
ходам, перад доўгачакан_____ гасцямі, паміж 
гаманлів_____ ручайкамі.

2. Прачытайце. Дапішыце канчаткі прыметнікаў. 
Вызначце іх склон.

Сонечн____ ключамі вясна адамкнула дзверы 

цёпл____ вятрам з поўдня. Яны панеслі па шы- 

рок____ прасторах яе сілу. Паспешліва адступа- 

ла зіма з лют____ марозамі, сіверам у паўноч- 

н____ далі. Надвор’е ўсталявалася цёпл____, 

парн____ (Паводле Т. Хадкевіча).
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СКЛАНЕННЕ ЗАЙМЕННІКАЎ. 
ПРАВАПІС ЗАЙМЕННІКАЎ  

З ПРЫНАЗОЎНІКАМІ

С
к
л
о
н
ы

Пытанне

1-я асоба 2-я асоба

адз. л. мн. л. адз. л. мн. л.

Н. хто? я мы ты вы

Р. каго? мяне нас цябе вас

Д. каму? мне нам табе вам

В. каго? мяне нас цябе вас

Т. кім? мной 
(-ою)

намі табой 
(-ою)

вамі

М. пры кім? пры 
мне

пры 
нас

пры 
табе

пры 
вас

С
к
л
о
н
ы

Пытанне

3-я асоба

адз. л.
мн. л.

м. р. н. р. ж. р.

Н. хто? ён яно яна яны

Р. каго? яго яго яе іх

Д. каму? яму яму ёй ім
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В. каго? яго яго яе іх

Т. кім? ім ім ёй (ёю) імі

М. пры кім? аб ім аб ім аб ёй аб іх

Прыназоўнікі з займеннікамі пішуцца асобна.

1. Змяніце займеннікі, як патрабуе сэнс. Вызнач- 
це іх склон.

Для (я) _________ (___. скл.), без (ты) _____ 
____ (___. скл.), пра (ты) _________ (___. скл.),  
аб (вы) _________ (___. скл.), перад (мы) _____ 
(___. скл.), у (яна) _________ (___. скл.), паміж 
(яны) _________ (___. скл.), на (ён) _________  
(___. скл.).

2. Падкрэсліце словазлучэнні, у якіх займеннікі 
стаяць у творным склоне.

Падышоў да яго, пасябраваў з табой, пры- 
вітаўся з ім, спытаў у яе, ганарыўся ёй.

3. Змяніце займеннікі. Вызначце іх склон.

Спрачаўся з (ён) _________ (___. скл.), сума- 
ваў па (вы) _________ (___. скл.), глядзеў услед 
(яна) _________ (___. скл.), стаяў перад (мы) 
_________ (___. скл.), спяваў з (ты) _________ 
(___. скл.), паглядаў на (я) _________ (___. скл.), 
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намаляваў для (яны) _________ (___. скл.), ся- 
дзелі над (вы) _________ (___. скл.), думаў з (мы) 
_________ (___. скл.).

4. Да дзеяслова падбярыце і запішыце займен- 
нікі з прыназоўнікамі. Вызначце асобу і склон 
займеннікаў.

Узор: прывітаўся (з кім?) са мною (Т. скл., 1 ас.),  
з табою (Т. скл., 2 ас.), з вамі (Т. скл., 2 ас.).

Пасябраваў (з кім?) _______________________ 

____________________________________________; 

падышоў (да каго?) _______________________ 

____________________________________________;

палівалі (з кім?) __________________________ 

____________________________________________.

5. Падбярыце і запішыце да займеннікаў падыхо- 
дзячыя па сэнсе прыназоўнікі. Вызначце склон 
займеннікаў.

__________ цябе (___. скл.), __________ вас  
(___. скл.), _________ іх (___. скл.), _________ ёй 
(___. скл.), _________ імі (___. скл.), _________  
нас (___. скл.), ________ мяне (___. скл.), _______ 
табе (___. скл.).
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  Праверце сябе
1. Змяніце займеннікі, як патрабуе сэнс. Вы- 

значце склон займеннікаў.

