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1. Выбраць правільныя адказы. 
 
Лінгвадыдактычнымi прынцыпамi навучання беларускай мове 

з’яўляюцца: 
 
а) прынцып антрапалізацыi адукацыі; 
б) прынцып каардынацыі вуснай і пісьмовай мовы; 
в) прынцып скіраванасці навучання на асэнсаванне беларускай мовы як 

этнакультурнага гістарычнага асяроддзя; 
г) прынцып свядомасці, творчай актыўнасці і самастойнасці школьнікаў; 
д) прынцып сістэматычнасці і паслядоўнасці; 
е) прынцып уліку фактару бікультурнага развіцця дзіцяці; 
ж) прынцып функцыянальна-камунікатыўнай накіраванасці; 
з) прынцып накіраванасці працэсу навучання на паўнавартаснае 

фарміраванне і развіццё моўнай асобы школьніка. 
 
2. Выбраць правільныя адказы. 
 
Асноўнымi функцыямі падручніка з’яўляюцца: 
 
а) тлумачальная; 
б) трансфармацыйная; 
в) нагдядная; 
г) сістэматызавальная; 
д) развіццёвая;  

е) забаўляльна; 
ж) інфармацыйная; 
з) навучальная; 
i) выхаваўчая; 
к) дыдактычная 

 
3. Упісаць правільны адказ. 
 
Спосабы сумеснай мэтанакiраванай дзейнасцi настаўнiка i вучняў па 

авалоданнi школьнiкамi ведамi i практычнымi ўменнямi называюцца 
__________________ навучання. 

 
4. Вызначыць адпаведнасць. 
 
 
1. Тлумачальныя метады. 
  
 

а) падбор пракладаў; 
б) знаходжанне вывучаемай моўнай 

з’явы; 
в) паведамленне настаўнiка; 



2. Практычныя метады. 
 
 
3. Метады кантролю 
 

г) складанне схем, таблiц, алгарытмаў; 
д) тэсты; 
е) лекцыя; 
ж) кантрольны дыктант; 
з) франтальнае апытванне; 
i) чытанне падручнiка; 
к) эўрыстычная гутарка. 

 
Адказы: 
1._____________;   2.______________;   3.______________. 
 
5. Вызначыць адпаведнасць. 
 
 
1. Наглядныя сродкi 

навучання. 
 
 
2 Тэхнiчныя сродкi 

навучання. 
 
 

а) схемы; 
б) кампю’тар; 
в) таблiцы; 
г) перфакарты i перфаканверты; 
д) дыманстрацыйныя карткi; 
е) вiдэаматэрыялы; 
ж) iлюстрацыi; 
з) дыяпраектары.  

 
Адказы: 
1._____________;   2.______________. 
 
6. Вызначыць адпаведнасць. 
 
 
1. Традыцыйныя ўрокі 
 
 
 
2 Нетрадыцыйныя ўрокі 
 

а) урок-семінар; 
б) урок замацавання ведаў, ўменняў і 

навыкаў; 
в) камбінаваны ўрок; 
г) урок-практыкум; 
д) урок аналізу пісьмовых работ; 
е) урок-конкурс; 
ж) урок-даследаванне; 
з) урок абагульнення і сістэматызацыі ведаў, 

удасканалення ўменняў і навыкаў.  
 
Адказы: 
1._____________;   2.______________. 
 
7. Вызначыць правiльную паслядоўнасць. 
 



Урок вывучэння новага матэрыялу мае наступную паслядоўнасць 
этапаў: 

 
– Псiхалагiчная падрыхтоўка вучняў да ўспрымання новага матэрыялу. 
– Дамашняе заданне. 
– Паведамленне тэмы i мэты ўрока. 
– Тлумачэнне новага матэрыялу. 
– Падвядзенне вынiкаў. 
– Замацаванне вывучанага. 
– Актуалiзацыя апорных ведаў. 
 
8. Упісаць правільныя адказы. 
 
Урок развiцця звязнага маўлення прадугледжвае правядзенне вусных 

i пiсьмовых прац – ____________, пераказаў i _____________. 
 
9. Вызначыць правiльную паслядоўнасць. 
 
Урок працы над пераказам мае наступную паслядоўнасць этапаў: 
 
– Выразнае чытанне тэксту. 
– Вусны пераказ тэксту з апорай на лексiка-граматычны матэрыял. 
– Складанне i запiс плана, вылучэнне лексiка-граматычных апор (словы, 

словазлучэннi). 
– Запiс вучнямi тэксту на чарнавiк i яго рэдагаванне. 
– Азнаямленне вучняў з тэмай i задачамi ўрока. 
– Лексiчная праца (тлумачэнне незразумелых слоў). 
– Арфаграфiчная i пунктуацыйная праца. 
– Паўторнае чытанне тэксту настаўнiкам. 
– Уступныя словы настаўнiка пра тэму тэксту. 
– Гутарка па зместу, аналiз тэксту (тэма, асноўная думка, тып, стыль i 

г. д.). 
–Чыставы запiс тэксту. 
 
