
ВЫВУЧАЕМ НОВУЮ РЭДАКЦЫЮ ПРАВІЛАЎ БЕЛАРУСКАГА 
ПРАВАПІСУ 

 

 23 ліпеня 2008 года Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка 
падпісаў Закон Рэспублікі Беларусь № 420-З “Аб правілах беларускай 
арфаграфіі і пунктуацыі”, які ўступае ў сілу з 1 верасня 2010 года. 

Каб даць магчымасць вучням агульнаадукацыйных устаноў лепш 
падрыхтавацца да ўвядзення ў дзеянне гэтага Закона, часопіс “Рэпетытар” 
прапануе чытачам шэраг матэрыялаў, мэта публікацый якіх растлумачыць 
тыя змены і ўдакладненні, што ўводзяцца ў беларускую пісьмовую мову 
дадзеным законам.   

 

Правапіс галосных о, э, а (ы) ў простых словах 
 

 У беларускай мове галосныя літары о, э, як правіла, пішуцца толькі пад 
націскам:  

1) у пачатку слоў (пераважна іншамоўнага неславянскага паходжання, 
радзей славянскага паходжання): о´да, О´жагаў, о´нікс, о´пера, о´птыка, 
о´рдэн, о´фіс; о´канне, о´каць, ох, О´рша; э´кстранна, э´ліпс, Э´льба, э´тыка, 
э´тнас, э´ра. Заўважым, што ў пачатку іншамоўных слоў літары э, е як пад 
націскам, так і не пад націскам пішуцца ў залежнасці ад агульнапрынятага 
літаратурнага вымаўлення. Параўн.: э´пас, э´ўрыка, экзо´тыка, эмбле´ма і 
е´гер, е´рась, ерэты´к, Еўро´па, Еўфра´т ; 

2) у сярэдзіне і на канцы слоў пасля цвёрдых і зацвярдзелых зычных 
(незалежна ад іх паходжання): аро´л, бало´та, во´сем, гэй, гэ´ты, даро´га, 
ко´лас, мо´ладзь, жэ´мчуг, рэ´бус, цэ´гла, блэ´ндар, капэ´ла, шчэ´бень, шэсць; 
бардо´, жабо´, кіно´, вядро´, малако´, аташэ´, Душанбэ´, кафэ´, кашнэ´, 
клішэ´, пенснэ´, фрыкасэ´.  

Выключэнне складаюць нязменныя запазычаныя словы, на канцы якіх 
пасля л і к пішацца і вымаўляецца е: філе´, камюніке´, піке´. 

Не пад націскам замест літары о пішацца літара а: 
1) у сярэдзіне слоў спрадвечна беларускага паходжання, а таксама 

іншамоўнага паходжання, якія поўнасцю асвоены беларускай мовай: асо´ба – 
асабо´вы, бор – бары´, го´нар – ганаро´вы, ко´лас – каласы´, про´са – 
прася´ны, по´шта – паштальён, шоўк – шаўко+вы, экано´міка – эканамі´чны, 
экзо´тыка – экзаты´чны; 

2) у канцы слоў іншамоўнага паходжання пасля галосных: Анто+´ніа, 
ада´жыа, Бака´чыа, Ватэрло´а, партфо´ліа, сальфе´джыа, тры´а, То´кіа; 
але: ра´дыё; 

3) у канцы граматычна зменных слоў пасля зычных: Гродна, Жодзіна, 
Маладзечна, Марчанка, Ветрына, Лёзна, Варапаева; 

4) у канцы граматычна нязменных слоў пасля зычных: барока, дынама, 
капучына, лібрэта, брута, нета, сірока, тарнада, Марока, Чыкага. 
 У невялікай колькасці спрадвечна беларускіх слоў, у склад якіх 
уваходзяць спалучэнні (склады) ро, ло, ненаціскное о пераходзіць у ы: 



бро�вы—брыво+, гро�м—грымо+ты, дро´вы – дрыво´тня, дро´гнуць – дрыжа´ць, 
кро´шкі – крышы´ць, гло�тка—глыта+ць, бло�хі—блыха+. 
  Не пад націскам літара о захоўваецца толькі ў выклічніках ого´, о-го-го´. 
 Не пад націскам замест літары э пішацца літара а: 