Дамовіўся з (ён) ________ (___. скл.), рос ка- 
ля (яны) ________ (___. скл.), прыбег да (вы) 
________ (___. скл.), клапаціцца аб (ты) ____ 
____ (___. скл.), танцаваць вакол (яна) _______ 
(___. скл.), паляцеў з (вы) ________ (___. скл.), 
знайшоў для (мы) ________ (___. скл.), сябраваў 
з (я) __________ (___. скл.).

2. Запішыце займеннікі ў патрэбным родзе, ліку 
і склоне. Вызначце асобу і склон займеннікаў.

Знайшоў аднойчы верабей вялікую скарын- 
ку хлеба. Але ў (каго?) ________ (___. скл., _ ас.) 
не хапала сілы падняць (што?) ________ (___. 
скл., _ ас.) і занесці ў гняздо. Наляцелі і іншыя 
вераб’і і хацелі дапамагчы (каму?) ________ 
(___. скл., _ ас.).  (Хто?) ________ (___. скл., _ 
ас.) прагнаў (каго?) ________ (___. скл., _ ас.) 
і сам стараўся справіцца са скарынкай. Сябры 
паглядзелі на (на каго?) ________ (___. скл., _ 
ас.) і паляцелі прэч (Паводле Г. Браілоўскай).
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ЗМЯНЕННЕ ДЗЕЯСЛОВАЎ  
ПРОШЛАГА ЧАСУ ПА РОДАХ

Большасць дзеясловаў прошлага часу ў 
мужчынскім родзе маюць суфікс -ў: лавіў. 
Дзеясловы прошлага часу жаночага і 
ніякага роду ў адзіночным, а таксама ў 
множным ліку маюць суфікс -л: спявала.

1. Ад дзеясловаў неазначальнай формы ўтва- 
рыце і запішыце дзеясловы прошлага часу. 
Абазначце канчаткі і суфіксы.

Узор: вучыць – вучыў, вучыл а , вучыл і . 

Глядзець – _______________________________

____________________________________________

абараняць – ______________________________

____________________________________________

кіпець – _________________________________

____________________________________________

фарбаваць – ______________________________

____________________________________________

дыхаў – __________________________________

____________________________________________
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2. Запішыце дзеясловы ў прошлым часе. Вызнач- 
це іх канчаткі і суфіксы.

Зіма (прыйсці) ______________, зорка (ззяць)  

________________, птушкі (спяваць) __________ 

______, дзяўчынка (святкаваць) _____________ 

________, вучні (маляваць) ________________, на- 

род (перамагчы) _______________, сонейка (свя- 

ціць) ________________, бабуля (пасадзіць) _____ 

_____________________.

3. Запішыце дзеясловы ў прошлым часе. Вызнач- 
це суфіксы і канчаткі.

(Заходзіць) ___________ сонца. Хмары (зацяг- 

нуць) ________________ небасхіл. (Наляцець) 

____________ вецер і (разагнаць) ______________  

хмары. У вышыні (заззяць) _______ першая зор- 

ка. На зямлю (легчы) _________ сакавіцкая ноч.

4. Запішыце дзеясловы прошлага часу.

1. Хлопчык ________________ цікавую кнігу. 
2. З усхода ________________ халодныя вятры. 
3. Вучні _______________ на экскурсію ў Мінск. 
4. Каля плота ________________ гурбы снегу.
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5. Запішыце да назоўнікаў аднакаранёвыя дзеяс- 
ловы прошлага часу адзіночнага ліку мужчын- 
скага роду. 

Праца – ______________, клей – ___________,  
павага – ______________, пісьмо – ____________.

  Праверце сябе
1. Запішыце дзеясловы ў прошлым часе. Вызнач-

це суфіксы і канчаткі.

Ён (бегчы) __________________, ён (глядзець) 
________________, яна (чытаць) ______________, 
яны (вудзіць) _________________, яно (узыйсці) 
_______________, яна (сачыць) ______________. 

2. Запішыце дзеясловы ў форме прошлага часу. 
Вызначце род, суфіксы і канчаткі.

