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УВАГА! Фатаграфаванне, капіраванне і распаўсюджванне тэставага матэрыялу цягне за сабой 
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ДРТ–2020 г. 
 

Беларуская мова 
 
 

Варыянт змяшчае 40 заданняў і складаецца з часткі А (30 заданняў) і часткі В (10 заданняў). На 
выкананне ўсіх заданняў адводзіцца 120 мінут. Заданні рэкамендуецца выконваць па парадку.  
Калі якое-небудзь з іх выкліча ў Вас цяжкасць, перайдзіце да наступнага. Пасля выканання ўсіх заданняў 
вярніцеся да прапушчаных. Будзьце ўважлівыя! Жадаем поспеху! 
 

Частка А 
У заданнях часткі А можа быць 1 і больш правільных адказаў. У бланку адказаў пад нумарам задання 

пастаўце метку (х) у кожнай клетачцы, якая адпавядае нумару выбранага Вамі адказу. 
 

А1. Адзначце прыклады, у якіх выдзеленыя словы трэба пісаць з вялікай літары: 
1) возера (С/с)віцязь; 
2) газета «(В/в)ячэрні Мінск»; 
3) птушка (Ш/ш)чыгол; 

4) ягады (Ч/ч)арніцы; 
5) сабака па клічцы (М/м)ухтар.

 

А2. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару э: 
1) світ_р; 
2) інд_кс; 

3) ш_птанне; 
4) гр_бень; 

5) ш_разѐм.

 

А3. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я: 
1) кл_новы; 
2) цем_нь; 

3) по_с; 
4) бал_рына; 

5) сярэдн_вяковы.

 

А4. Адзначце словы (прыклады) з правільным напісаннем падкрэсленых літар: 
1) натарыўс; 
2) легенда пра Ўсяслава Чарадзея; 
3) лаўрэат; 

4) гучнае «ўра»; 
5) усталяванае, ўладкаванае жыццѐ.

 

А5. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ь: 
1) стэп_; 
2) восен_скі; 

3) рэл_еф; 
4) ноч_; 

5) ц_мяны.

 

А6. Адзначце правільна напісаныя словы: 
1) узлессе; 
2) грамматыка; 

3) мадона; 
4) разводдзе; 

5) вяселье. 

 

А7. Адзначце правільна напісаныя словы: 
1) абласны; 
2) пясчынка; 

3) выкладчык; 
4) сэрдца; 

5) прозьба. 

 

А8. Адзначце словы з коранем гор- (-гор-): 
1) гордасць; 
2) горад; 

3) горны; 
4) прагорклы; 

5) узгорак. 

 

А9. Адзначце словы, якія трэба пісаць праз злучок: 
1) (паў) Італіі; 
2) (кніга) гандаль; 

3) (экс) чэмпіѐн; 
4) (Буда) Кашалѐва; 

5) (спец) выпуск. 

 

А10. Адзначце словы, якія трэба пісаць разам: 
1) (рыжа) валосы; 
2) (паўднѐва) заходні; 

3) (ідэальна) чысты; 
4) (асенне) зімовы; 

5) (інфра) чырвоны.

 

А11. Адзначце прыклады, у якіх лікі правільна запісаны словамі: 

1) 
4

6
 – чатыры шостых; 

2) 200 – дзвесце; 
3) 15 – пятнадцаць;  

4) 600 – шэсцьсот;  
5) 7 – семь. 

 

А12. Адзначце прыклады, у якіх выдзелены дзеяслоў правільна запісаны ў форме 2-й асобы адзіночнага ліку 
цяперашняга ці будучага простага часу: 
1) мяняць – мяняіш; 

2) стварыць – створыш; 
3) падказаць – падкажаш; 

4) супакойвацца – супакоішся; 
5) зберагчы – зберажэш.
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А13. Адзначце прыклады, у якіх выдзеленыя словы трэба пісаць разам: 
1) (дзе) нідзе пасеяць; 
2) (па) свойму цікава; 

3) вывучыць (на) памяць; 
4) (у) двая больш; 

5) адказаць (ад) разу. 

 

А14. Адзначце прыклады, у якіх часціцу не з выдзеленымі словамі трэба пісаць асобна: 
1) (не) высока падскочыць;  
2) (не) знайшоўшы памылак;  
3) (не) чакаць падказкі; 

4) (не) адрамантаваная мною машына; 
5) (не) пахісная воля.

 

А15. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) ужываецца часціца ні: 
1) Калі сееш шчодраю рукой, куды б __ кінуў зерне, яно абавязкова прарасце.  
2) __ разу не сумняваўся ў тым, што шчаслівым стану сам, калі шчасце буду прыносіць другім. 
3) Гляджу на поле роднае, на рэчку, гай – і __ магу я __ спяваць пра свой чароўны край.  
4) Ці ж __ кніга першай адкрывае для чалавека свет! 
5) Сонца далонню __ закрыеш. 
 