1) у сярэдзіне спрадвечна беларускіх і запазычаных слоў, якія цалкам 
асвоены беларускай мовай: жэ�мчуг – жамчу+жына, сэ´рца – сардэ´чнасць, 
шэ�сць—шасна+ццаць, шэ´ры – шарава´ты, рэ´чка – рака´, цэ´гла – цагля´ны, 
арэ´нда – аранда´тар,  майстэ´рня -- ма´йстар; 

2) у словах, даўно запазычаных з неславянскіх моў: адрас, аранжарэя, 
бухгалтар, далікатны, дыспетчар, галантарэя, інтарэс, латарэя, сакрэт, 
сакратар, рамонт, рамеснік, літаратура, характар, літара, чаромха, 
чарэшня, шавялюра, эшалон; 

3) у запазычаных словах, якія з’яўляюцца агульнымі назвамі і ў сваім 
складзе змяшчаюць канцавыя ненаціскныя спалучэнні -эль, -эр : шні´цаль, 
шпа´таль, фо´рталь, альма-ма´тар, ба´ртар, дыстрыб’ю´тар, камп’ю´тар, 
капіра´йтар, лі´дар, мі´стар, пры´нтар, пэ´йджар, сві´тар, флама´стар; 

Ва ўласных назвах іншамоўнага паходжання ненаціскныя спалучэнні -
эль, -эр перадаюца нязменна: Э´зель, Ла´ндэр, Ры´хтэр, О´дэр, Юпі´тэр.  
 Не пад націскам літара э захоўваецца: 

1) у пачатку іншамоўных слоў: эцю´д, экза+мен, экстра´кт, экспана+т; 
2) у сярэдзіне іншамоўных слоў пасля цвёрдых зычных д, т і 

зацвярдзелых зычных (р, ж, ш, дж ,ч, ц): гардэро+б, дэса´нт, о´рдэн, ветэра+н, 
тэлефо´н, Тэгера´н, антрэсо´ль, Арэнбу´рг, прэзента+цыя, прэцэдэ´нт, 
рэферэ´ндум, рэда´ктар, жэлаці´н, жэто+н, Жэне´ва, шэдэ+ўр, Шэкспі´р, 
джэнтльме´н, джэрсі´, чэмпіён, чэкі´ст, Чэля´бінск, цэві+та, цэлафа+н, 
цэме´нт, Ге´рцэн. 

3) у першай частцы складаных слоў: рэдка-, шэра-, шэсць-, кватэра-, 
крэдыт(а)-, мэта-, сэрца-, шэрсця- (-е)-, тэле-, электра-: рэдкашэрсны, 
шэразём, шэсцьсот (але шасцідзёнка, шасцігодка), кватэранаймальнік, 
крэдытаздольнасць, мэтазгодна, сэрцападобны, сэрцабіцце, шэрсцяткацтва, 
шэрсцепрадзенне, тэлекамера, электрарухавік; 

4) у слове сэнс і вытворных ад яго: асэнсаванне, пераасэнсаванне, 
сэнсаадрознівальны, нонсэнс. 

У некаторых даўно запазычаных словах неславянскага паходжання 
замест літары э не пад націскам пішацца літара ы: брызент, дрызіна, 
інжынер, канцылярыя, цырымонія, рысора, рызіна і інш. 

   
Пішыце правільна! 

шыне´ль   
наве´ла 
навелі´ст 
анестэзі´я 
ме´неджмент 
барме´н 

тунэ´ль  
панэ´ль 
капэ´ла 
паланэ´з 
і´грэк 
турнэ´ 

во´дар  
ло´дар 
за´рыва 
ма´рыва 
по´чырк 
я´блык 



бі´знес 
бізнесме´н 
спартсме´н 
  

шымпанзэ´ 
маянэ´з  
рэзюмэ´ 
брэстаўча´не 
 

плыве´ц 
плыўчы´ха 
  

Праверце сябе! 
 