1. Кропелька (падаць) _______________ з неба 

на зямлю. 2. Сонца (паспець) _________________ 

абсушыць зямлю. 3. Мурашка спачатку (вы- 

рваць) _______________ мох. 4. Сын (прынесці) 

_______________ кветкі маці. 5. Бедная зіма гор- 

ка (заплакаць) ___________________. 6. Дзядуля 

(скінуць) _______________ са стажка снег.
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ПРАВАПІС ДЗЕЯСЛОВАЎ  
НА -СЯ, -ЦЦА

1. Змяніце і запішыце дзеясловы па ўзоры. 

Узор: радаваць – радавацца.
Зачытаць – ________________, захапляць – 

________________, цалаваць – _______________, 
гнуць – __________, ратаваць – _______________, 
трэскаць – _______________, мыць – __________, 
сыпаць – ______________, віць – _____________.

2. Устаўце прапушчаныя літары.

Забаўляю___а, здзіўляе___а, ганары___а, ма- 
ры___а, ухітры___а, хістаю___а, утрыма___а, 
чапляе___а, стара___а, лье___а, здае___а.

3. Прачытайце. Устаўце прапушчаныя літары.

1. Загарае___а неба адценнямі чырвані і зо- 
лата. 2. Пачынае___а раніца новага дня. 3. Вада 
ў возеры напаўняе___а шматлікімі крыніцамі.  
4. Стагоддзямі людзі марылі адарва___а ад зямлі.

4. Устаўце прапушчаныя літары.

1. Рэкі злучалі___ ў нізінах з ляснымі раў- 
чукамі. 2. У Полацку ўзняў___ цудоўны помнік.  
3. Скіруйце___ ў лес і адшукайце кветку.  
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5. Прачытайце словазлучэнні. Устаўце прапушча- 
ныя літары.

Старалі___ павіта___а, узняло___ над лясамі, 
снег асунуў___, гусі купаю___а, пачыналі вы- 
соўва___а, цягнік не спыняў___, загоны пера- 
сякаю___а, радую___а вясне, прапануе___а ісці.

  Праверце сябе
1. Змяніце і запішыце дзеясловы па ўзоры. 

Узор: вылучыць – вылучыцца.
Зварыць – ________________, разліць – _____ 

__________, гушкаць – ________________, тры- 
маць – _______________, саграваць – ______ 
__________, ператвараць – ___________________, 
павітаць – ________________, здзівіць – _______ 
_______________, вучыць – __________________.

2. Прачытайце словазлучэнні. Устаўце прапушча- 
ныя літары.

Не мог нарадава___а, у ёй гняздзя___а, рап- 
там выявіла___, удавала___ вырва___а, часта 
ласую___а, добра прыглядзе___а, нахіліла___  
да яе, зноў аказа___а, выпускае___а самазвал, 
раны зажыўляю___а, беларусы праслаўляю___а.
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КАНЧАТКІ ДЗЕЯСЛОВАЎ  
1-АЙ АСОБЫ

Лік I спражэнне II спражэнне

адз. -у, -ю -у, -ю

мн. -ем, -ём, -ом, -ам -ім, -ым

1. Дапішыце канчаткі дзеясловаў у форме 1-ай 
асобы цяперашняга часу.

Я глядж___, мы працу___, я дапамага___,  
мы бега___, мы малю___, я віншу___, мы пра- 
пану___, я фарбу___, мы знаходз___, я паспра- 
бу___, я адказва___, мы чыта___, я размаўля___.

2. Запішыце дзеясловы ў форме 1-ай асобы адзі- 
ночнага ліку цяперашняга часу. Вызначце кан- 
чаткі.

Набіраць – ______________, упрыгожыць –  
______________, назіраць – ______________, ім- 
чаць – __________, падказваць – ___________ 
______, чакаць – __________, мыць – __________,  
плыць – _________, даглядаць – ____________ 
_______, складаць – ___________________, пра- 
цягваць _________________, жыць – __________, 
выклікаць – _________________.
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3. Запішыце дзеясловы ў форме 1-ай асобы 
множнага ліку цяперашняга часу. Вызначце 
канчаткі.

Пазіраць – _________________, сустракаць –  
________________, вяртацца – ________________, 
рашаць – ____________, ляцець – ____________, 
рабіць – ____________, бачыць – ____________, 
успомніць – _________________.

4. Запішыце дзеясловы ў форме 1-ай асобы адзі- 
ночнага ліку цяперашняга часу. Вызначце кан- 
чаткі.