А16. Адзначце словазлучэнні, якія адпавядаюць нормам беларускай літаратурнай мовы: 
1) у двух метрах ад сцэны; 
2) пайсці за малаком;  

3) шчодры на ласку; 
4) дом на пяць паверхаў; 

5) прабачыць сябру. 

 

А17. Адзначце сказы, у якіх выдзеленае (выдзеленыя) слова (словы) – акалічнасць: 
1) Каляднай марознай ноччу кудлатая мяцеліца белай пенай, белай хмарай сцелецца. 
2) На вадзе, чакаючы світання, дрэмле белы лебедзь – знак пытання.  
3) У бацькоўскім доме мне заўсѐды ўтульна. 
4) Рачулка ў тым месцы, дзе плылі купальскія вянкі, нагадвала каляровую стужку. 
5) У школьным садзе, які мы ўсім класам садзілі, зацвілі, нарэшце, белыя налівы. 
 

А18. Адзначце аднасастаўныя сказы: 
1) Пасля школы вучоба не заканчваецца. 
2) Вечна жыві, вечна гучы, беларускае роднае слова! 
3) Вада ў Браслаўскіх азѐрах чыстая і насычана кіслародам. 
4) Хлеб – гэта над усімі багаццямі багацце! 
5) Першы помнік Марку Шагалу на тэрыторыі Беларусі адкрылі ў Віцебску ў 1992 годзе. 
 

А19. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску абавязкова ставіцца працяжнік: 
1) Беларусь __ чароўны край, пушчы і палеткі, на вясновых паплавах – водарныя кветкі. 
2) Нясвіж, Нясвіж, ты __ мой Парыж. 
3) Беларускія дзяўчаты __ вачэй не адвесці! 
4) Родная мова, безумоўна, __ скарб самы дарагі. 
5) Усмешка дзіцяці __ нібы сонечны праменьчык. 
 

А20. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску: 
1) Памочніцамі Ефрасінні Полацкай у шматлікіх пачынаннях сталі яе сѐстры: родная Гардзіслава__ ды 

стрыечная Звеніслава. 
2) Зіхацяць дзіўнымі ізумрудамі маленькія__ вячэрнія зоркі. 
3) Крылаты вятрыска то ўзвейваў снег на лясной сцяжынцы__ то недзе ў голлейку іграў на скрыпцы. 
4) Бялюткай коўдрай ухутаў люты лясы__ і палі , і лугі. 
5) Не варта словы падзякі__ ці проста добрыя словы пакідаць на потым.  
 

А21. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі): 
1) Пасля гулкага ліўню ў лужыне__ нібыта ў ванне__ купаюцца вераб’і. 
2) Кажуць, што толькі чужыя дзеці растуць__ як на дражджах. 
3) Шумлівы лес – падручнік роднай мовы: тут дрэвы__ як назоўнікі__ стаяць, а птушкі ўтвараюць дзеясловы – 

пяюць і свішчуць, ціўкаюць, крычаць.   
4) Яшчэ са старажытных часоў альяс вядомы__ як лекавая расліна. 
5) Мяккія, іскрыстыя і лѐгкія__ што пух__ злятаюць з неба навагоднія сняжынкі карагодныя. 
 

А22. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць знак прыпынку: 
1) У самым цэнтры нашай сталіцы знаходзіцца прыгожы і ўтульны куток__ парк імя Янкі Купалы.  
2) Паколькі цана ў слова вялікая, то і гаварыць трэба__ думаючы. 
3) Слухалі вучні легенду пра Нарач__ затаіўшы дыханне. 
4) Акаймаваны залацістым німбам__ пазірае-дзівіцца на свет з нябѐсаў маладзік. 
5) Шкадуючы таптаць тра вы палявыя, кветкі лугавыя, раскрытыя вочкі лотаці__ птушкі лѐтаюць. 
 

А23. Адзначце сказы, у якіх няма парушэння пунктуацыйных нормаў: 
1) Ядро грэцкага арэха па сваѐй пажыўнасці перавышае хлеб, амаль, у тры разы. 
2) Ужо на палетках (паглядзі ты!) зелянеюць руні аксаміты. 
3) У гасцях добра, аднак, дома лепш. 
4) Кожнага сучаснага чалавека, на маю думку, павінны хваляваць праблемы экалогіі. 
5) Сяброўства, і праўда, даражэйшае за золата. 
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А24. Адзначце складаназлучаныя сказы, паміж часткамі якіх трэба паставіць знак прыпынку: 
1) Марозна і сонечна. 
2) Зазірнула ранішняе сонейка ў люстра рачное і рака прачнулася, зазіхацела. 
3) Дуб урастае глыбока ў зямліцу-глебу а кронаю высока ѐн цягнецца да неба. 
4) Няшмат сяброў я нажыў затое ніхто з іх не страчаны.  
5) Хутка зноў пух старых падушак стануць вымятаць са сваіх домікаў шпакі і буслы будуць дружна ладзіць 

буслянкі.  
 

