Марфалогія і арфаграфія.
1. Адзначце словазлучэнні, у якіх правільна вызначаны род назоўнікаў.
Вялікая цень, вялікая ахапка, шырокі Місісіпі, круглы сірата, шэры шчаня, вядомае трыа,
гасціннае Тбілісі, вядомае маэстра, новая АТС, дарожны пыл, чорнае поні, конскае
капыта, прыўзнятае брыво, каштоўны бандэроль, смяротны піке, старое піяніна, дубовая
камода,круглы сірата, неразборлівы подпіс, вопытнае ранцье, папулярны квартэт,
святочнае меню, белы гусь, прыгожы лебедзь, сонечны россып, сонечны Баку, вялікая
зала, жвавы шымпанзэ, прасторнае фае, утульны купэ, гандлѐвы аташэ, пераможнае тушэ,
экзатычны Гобі, дзікая глухмень, вясенняя квецень, аўстралійская кенгуру, далѐкі Капры,
атлантычны івасі, мудрая гуру, вясѐлы канферансье, начны бра, нябесны просінь, левая
кішэнь, шырокі пачак, ружовае фламінга, яўная фальш, маляўнічая Бесядзь, апошняе
пенальці.
2. Запішыце словы ў форме роднага склону.
Твар, лоб, хмызняк, вецер, білет, класіцызм, узгорак, сшытак, дзень, грам, тыдзень, палец,
горад, калектыў, тэлевізар, архіпелаг, здымак, саюз, бераг, алюміній, чай, поплаў, гнеў,
вулей, глей, торф, даход, конь, праспект, кубак, саўгас, скарб, гушчар, азот, зуб, нос,
смутак, грамадзянін, генерал, выказнік, сук, Апанас, Гомель, камбінат, камбайн, гушчар,
музей, захад.
3. Утварыце ўсе магчымыя ступені параўнання ад прапанаваных якасных
прыметнікаў:
Халодны, вясѐлы, чысты, дарагі, светлы, чырвоны, стары, прыгожы, імклівы, глыбокі,
рухавы, новы.
4. Утварыце прыметнікі з суф.-ск-:
Салдат, Брэст, Баранавічы, Уладзівасток, Вільнюс, Парыж, Омск, рыбак, Канада,
Слаўгарад, Гомель, Гродна, чэрвень, Казань, Любань, восень, Адэса, горад, Барысаў,
Прага, Ліда, Глыбокае, Беласток; студэнт, дэпутат, мастак, завод, горад, сваяк.
5. Адзначце, дзе прыслоўі пішуцца разам:
(да)гэтуль, (да)заўтра развіталіся, прыйшоўся (да)спадобы, (да)зарэзу патрэбны, выцерці
(да)суха, цярпець (да)часу, (за)доўга да экзамену, (з)лѐгку стаміўся, захапіць (з)налѐту,
(з)нарок не прыдумаеш, (з)большага дакласці, мяняцца (на) вачах, быць (на) вачах, (на)век
запомніць, (на) вякі захаваць, бегчы (на)перагонкі, (на)працягу года, прастрэлены
(на)скрозь, трымаць (за)пазухай, чысты (з)надворку, (з)даўна павялося, (на) бягу з’есці,
стаяць (на)відавоку, мяккі (на)вобмацак, (на)жаль не паспеў, (на)хаду схапіў, удаўся
(на)славу, сказаць (на)паследак.
6. Адзначце прыслоўі, якія пішуцца праз злучок.
(па)геройску, (дзе)небудзь, (па)зменна, калі(сьці), (па)першае, (па)вашаму, (па)маленьку,
(па)горла, (па)батальѐнна, (па)іншаму, не сѐння(заўтра), (па)гарадскому, (па)малу,

(па)парадку, (па)пятае, (па)роўну, (па)шчырасці, (па)цяперашняму, толькі(што),
(па)іхняму, (па)пластунску, (па)ціху, (па)чалавечы, сяды(тады), усѐ(такі).
7. Адзначце прыслоўі, што пішуцца разам:
выехаць (да)дому, (з)вечара да раніцы, пайсці (ў)глыб, (у)зімку адпачнѐм, былі (за)адно,
(з)нізу гары, зрабіць (на)адварот, збірацца (да)хаты, (у)пачатку месяца, (у)восень
дажджлівую, (з)боку на бок, (з)роду не бачыў, (у)глыбіні лесу, стаць (па)сярэдзіне, усім
(на)зло, (на)многа хутчэй, (з)большага пакоя, амаль(што)выдатна, (за)адно імгненне, стаць
(з)боку, сабрацца (з)вечара, падысці (ў)прытык, (на)заўтра пацяплела, (па)сярэдзіне ракі,
кашуля (на)выпуск, (да)хаты сябра, (на)многа гадоў, прыйшоў (пад)вечар, (з)большага
зразумеў, (што)дзень сустракаць, (у)рэшце прыехаў, (так)сама скажу, стаяў (як)раз побач,
вывучыць (на)памяць, даць (у)за мен, (у)момант сабраўся, (па)доўгу размаўляў,пастроіцца
(па)двое, (пад)вечар прыйшоў, сыграць (у)нічыю, (усѐ)адно прыеду, чытаць (у)голас,
(усѐ)роўна маўчы, (па)таварыску дапамог.
8. Адзначце словы, якія пішуцца праз злучок:
хто(сьці), (абы)які, сказаў(бы), дзе(ж)ты быў, пакуль(што), абы(куды), усѐ(такі),
абы(прыехаў), абы(з)якімі, (абы)хто, абы(каму), (што)месяц, дзе(сьці), усѐ(ж)такі,
як(колечы), з(абы)якім, куды(небудзь), абы(прыехаў), прыйшоў(такі), зноў(такі), як(жа),
абы(дзе); (ні)куды, (ні)быта, (ні)душы няма, (ні)кчэмны, (ні)кім, (ні)шчымны, (ні)кроку
назад, (ні)водзін, (ні)адзін з нас, (ні)з кім.
9. Устаўце патрэбныя канчаткі ў дзеясловах:
адол..м, абіра..м, кле..м, лама..м, рыхту..мся, скін..м, прыгледз..мся, далуч..мся, працу..м,
усведамля..м.
10. Адзначце дзеясловы, ад якіх утвараецца дзеепрыметнік пры дапамозе суф.-л-:
назбіраць, паліняць, выцвісці, разбіць, настыць, насыціць, акрапіць, пацяжэць, пабялець,
пачуць.
11. Адзначце дзеясловы першага спражэння:
калоць, казаць, спяваць, ненавідзець, веяць, параіць, жыць, залежаць, даць, цярпець.
12. Ад дзеясловаў утварыце формы 2-й асобы мн. ліку цяп. або буд. часу з канч. –яцебіць, сеяць, раскаваць, мыць, змалоць, гнуць, несціся, называць, задаваць, сядзець.
13. Устаўце злучальную галосную-е- або –яземл..чарпальны, зерн..едны, зерн..ўборачны, л..гкаўзброены, зме..падобны, ба..здольны,
дзе..прыметнік, хвал..мер, вільгац…ўстойлівы, земл..апрацоўчы, зерн..сховішча, сін..вокі,
аві..маторабудаванне, пуц…ўкладчык, два..борства, дал..гляд, вол..выяўленне,
вугл..прамысловасць, кон..гадоўля, вугл..носны, вугл..прамясловасць,
жыцц…сцвярджальны.