Я (вешаць) ____________ на высокай бярозе 
шпакоўню. 2. (Глядзець) ___________ я на сваю  
рабіну і (радавацца) ______________. 3. Я (несці)  
___________ да помніка кветкі. 4. Я (падымаць) 
______________ ўгору руку са сцяжком.

5. Запішыце дзеясловы ў форме 1-ай асобы 
множнага ліку цяперашняга часу.

Мы (збіраць) ______________ у лесе грыбы.  
2. На шпалерах мы (бачыць) __________ высокі 
куст арэшніку. 3. Мы (збіраць) ______________ 
арэшкі пад кустом. 4. Мы (назіраць) _________ 
__________ за жвавай вавёркай.
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  Праверце сябе
1. Запішыце дзеясловы ў форме 1-ай асобы адзі- 

ночнага ліку цяперашняга часу. Вызначце кан- 
чаткі.

Вучыць – _________, будаваць – __________,  
адчыніць – ____________, лавіць – ___________,  
славіць – ___________, рашаць – _____________,  
маўчаць – ____________, сыпаць – ___________, 
радаваць – ____________, жадаць – ___________, 
сумаваць – ___________, хадзіць – ____________.

2. Запішыце дзеясловы ў форме 1-ай асобы 
множнага ліку цяперашняга часу. Вызначце іх 
канчаткі.

Браць – ______________, адчуваць – _______ 
_________, закрыць – _____________, марыць –  
______________, частаваць – _________________, 
дзяліць – ______________, пачынаць – _____ 
___________, вадзіць – ______________, замаца- 
ваць – _______________________, запоўніць –  
_______________, пачынаць – ________________, 
трывожыць – __________________, паказаць – 
_______________, сігналіць – ________________.
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КАНЧАТКІ ДЗЕЯСЛОВАЎ  
2-АЙ АСОБЫ

Лік I спражэнне II спражэнне

адз. -еш, -эш, -аш -іш, -ыш

мн. -еце, -аце, -яце -іце, -ыце

1. Дапішыце канчаткі дзеясловаў у форме 2-ай 
асобы цяперашняга часу.

Ты ліч____, вы слуха____, ты падыма____, 
вы глядз____, ты называ____, вы снеда____, ты 
скач____, вы абяца____.

2. Запішыце дзеясловы ў форме 2-ай асобы 
адзіночнага ліку цяперашняга часу. Вызнач- 
це іх канчаткі.

Разважаць – ______________, чытаць – ____ 
_________, сябраваць – ____________, гартаць – 
____________, чакаць – _____________, плыць –  
______________, слухаць – ______________, квіт- 
нець – ______________.

3. Запішыце дзеясловы ў форме 2-ай асобы 
множнага ліку цяперашняга часу.

Клеіць – __________, хаваць – _____________,  
вячэраць – ______________, лезці – ___________, 
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святкаваць – ______________, трымаць – ______ 
_________, сціраць – ______________, крычаць – 
______________, блытаць – ___________________,  
піць – ______________, жыць – ______________,  
вырабляць – ____________________.

4. Запішыце дзеясловы ў форме 2-ай асобы 
адзіночнага ліку цяперашняга часу. Вызначце 
канчаткі.

1. Ты (паднесці) ______________ да жарабя і 
(даць) ___________ яму кавалачак цукру. 2. Ты  
(сядзець) ______________ каля акна. 3. Ты (лю- 
біць) _____________ назіраць за жыццём баброў. 
4. Ты часта (сядзець) _____________ з шафёрам  
і (пазіраць) ______________ за яго работай.

5. Запішыце дзеясловы ў форме 2-ай асобы 
множнага ліку цяперашняга часу. Вызначце 
канчаткі.

1. Вы (бегчы) _____________ між вузкімі сця- 
жынкамі. 2. Вы (пад’язджаць) ______________  
да бабулінай цяпліцы. 3. На антонаўцы і гру- 
шы вы (вешаць) ______________ кармушкі для 
сінічак. 4. Вы (назіраць) ______________ за гуль- 
нямі дзвюх кнігавак.