10. Выбраць правільныя адказы. 
 
Па спосабе перадачы зместу зыходнага тэксту пераказы падзяляюцца 

на: 
 
а) навучальныя; 
б) сціслыя; 
в) блізкія да тэксту; 
г) на аснове жыццёвага вопыту; 

д) з дадатковым заданнем; 
е) падрабязныя; 
ж) разважаннi; 
з) выбарачныя.  

 
11. Выбраць правільныя адказы. 



 
З пункту гледжання акустычнага аспекту ў школьным курсе 

беларускай мовы вывучаюцца гукі: 
 
а) цвёрдыя/мяккія; 
б) звонкія/глухія; 
в) шыпячыя/ свісцячыя; 
г) галосныя/ зычныя. 
 
12. Выбраць правільныя адказы. 
 
Метадамі фарміравання арфаэпічных уменняў і навыкаў з’яўляюцца: 
а) артыкуляцыйна-слыхавы; 
б) імітацыйна-супастаўляльны; 
в) інфармацыйны; 
г) творчай дыктоўкі; 
д) вольнай дыктоўкі; 
е) спісвання. 
 
13. Выбраць правільны адказ. 
На пастаноўку знакаў прыпынку ў сказе, тэксце ўплывае: 
а) сінтаксічная будова сказа; 
б) інтанацыя; 
в) сэнс сказа, тэксту; 
г) асоба вучня; 
д) час правядзення заняткаў; 
е) асоба аўтара тэксту. 
 
14. Выбраць правільныя адказы. 
 
Не характэрны для вывучэння марфалогіі наступныя прынцыпы: 
 
а) нарматыўна-стылістычны; 
б) лексіка-граматычны; 
в) функцыянальны;  
г) марфолага-сінтаксічны; 
д) дыяхранічны. 
 
15. Выбраць правільныя адказы. 
 
Слова разглядаецца з пункту гледжання сістэмных сувязей 

значымых частак у наступных заданнях: 
 
а) вызначыць, якая марфема надае слову антанімічнае значэнне; 
б) спісаць словы, уставіць прапушчаныя літары; 



в) прыдумаць словы з аманімічнымі каранямі; 
г) вызначыць семантыку слова. 
 
16. Упісаць правільны адказ. 
 
Метад вывучэння арфаграфіі, пры якім успамінаюцца 

арфаграфічныя правілы, а потым запісваюцца словы на гэтыя правілы 
называецца  ______________________ дыктоўкай. 

 
17. Выбраць правільныя адказы. 
 
Сінтаксіс і пунктуацыя вывучаецца ў наступных класах:  
 
а) 5;  
б) 6;  
в) 7;  
г) 8;  
д) 9;  
е) 10;  
ж) 11;  
з) 12. 
 
18. Выбраць правільныя адказы. 
 
Для вывучэння сінтаксісу школьнага курса беларускай мовы 

характэрны наступныя прынцыпы: 
 
а) марфолага-сінтаксічны; 
б) экстралінгвістычны; 
в) функцыянальны; 
г) дыяхранічны; 
д) лексіка-граматычны. 
 
19. Выбраць правільны адказ. 
 
У якасці дыдактычнага матэрыялу выкарыстоўваюцца тэксты, 

больш практыкаванняў сінтэтычнага характару, чым аналітычнага; 
перад вывучэннем марфалогіі адбываецца знаёмства з базавымі ведамі 
па сінтаксісу – гэтыя асаблівасці характэрны для: 

 
а) тэорыі вывучэння марфалогіі на сінтаксічнай аснове; 
б) тэорыі фарміравання лінгвістычнай кампетэнцыі пры вывучэнні 

марфалогіі; 
в) тэорыі асобасна арыентаванага падыходу да вывучэння марфалогіі. 
 



20. Выбраць правільныя адказы. 
 
Узбагачаюць слоўнікавы запас вучняў наступныя заданні: 
 
а) згрупаваць лексічныя з’явы; 
б) даць вызначэнне мнагазначнасці; 
в) падабраць да слоў сінонімы, антонімы, аднакаранёвыя словы; 
г) вызначыць семантыку слова; 
д) размежаваць амонімы і мнагазначныя словы. 
 

 