1. Адзначце словы, у якіх на месцы націскнога э пішацца а. 
1) кват…рант 
2) пр…снак 
3) д…мавы 
4) ш…ўковы 
5) ж…мчужына 
2. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца ненаціское э. 
1) ж…лацін 
2) д…лікатэс 
3) …кзамен 
4) інж…нер 
5) д…серт 
3. Адзначце словы, у якіх на месцы націскнога о пішацца літара ы. 
1) бл…ха 
2) інж…нер 
3) кр…вавы 
4) канц…лярыя 
5) др…зіна 
4. Адзначце словы, у якіх на месцы ненаціскнога э пішацца літара а. 
1) аранж…рэя 
2) р…менны 
3) ш…сцідзёнка 
4) р…монт 
5) адр…сат 
5. Адзначце словы, у якіх на месцы ненаціскнога э пішацца літара ы. 
1) р…зіна 
2) пл…вец 
3) інж…нер 
4) кр…вяністы 
5) ад…сіт 
6. Адзначце словы, у якіх на месцы націскнога о пішацца літара а. 
1) ш…снаццаць 
2) к…смічны 
3) п…ясок 
4) ч…рапны 
5) з…латы 
 
7. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара а. 



1) пл…ўчыха 
2) бухгалт…р 
3) фен…мен 
4) п…цемкі 
5) р…месніцкі 
 
8. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара о. 
1) фен…мен 
2) ф…льга 
3) Жодзін… 
4) п…цемкі 
5) капрычы… 
 
1. 1, 2, 5. 

 
2. 1, 3, 5. 

 
3. 1, 3. 

 
4. 1, 4, 5. 

 
5. 1, 3. 

 
6. 2, 3, 5. 

 
7. 2, 5. 

 
8. 1, 2, 4. 

 
 
 

Правапіс галосных е, ё, я ў простых словах 
 
У беларускай мове літара ё пішацца толькі пад націскам: вёска, сёмы, 

далёка, узлёт, плёскат, Нёман, сёстры, цёплы. 
Не пад націскам літара ё пішацца у словах з коранем ёд- (у значэнні 

‘хімічны элемент, рэчыва цёмна-бурага колеру; спіртавы раствор, які 
выкарыстоўваецца ў медыцыне’) і ёт- (у значэнні ‘зычны гук, які ў лацінскім 
алфавіце абазначаецца літарай «j», а ў беларускай мове літарай «й»’): 
ёдава´ны, ёдафо´рм, ёдапіры´н, ёта´цыя, ётава´нне, ётава´ны. 

У спрадвечна беларускіх словах галосныя е, ё , як правіла, ў першым 
складзе перад націскам пераходзяць у я: лес — лясо+к, снег — сняжо+к, вёска – 
вяско+вы, сёлы — сяло+´, сёмы – сямна´ццаць, восем – васямна´ццаць, дзевяць – 
дзявя´ты, дзесяць – дзяся´ты, лес – лясні´к, сеяць – сяўба´, племя – плямёны. 
Гэты пераход называецца я к а н н е м. 



Літара я пішацца ў першым складзе перад націскам у імёнах, 
прозвішчах і геаграфічных назвах славянскага паходжання і даўно 
зыпазычаных словах неславянска паходжання, напрыклад: Бяго´мль, 
Бялы´нічы, Алякса´ндр, Святла´на, Бялі´нскі, Някра´саў, Мяфо´дзій, 
Авяр’я´н; яфрэ+йтар, сяржа+нт, дзяжу+рны, калянда+р. 

У другім, трэці і г.д. пераднаціскных і ва ўсіх паслянаціскных складах 
пішацца літара е: медуні+´ца, снегаві+к, леснічо+ўка, селяні´н, цецерукі´, 
дзевятна´ццаць, дзесятко´вы, за+мець, ве+расень, во´сем, во´дсвет, ле´бедзь, 
це+мень, Александро+віч, Селіво´н, Го´мель . 

Каранёвая літара я пішацца незалежна ад месца націску: лямантаваць 
(ля�мант), святкава+ць (свя�та), мяккава+ты (мя�ккі), ясянёвы (я´сень), 
дзятляня´ (дзя´цел), ячме´нь (я´чны); по+яс, па+мяць, за+яц, ты+сяча, ві+цязь, 
дзе+вяць, дзе+сяць, ме´сяц, Пры´пяць, Вячасла´ў. 