65

  Праверце сябе
1. Запішыце дзеясловы ў форме 2-ай асобы 

адзіночнага ліку цяперашняга часу. Вызначце 
канчаткі.

Плаваць – ____________, звінець – ________,  
шукаць – ____________, чапляць – ___________, 
гутарыць – ___________, спяваць – ___________,  
перашкаджаць – ________________________, па- 
казваць – ______________.

2. Запішыце дзеясловы ў форме 2-ай асобы 
множнага ліку цяперашняга часу. Вызначце 
канчаткі.

Ставіць – ______________, глядзець – ______ 
________, разважаць – _____________________, 
гаварыць – _____________________, пытаць – 
______________, ныраць – ______________, вя- 
заць – ______________, думаць – ______________, 
сачыць – ______________, абазначыць – _______ 
___________, схаваць – ______________, бегчы –  
______________, ратаваць – __________________,  
гнаць – ____________, скласці – ______________,  
пацягнуць – ______________, мець – ___________, 
пачаць – ______________.
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КАНЧАТКІ ДЗЕЯСЛОВАЎ  
3-АЙ АСОБЫ

Лік I спражэнне II спражэнне

адз. -е, -а -іць, -ыць

мн. -уць, -юць -аць, -яць

1. Запішыце дзеясловы ў словазлучэнні. Вызнач- 
це канчаткі.

Ён (уставаць) ______________, яна (сачыняць)  
______________, яны (снедаць) ______________, ён  
(вучыць) ____________, яна (чуць) ____________, 
яны (рамантаваць) __________________, ён (зва- 
ніць) ____________, яна (уцякаць) _____________, 
яны (выкарыстаць) _________________________.

2. Запішыце дзеясловы ў форме 3-ай асобы 
адзіночнага ліку цяперашняга часу. Вызначце 
канчаткі.

Адказваць – ______________, капаць – ____ 
_______, блішчаць – ______________, квітнець –  
____________, збіраць – ___________, саджаць –  
______________, барабаніць – ________________, 
бяліць – ______________, шыць – ______________, 
абараняць – ______________.
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3. Запішыце дзеясловы ў форме 3-ай асобы 
множнага ліку цяперашняга часу. Вызначце 
канчаткі.

Паліваць – ______________, рыбачыць – ____ 
_________, свяціць – _____________, карміць –  
____________, рыхтаваць – __________________, 
аглядаць – ______________, гаманіць – _____ 
_________, расказаць – ______________, везці –  
_____________, трашчаць – __________________, 
правяраць – ________________________.

4. Запішыце дзеясловы ў сказы. Вызначце кан- 
чаткі дзеясловаў.

1. Яна (ведаць) ____________ ў садзе кожную 
сцяжынку. 2. Яна (трымаць) ______________ ў  
руках блакітны шар. 3. Яно (рассыпаць) _____ 
_________________ ва ўсе бакі залатыя промні. 
4. З узгорка яна (здавацца) _________________ 
празрыстым люстэркам.

5. Запішыце дзеясловы ў патрэбнай форме. 
Вызначце іх канчаткі.

1. Зімой яны толькі (драмаць) _____________. 
2. Яны (праветрываць) ___________________ па- 
мяшканне, (рыхтавацца) _________________ да 



68

працы на ўроку. 3. Па дарозе ёй (трапляцца) 
_______________ сухія лісточкі. 4. Яны (дапа- 
магаюць) _________________ сваёй сястры ўпры- 
гожыць елку. 

  Праверце сябе
1. Запішыце дзеясловы ў 3-ай асобы адзіночнага 

ліку цяперашняга часу. Вызначце канчаткі.

Упадаць – ____________, працаваць – ______ 
____________, паглядаць – _____________, абды- 
маць – ________________, адгадаць – ______ 
____________, майстраваць – ________________, 
чакаць – ____________, клікаць – ____________.

2. Запішыце дзеясловы ў форме 3-ай асобы 
множнага ліку цяперашняга часу. Вызначце 
канчаткі.

Падпісаць – _____________________, граць – 
______________, купляць – __________________, 
зваць – ______________, апусціць – ________ 
__________, саліць – ______________, жадаць – 
______________, паважаць – _________________, 
бачыць – _____________, вазіць – _____________, 
рассыпаць – ______________.
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