А25. Адзначце складаназалежныя сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць знак (знакі) 
прыпынку: 
1) У Брэсце ѐсць вельмі цікавы музей, які называецца «Выратаваныя мастацкія каштоўнасці»__ і які быў 

адкрыты ў 1989 годзе. 
2) Заўважыў правільна народ, што__ калі зробіш сѐння, то заўтра як знойдзеш. 
3) Стаіць, выглядаючы з жыта, як зорачка-знічка__ што ўпала здалѐк__ палеткаў краса – васілѐк.   
4) Люблю рамонкаў жоўценькія тварыкі__ якія так падобны і да сонейка, і да ліхтарыкаў. 
5) Калі вечарам адчуваецца стома__ дзень пражыты з толкам. 
 

А26. Адзначце бяззлучнікавыя складаныя сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць двукроп’е: 
1) Дзівосны сон сасонцы сніцца перад світаннем на зары__ ў срэбны бубен б’юць сініцы, на флейтах 

свішчуць снегіры.  
2) Жнівеньскае поле пахне хлебам__ са жнівеньскага неба ноччу зорны дождж ідзе. 
3) Зірнуў услед цягніку і падумаў__ дарэмна хуткія цягнікі мінаюць малыя паўстанкі.  
4) Нездарма пры будаўніцтве хат бярвѐны перакладваюць мохам__ мох, дзякуючы сваім антысептычным 

якасцям, беражэ іх ад псавання. 
5) Загучыць народная песня__ хораша на сэрцы. 
 

А27. Адзначце варыянт адказу, дзе ўказана лічба, на месцы якой у сказе не трэба ставіць знак прыпынку: 
 

У першую студзеньскую ноч мяцеліца спачатку заслала беласнежнай коўдрай двары, сады, вуліцы1 а 

пасля яна старанна выбеліла неба, і2 калі зранку людзі павыходзілі з хат3 то многім здалося адно і тое ж4 

яны трапілі на іншую планету5 называецца якая Чараўніцай.  
 

1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4; 
5) 5. 
 

А28. Адзначце сцверджанне, якое адпавядае сказу з простай мовай: 
 

«Фіялка была любімай кветкай Шэкспіра, Тургенева, Гѐтэ» – пачала я дзяліцца прачытаным з 
сястрой. 

 

1) у сказе адсутнічае двукроп’е; 
2) у сказе адсутнічае кропка; 
3) у сказе адсутнічае коска; 
4) простая мова няправільна заключана ў двукоссе; 
5) у сказе пастаўлены ўсе неабходныя знакі прыпынку. 
 

Тэкст да заданняў А29, А30, В1–В6 
(1) Наколькі я патрабавальны да выбару слоў у час размовы або пісьма, наколькі ўважлівы? (2) Ці 

задавалі вы сабе такое пытанне? (3) Яно важнае, бо слова – гэта нешта значна большае, чым знак, чым 
сімвал. 

(4) Слова мае вялікую сілу! (5) Кожнае слова напоўнена значэннем (часта не адным), кожнае дзеліцца 
не толькі з тым, хто слухае, але і з тым, хто гаворыць, сілай заключанага ў ім значэння. (6) І вось тут 
асцярожна: вельмі небяспечна часта паўтараць ды і ўвогуле ўжываць у маўленні непрыемныя, напышлівыя, 
суровыя словы, каб не захаваць іх назаўжды ў сваѐй свядомасці. 

(7) Перад тым як нешта сказаць, добра падумайце. (8) Выбар для ўзаемаадносін мілагучных, 
шчырых, далікатных слоў – самы першы і важны крок. 9) Пазбягайце неапраўдана гукавых слоў, гаварыце 
так, каб нікога не пакрыўдзіць. (10) Знаходзьце словы, якія дазволяць пачуць і зразумець вас, дапамогуць 
абмеркаваць любую сітуацыю, рашыць любую праблему. (11) Словы, якія стымулююць каго-небудзь да 
ажыццяўлення мары і за якія хтосьці вам будзе ўдзячны. 