Незалежна ад месца націску літара я пішацца: 
а) у суфіксах –(я)ць, -(я)лк-, -язь-, -ядзь-: сеяць -- се@ялка, сеяльшчыца, 

ве´яць-- ве´ялка, ве´яльшчыца, кіпяціць – вы´кіпяціць, ка´шляць, ба´яць, 
му´ляць, бо´язь, ро´ўнядзь; 

б) ва ўласных назвах (імёнах, прозвішчах): Якуб і Якубовіч, Яраш і 
Ярашэвіч, Ярмак і Ярмаковіч, Ярмола і Ярмаловіч, Ярмоленка, Яўтух — 
Яўтуховіч, Яраслаў. 
 Літара е не пераходзіць у я: 

а) у словах іншамоўнага паходжання пасля г, к, х: Гера+сім, Кетлі+нская, 
Херсо+н, геро+й, кефі+р;  

в) у большасці слоў неславянскага паходжання, у тым ліку і ва ўласных 
назвах: абелі´ск, апеля+цыя, балеры+на, пена+л, меда´ль, меха+нік, вера+нда, 
бенга+льскі, перо´н, сезо´н, секу´нда, галерэ´я Бетхо+вен, Берлі´н, Неа+паль, 
Мерхо´льд, Егі´пет, Еўро+па, Еўфра´т; 

г) у прыназоўніку без і часціцы не: без меры, без радасці, без сораму;  
не чытае, не піша, не ведае. Аднак калі прыназоўнік без і часціца не 
становяцца прыстаўкамі, то ў першым складзе перад націскам замест е 
пішацца літара я: бязме´рны, бязра´дасны, бязлі´сты; нядо´бры, няке+´пскі, 
няя+сны (параўн.: безадхо´дны, безвыніко´вы; невядо´мы, неграцыёзны). 

У некаторых словах каранёвае е не пад націскам чаргуецца з і , у тым 
ліку ў першым складзе перад націскам. Гэта так званае гістарычнае 
чаргаванне галосных. Напрыклад: кветка – квітнець, росквіт, адквітнець 
(але квяцісты); смех –усміхацца, насміхацца (але смяхотны, смяшынка); 
свет – світанне, світанак; цвет – цвісці, адцвітаць (але цвятная капуста); 
дзеці – дзіця, дзіцячы. Напісанне такога тыпу слоў неабходна правяраць па 
слоўніку. 

 
Праверце сябе! 

 
1. Адначце словы, у якіх е захоўваецца ў першым пераднаціскным 
складзе. 



1) г…рань 
2) с…мнаццаты 
3) м…ккаваты 
4) к…раміка 
5) ал...горыя 
2. Адзначце словы, у якіхна месцы пропуску пішацца каранёвае я. 
1) упрыс…дкі 
2) раздз…ляльны 
3) п…цярня 
4) дз…тляня 
5) зав…зь 
3. Адзначце словы, у якіх у першым складзе перад націскам адбываецца 
яканне. 
1) ц…гнік 
2) в…ранда 
3) св…точны 
4) н…ясны 
5) п…сняр 
4. Адзначце словы, у якіх пішацца суфіксальнае я. 
1) роўн…дзь 
2) знес...ны 
3) ве…льшчыца 
4) бо..зь 
5) зам…ць 
5. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара я. 
1) М…фодзій 
2) жн…ярка 
3) м...дзведзяня 
4) леб...дзь 
5) зм…яня 
6. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара е. 
1) кал...ндары 
2) Крам…нчуг 
3) дз...сятковы 
4) нав…ліст 
5) мес…чнік 

Адказы. 
1. 1, 4, 5. 

 
2. 1, 3 4, 5. 

 
3. 4, 5. 

 
4. 1, 3, 4. 

 



 
5. 1, 2. 

 
 

6. 1, 3, 4. 
 

 
 

Правапіс галосных о, а, е, я, ё  ў складаных словах 
 
Складаныя словы ўтвараюцца з дзвюх і больш асноў з дапамогай 

злучальных галосных або без іх. Пры напісанні складаных слоў пэўныя 
цяжкасці ўзнікаюць з выбарам злучальных галосных, а таксама каранёвых 
галосных у першай частцы складаных слоў. Разгледзім напісанне галосных о, 
а, е, я, ё  ў складаных словах 

І. Правапіс злучальных галосных о, а, е, я 
1. Злучальная галосная о пішацца толькі пад націскам пасля цвёрдых 

зычных: шкло�пакет, часо�піс, куро�дым, сыро´ватка, льно�калгас.   
2. Злучальная галосная а пішацца пасля цвёрдых зычных не пад 

націскам: светапо´гляд, святламу+зыка, свежаско+шаны, шырокапало+сы, 
шышкападо+бны, чужазе´мец. 

3. Злучальная галосная я пішацца, калі націск у другой частцы 
складанага слова падае на першы склад: браняпо´езд, баяздо+льны, вугляво+зны 
земляро+бства, сіняво+кі.  

