Паўтараем дзеяслоў.
1. Устаўце прапушчаныя літары ў формы дзеясловаў 2-й асобы мн. ліку абвеснага
ладу:
Бер..це, вяж..це, нес..це, се..це, спыня..це, вез..це, ка..це, ідз..це, кладз..це, сцераж..це,
будз..це, піш..це, чыта..це, плец..це, прынес..це, стан..це, збоч..це, стрэн..це, едз..це,
змаж..це, жоўкн..це, змоўкн..це, верн..це, гару..це, бянтэж..це, калыш..це, скрыгоч..це,
гразн…це, нікн..це, адстан..це, пазна..це, да..це, жыв..це, ужыва..це, лез..це, седз..це,
крадз..це, бры..це, вы..це, мы..це, куса..це, абслугоўва..це, высвятл..це.
2. Запішыце словы па- беларуску, абазначце суфіксы.
Обменивать, засаливать, переваривать, выплывать, взбадривать, проветривать,
отговаривать, надаивать, нанизывать, выслушивать, подписывать, разглядывать,
доказывать, записывать, подкармливать, показывать, засевать, признавать,
завязывать, комбинировать, овладевать, надламывать, выплывать, подклеивать,
разглядывать, накалывать, отгадывать, отстаивать, удваивать.
3. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя суфіксы –ва ,-ава, -; -ыва ,іва:
Улоўл..ць, падвой..ць, загад..ць, запаль..ць, разыгр..ць, расклей..ць, вышчэрбл..ць,
падпіс..ць, перамот..ць, адыгр..ць, успых..ць, падкрэсл..ць, загой..ць, адрозн..ць,
расшпіль..ць, зачэрн..ць, праветр..ць, прастой..ць, папярэдж..ць, расцярэбл…ць,
прачыт..ць, аблепл..ць, крытык..ць, друк..ць, дзяк..ць, вызубл…ць, падхопл..ць,
вымошч..ць, прастой..ць, замарудж..ць, падпіс..ць, даказ..ць, даслед..ць, рапат..ць.
4. Адзначце спражэнне дзеясловаў.
Скакаць, сеяць, сачыць, раскалоць, прывязаць, паведамляць, паведаміць, непакоіцца,
малаціць, ліць, ляцець, ламаць, касіць, калыхаць, калоць, каваць, зняць, захацець, даіць,
грукатаць, глытаць, выглядаць, вучыць, весяліцца, варочаць, везці, бяліць, баяцца, бачыць,
належаць, верыць, згіуць, паляпшаць, адляцець, апячы, расчысціць, закалыхаць, адаслаць,
гаманіць, магчы.
5. Наступныя словазлучэнні перакладзіце з рускай мовы на беларускую.
Простите друга, поблагодари брата, извиниться перед учителем, пойти по ягоды,
послать за доктором, сходить за хлебом, жениться на Лизе, издеваться над собакой,
шутить над Игорем, спрашивать о друге, забыть про уроки, не удалось из-за тебя,
дивиться погоде, болеть ветрянкой, говорить о жизни, писать по адресу.
6. Якія памылкі дапушчаны ў наступных выразах?
Даставіў санітар Афанасьева, дапамагаў урач Валошына, вызначыўся сяржант Міхайлава,
адпачыў назіральнік Зорава, размеркавала майстар Шведава, прыйшоў дэпутат Патапава,
закрычала плакса Алёша, вядомая дызайнер Ніна Сямёнава.
7.Утварыце формы загаднага ладу 2-й асобы адз. і мн. ліку.
Легчы, бегчы, біць, віць, адрэзаць, браць, зірнуць, несці.
8. Адзначце правільна напісаныя дзеясловы.
Абаграваць, закрэсліваць, абазначываць, абгароджываць, дагаворваць, вырошчваць,
дэкарырываць, наведваць, імігрырываць, надломліваць, выпростываць, западозрываць,
кампасціраваць, канспектаваць, занатовываць, перайначываць, выспяваць, дзякаваць,
надакучваць, загоівацца.