(12) Пастаянна падбіраць правільныя словы нялѐгка, асабліва спачатку. (13) Але з часам прыходзіць 
уменне, яно перарастае ў навык і нават у нешта большае – у патрэбную неабходнасць. (14) У 
неабходнасць штораз казаць самому сабе: «Сѐння я думаў і гаварыў настолькі хораша, што змог 
дапамагчы чалавеку!» 
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А29. Адзначце правільнае сцверджанне ў дачыненні да тэксту: 
1) тэкст мастацкага стылю;  
2) тэкст афіцыйнага стылю;  
3) тэкст навуковага стылю; 

4) тэкст гутарковага стылю; 
5) тэкст публіцыстычнага стылю. 

 

А30. У адным са сказаў 6–9 тэксту знайдзіце лексічную памылку (няправільна ўжытае па значэнні слова).  
З прапанаваных слоў адзначце тое, якое павінна быць ужыта ў адным са сказаў 6–9: 
1) бяспечна; 
2) далікатэсных; 

3) першасны; 
4) гучных; 

5) крыўдаваць.

 

Частка В 
Адказы, атрыманыя пры выкананні заданняў часткі В, запішыце ў бланку адказаў. Кожную літару, 

лічбу пішыце ў асобнай клетачцы (пачынаючы з першай) па ўзорах, указаных у бланку.  
Літару ѐ пішыце наступным чынам:         . 

 

В1. Знайдзіце ў 13-м сказе тэксту немэтазгодна (збыткоўна) выкарыстанае слова, якое парушае правільнасць 
маўлення. Запішыце гэта слова ў той граматычнай форме, у якой яно пададзена ў 13-м сказе. 
 

В2. Знайдзіце ў 3-м сказе тэксту часціцу і запішыце яе. 
 

В3. Запішыце падкрэслены ў 6-м сказе тэксту назоўнік у форме творнага склону адзіночнага ліку. 
 

В4. Ад назоўніка, падкрэсленага ў 14-м сказе тэксту, утварыце прыметнік пры дапамозе суфікса -н-. Запішыце 
гэты прыметнік у форме назоўнага склону адзіночнага ліку мужчынскага роду. 
 

В5. Запішыце падкрэслены ў 9-м сказе тэксту займеннік у пачатковай форме. 
 

В6. Ад асновы дзеяслова, падкрэсленага ў 7-м сказе тэксту, утварыце поўны дзеепрыметнік залежнага стану і 
запішыце яго ў форме адзіночнага ліку мужчынскага роду. 
 

В7. З двух прапанаваных у дужках слоў вызначце тое, што адпавядае сэнсу сказа. Запішыце гэта слова ў той 
граматычнай форме, у якой яно павінна быць ужыта ў сказе: 
 

Не першы дзень у лесе (бытавала, панавала) нязвыклая цішыня: птушкі, якія яшчэ нядаўна радавалі 
нас вясѐлымі спевамі, цяпер былі заняты пошукам ежы для сваіх неапераных птушанят. 
 

В8. Устанавіце адпаведнасць паміж словамі ў левым слупку і іх характарыстыкамі ў правым слупку. Адказ 
запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. 
Памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А2Б5В3Г4. 
 

А. Завязь.  
Б. Баскетбольны. 
В. Адхіленне. 
Г. Схіленне. 

1. Слова, у якім ѐсць зычны гук [д]. 
2. Слова, у якім ѐсць зычны гук [т]. 
3. Слова, у якім ѐсць зычны гук [с’]. 
4. Слова, у якім ѐсць зычны гук [з’]. 
5. Слова, у якім націск падае на другі склад. 

 

В9. Вызначце значэнне фразеалагізмаў і ўстанавіце адпаведнасць паміж слупкамі табліцы. Адказ запішыце ў 
выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Памятайце, 
што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А2Б5В3Г4. 
 

А. Браць да галавы. 
Б. Брацца за гуж. 
В. Трэба думаць. 
Г. Галава ідзе кругам. 
 

1. Мае значэнне ‘многа думаць пра што-небудзь, непакоячыся і 
хвалюючыся’. 

2. Мае значэнне ‘нездагадлівы, няўважлівы, рассеяны чалавек’. 
3. Мае значэнне ‘пачынаць якую-небудзь справу’. 
4. Па значэнні адпавядае фразеалагізму галава ходырам ходзіць. 
5. Ужываецца ў значэнні пабочнай канструкцыі. 

 

В10. Вызначце спосаб утварэння прыведзеных слоў і ўстанавіце адпаведнасць паміж слупкамі табліцы. Адказ 
запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. 
Памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А2Б5В3Г4. 
 

А. Як-небудзь. 
Б. Даследчык. 
В. Прыбярэжны. 
Г. Пераказ. 
 

1. Прыставачна-суфіксальны. 
2. Бяссуфіксны. 
3. Прыставачны. 
4. Постфіксальны. 
5. Суфіксальны. 

 

Ё 

 