4. Злучальная галосная е пішацца, калі націск  у другой частцы 
складанага слова прыпадае не на першы склад, а на другі, трэці і г.д.: 
бронепаязды+´, боегало+ўкі, землекарыста+нне, зерненарыхто+ўка, конегадо+ўля, 
солездабы´тчык, вуглепагру+зачны. 

 
ІІ. Правапіс галосных о, а, е, ё, я ў першай частцы складанага слова 
1. Літара а пішацца ў першай частцы складанага слова тады, калі націск 

падае на першы склад другой асновы: даўгахво´сты, заканазна+ўства, 
чарнабро+вы, драбнале+ссе, санцапёк, тарфарэ+з, наваго+дні, мнагазна+чнасць. 

2. Літара о пішацца, калі націск падае не на першы склад другой 
асновы: вострадэфіцы+тны, законапара+дак, чорнавало+сы, дробнатава+рны, 
сонцастая+нне, торфаздабы+ча, новаадкрыццё, многасяме+йны, поўнагало´ссе. 

Літара о пішацца таксама ў першай частцы складаных слоў, другая 
частка якіх пачынаецца з ў (нескладовага): збожжаўборачны, 
водаўстойлівы, новаўвядзенне, поўнаўладны, торфаўборачны. 

3. Літара е пішацца, калі на яе прыпадае пабочны націск ці асноўны 
націск падае на першы склад другой часткі: с`енакасі´лка, св`етаразуме+нне, 
св`ежамаро+жаны в`ернападда+ны, в`ерхнеазёрны; белабры+сы, ледабу´р, 
легкакры´лы, медава´р. 



4. Літара ё пішацца, калі асноўны націск падае не на першы склад 
другой часткі складанага слова:  лёдадрабі+лка, лёгкаатлеты+чны, 
мёдаварэ+нне, мёртванаро+джаны. 

5. Выбар каранёвай галоснай літары е ці я ў першых частках велік- і 
вялік- залежыць ад таго, які склад ў другой частцы з’яўляецца націскным: 
калі першы склад націскны, то пішацца е, калі другі, то пішацца я: 
велікаду+шнасць, велікаро+слы, велікапо+сны, але Вялікабрыта+нія, 
вялікадзяржа+ўны, вялікаўзро+ставы. 

6. Выбар галосных літар ё ці е ў першых частках усё- і усе- залежыць ад 
значэння гэтых слоў: 

а) у якасці першай часткі ўжываецца слова усё-, калі яно па сэнсе 
адпавядае займенніку ніякага роду усё. Напрыклад: бачыць усё – усёбачны, 
дараваць усё – усёдаравальны, паглынаць усё – усёпаглынальны, перамагаць 
усё – усёпераможны, знішчаць усё – усёзнішчальны;  

б) першая частка усе- пішацца тады, калі яна сваім значэннем 
адпавядае азначальным займеннікам увесь, уся, усе. Напрыклад: усе бакі --
усебаковы, уся Беларусь (увесь беларускі народ )-- усебеларускі; уся ўлада-- 
усеўладдзе , усе славяне -- усеславянскі , уся ноч -- усяночная. 

7. Першая частка крова-, якая адпавядае па значэнні слову кроў, 
пішацца тады, калі націск у другой частцы асновы прыпадае не на першы 
склад, а г.зн. на другі, трэці і г.д.; калі ж націск падае на першы склад другой 
асновы, ужываецца частка крыва-. Параўн.: кровазліццё, кровапралі´тны, 
кровацячэ´нне і крывацёк, крыважэ´рны, крывасмо´к.  

У першай частцы некаторых складаных слоў можа выразна праяўляцца 
пабочны націск. У такім выпадку пад пабочным націскам пішацца тая літара, 
якая чуецца, звычайна о, ці э: словатворчасць, малочнакіслы, азотнакіслы, 
азонасто´йкі, збожжанарыхто´ўка, моваве´д, манголаве´д, 
маторазбо´рачны, фондасхо´вішча, хронаметра´ж, усходазна´ўства, 
арэхападобны.  

З а п о м н і ц е! Нязменна пішуцца  каранёвыя галосныя ў першых 
частках складаных слоў: аленя-(-е), вагона-, возера-, вока-, вярблюда-, 
жывёла-, збожжа-, звера-, зелена-, земля-(-е), зерня-(-е), змея-(-е), кокса-, 
колера-, леса-,  мясцова-, народа-, перша-, света-, святло-, сева-, сена-, 
снега-, сярэдня- (-е), умоўна-, хлеба-, хмеля-(-е), цепла- і інш. 

 
ІІІ. Асаблівасці правапісу некаторых першых частак складаных слоў 
1. Першыя часткі што-, мота-, фота-, свое-, контр-, кіна-, ста-, 

дзевяноста-, радыё- пішуцца нязменна—з літарамі о, а, е, ё: штогадовы, 
штотыднёвік, мотагонкі, моташлем, мотакрос ( але матацыкл, матавоз і 
вытворныя ад іх), фотакарэспандэнт, фотакамера, фоталабараторыя (але 
фатаграфія і вытворныя ад яго), своеасабліва, своекарыслівы, 
контрразведка, контр-адмірал, контрмеры, кіназорка, кінасеанс, 
кінафестываль, стагадовы, стадзённы, старублёвы, дзевяностатысячны, 
дзевяностакіламетровы,  радыётэлефон, радыёхваля. 



Частку радыё- са значэннем ‘які мае дачыненне да радыё як спосабу 
перадачы і прыёму гукаў’ неабходна адрозніваць ад часткі радые- (радыя-) са 
значэннем ‘які мае дачыненне да радыю як хімічнага элемента’. Слова радыё, 
стаўшы першай часткай складаных слоў, не мяняе свайго напісання, а слова 
радый змяняе сваё напісанне. Параўн.: радыёантэна, радыёвузел і 
радыелячэ´нне, радыяло´гія. 

2. Запазычаныя часткі палі- / полі- пішуцца згодна з агульным правілам: 
з а, калі націск ў другой частцы складанага слова падае на першы склад, і з о, 
калі націск падае не на першы склад: палітэ+хнік, паліклі+ніка, але 
політэхні+чны, полівітамі+нны. 

3. Першая частка поў- (у значэнні ‘палова’)пішацца толькі пад націскам 
(поўнач, поўдзень), а не пад націскам пішацца паў-: паўлімона, паўметровы, 
паўстакана, паўшарсцяны. Калі ж частка паў- далучаецца да ўласных 
назоўнікаў, яна пішацца праз дэфіс (злучок): паў- Еўропы, паў –Лагойшчыны, 
паў-Беларусі, паў-Расіі. 

4. Складаныя словы, утвораныя на базе спалучэння лічэбніка з 
назоўнікам, першая частка лічэбніка (лічэбнікаў) у складзе складанага слова 
заўсёды пішацца ў форме роднага склону: тры паверхі -- трохпавярховы, 
пяць рублёў -- пяцірублёвы, шэсць мільёнаў -- шасцімільённы, сем тысяч -- 
сямітысячны, восем класаў – васьмікласнік, сорак пяць тон -- 
саракапяцітонны, дзвесце мільярдаў -- двухсотмільярдны. 

5. Калі ў складаным слове тры і болей частак, то кожная з іх мае свой 
пабочны націск, пад якім літара о захоўваецца: водаматоранасосны, 
маторавагонаразборачны, фондакінасховішча, аэрафотапрыбор. 

 
Праверце сябе! 

 
1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца  літара я. 
1) бран…носец 
2) сін…чырвоны 
3) заходн...рускі 
4) канопл...ўборачны 
5) в…лікаўзроставы 
2. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара а. 
1) в…страверхі 
2) ж…ўтагруды 
3) з…латаздабыча 
4) выс…кагорны 
5) п…лівінілавы 
3. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара  ё. 
1) л…дасховішча 
2) м…даварэнне 
3) л…гкакрылы 
4) л…накалгас 
5) рады…лячэнне 



4. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара е. 
1) брон…паязды 
2) ус…армейскі 
3) смецц…провад 
4) ус…народны 
5) верхн…зубны 
5. Адзначце словы, у першых частках якіх пішацца карнёвае я.  
1) мес…цападобны 
2) в…лікагрузны 
3) м…ккавалосы 
4) в…лікадзяржаўны 
5) дзес…ціметровы 
6. Адзначце рады, у якіх усе словы напісаны правільна. 
1) вострапахучы, паўнаводдзе, крывацёк, кровападцёк 
2) недабраякасны, нядобразычлівы, чаяпіцце, меккавалосы 
3) велікагруды, вялікашэрсны, медавар, мёртванароджаны 
4) нядобрасумленны, дабраякасны, велікасвецкі, клюшнепадобны 
5) манголазнаўства, малочнакіслы, малакагонны, поліграфічны 
Адказы. 
1. 1, 3, 5. 

 
2. 1, 2, 4. 

 
3. 1, 2, 4. 

 
4. 1, 2, 4, 5. 

 
5. 1, 3, 5. 

 
6. 1, 5 

 
 
 

Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах 
 
Напісанне спалучэнняў галосных у запазычаных словах неславянскага 

паходжання ў беларускай мове адпаведяе іх вымаўленню і залежыць ад месца 
націску, а таксама размяшчэння спалучэнняў у слове. 

1. Спалучэнне [іо] абазначаецца на пісьме: 
а) у пачатку слова пад націскам літарамі іо, а не пад націскам іа: іо�н, 

Іо�сіф, іанасфе+ра, Іаа+н, Іані´чнае мора; 
б) у сярэдзіне слова пад націскам літарамі іё (ыё), а не пад націскам ія 

(ыя): фізіёлаг--- фізіяло+´гія, аксіёма --- аксіяматы+´чны, біёлаг--- біялагі+чны, 
кіёск – кіяскёр, патрыёт – патрыяты´чны, але Эфіо�пія; 



2. Спалучэнне [йо] пад націскам перадаецца літарай ё, а не пад 
націскам літарай я: ёд, ёт, ёта, ёгурт, ёгі, маёр, мільён, Нью-Ёрк, маянэ´з, 
раяні´раванне. 

3. Спалучэнне [йэ] перадаецца літарай е: Феербах, фае, праект. 
4. Спалучэнне [йа] перадаецца літарай я: яхта, ярус, сакваяж, раяль, 

каньяк, мадзьяр, кальян, саф’ян. 
5.Спалучэнне [ео] пад націскам перадаецца літарамі ео (эо), а не пад 

націскам – еа, эа: фразео´лаг—фразеало´гія, харэо´граф--- харэагра´фія. 
6.Спалучэнне [іа] перадаецца літарамі ія (ыя) незалежна ад месца 

націску: геніяльны, піяніст, энтузіязм, Іліяда, Ніягара, варыяцыя, дыяметр, 
матэрыял, патрыярх. 

7. Спалучэнне [еа] перадаецца літарамі еа (эа): Неапаль, рэабілітаваць 
( але акіян). 

8. Спалучэнне [іе] перадаецца літарамі іе (ые): іерогліф, іена, Іерусалім, 
кліент, аўдыенцыя, дыета, абітурыент. 

 
Праверце сябе! 

1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца спалучэнне 
галосных ія (ыя). 

1) асац…цыя 
2) ак…ян 
3) індустр…льны 
4) і…нізаваны 
5) мемар…льны 
 

2. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца спалучэнне 
галосных еа (эа). 

1) хар…аграфія 
2) г…логія 
3) ід…логія 
4) ф...лка 
5) ген…льны 
 
3. Адзначце словы, у якіх на месцы націскнога спалучэння іё (ыё) 

пішацца ія(ыя). 
1) матэрыяльны 
2) сацыялагічны 
3) фізіялогія 
4) аўкцыянер 
5) афіцыянт 
 
4. Адзначце словы, у якіх на месцы націскнога спалучэння 
галосных эо пішацца эа. 
1) метэараліт 
2) акардэаніст 



3) тэатр 
4) ідэал 
5) рэальнасць 
5. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца літара ё. 
1) ..гі 
2) ма…р 
3) і..ны 
4) …гурты 
5) Нью --…рк 
6. Адзначце рады, у якіх усе словы напісаны правільна. 
1) Эфіопія, радыяцыйны, чэмпіянат, стэарын 
2) піар, маянэз, Йоркшыр, Іаганесбург, аксіома 
3) стаер, праект, пантэон, шпіянаж 
4) іерарх, фае, геолаг, піяніна 
5) стадыён, патрыятызм, кіаскёр, радыёла 

Адказы. 
1. 1, 2, 3, 5. 

 
 

2. 1, 2, 3. 
 

3. 2, 3, 4. 
 

4. 1, 2. 
 

5. 1, 2, 4, 5. 
 

6. 1, 3, 4. 
 

 
 

 

 


