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Для ўдзелу ў цэнтралізаваным тэсціраванні па 
беларускай мове ў 2018 годзе зарэгістраваліся 
24 908 чалавек. Здавалі экзамен з улікам двух 
рэзервовых дзён 23 829 чалавек. 
Згодна са статыстычнымі назіраннямі, у апошнія 
гады беларускую мову ў якасці ўступнага іспыту ў 
асноўным выбіраюць выпускнікі ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі (УАСА), размешчаных у 
сельскай мясцовасці (сёлета — 32,5%) і ў раённых 
цэнтрах (сёлета — 33,96%). Колькасць удзельнікаў 
тэсціравання, якія закончылі сталічныя УАСА, у 
бягучым годзе склала 13,21% (у 2017 годзе — 11,76%).
Максімальна магчымы бал (100) атрымаў 
21 абітурыент. Не пераадолелі парогавага 
значэння тэставага бала (10) па беларускай мове, 
устаноўленага Міністэрствам адукацыі, 
1337 абітурыентаў, ці 5,61% ад агульнай колькасці 
ўдзельнікаў тэсціравання (у 2017 годзе — 
2046 абітурыентаў, ці 7,52%). Асноўную частку 
складаюць выпускнікі мінулых гадоў — 
737 чалавек. Тры абітурыенты (0,01%) 
не справіліся з ніводным заданнем. 
Прапануем некаторыя статыстычныя 
характарыстыкі, якія паказваюць якасны састаў 
удзельнікаў ЦТ-2018.

Фанетыка і арфаэпія. Культура маўлення
Матэрыялам задання адкрытага тыпу В1, якое ўваходзіла 

ў склад 8 кантэкстуальна абумоўленых, правяралася ведан-
не фанетычнай сістэмы і фанетычных законаў беларускай 
літаратурнай мовы. Пераважная большасць абітурыентаў-
2018 незалежна ад установы адукацыі, якую яны закончылі, 
і ад года выпуску мелі трывалыя навыкі адрознівання гукаў 
і літар, уменні ўстанаўліваць паміж імі адпаведнасць. Аднак 
аналіз памылковых адказаў на першае ж заданне часткі В 
высветліў даволі важную для асэнсавання праблему: многія 
ўдзель нікі тэсціравання, ідэнтыфікаваўшы правільны адказ, 
не змаглі запісаць яго ці нават проста выпісаць з тэксту без 
арфаграфічных памылак. Разгледзім канкрэтны прыклад: 

Узор задання:
В1. Знайдзіце ў 12-м сказе тэксту слова, у якім ёсць зычны гук 

[ш]. Запішыце гэта слова ў той граматычнай форме, у якой яно па-
дадзена ў 12-м сказе.

(12) Сказы, якія абазначаюць час дзеяння: н я д з е л я. Размовы 
захапляльныя сумесна вядуць расказчыкі вясковыя і гарадскія.

Адказ: расказчыкі.

З 2373 абітурыентаў, якія выконвалі 1-ы варыянт тэста, 
196 чалавек, правільна вызначыўшы слова расказчыкі, да-
пусцілі памылку, запісаўшы яго ў бланк адказаў з прыстаў-
кай раз-: разказчыкі. І гэта не адзінкавае заданне адкрытага 
тыпу, у час выканання якога паступаючыя давалі памылковы 
адказ з прычыны асабістай няўважлівасці. А значыць, абса-
лютна апраўданым на ўсіх этапах падрыхтоўкі да ўступнага 
экзамену з’яўляецца пастаяннае акцэнтаванне абітурыента-
мі асабістай увагі на неабходнасці быць максімальна зася-
роджанымі, сканцэнтраванымі пры напісанні адказу.

Арфаграфія. Культура маўлення
Уласная арфаграфія ў тэсце па беларускай мове была 

традыцыйна прадстаўлена 6 заданнямі. Найбольш скла-
даным з раздзела “Арфаграфія” для выпускнікоў 2018 года 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі стала заданне А1 на 
праверку ведання тэмы “Правапіс галосных о, э, а”. Харак-
тар і працэнт памылак, якія дапусцілі абітурыенты пры выка-
нанні гэтага задання, наступныя:

ó 26% няправільна напісалі літару э ў словах іншамоў-
нага паходжання, якія маюць фіналь -ар: кандытар, фламас-
тар, світар, майстар, камп’ютар;

ó 25% памылкова адзначылі, што ў словах славянска-
га паходжання не пад націскам пішацца літара э: уцале́ць, 
траску́чы, парадзе́лы, саграва́ць, драўля ́ны;

ó 21% не засвоілі, што ў адпаведнасці з беларускім літа-
ратурным вымаўленнем у словах тыпу канцылярыя, трывога, 
інжынер, почырк пішацца літара ы;

ó 20% памыліліся пры напісанні слоў іншамоўнага па-
ходжання, у якіх незалежна ад месца націску пішацца літара 
э: рэвізія, гардэро́б, цэлафа́н, індэкс, ветэра́н;

ó 10% не ведалі, што галосная э ў складаных словах пі-
шацца незалежна ад месца націску: шэрсцяткацкі, шэравокі, 
сэрцабіццё, рэдказубы.

Для тых навучэнцаў, хто закончыў установы сярэдняй спе-
цыяльнай і прафесійна-тэхнічнай адукацыі (УССА і УПТА), і для 
выпускнікоў мінулых гадоў узровень складанасці моўнага матэ-
рыялу, прызначанага для праверкі ведання правапісу літар у–ў, 
перавысіў чаканы. Тэма “Правапіс у–ў” падаецца на пачатковай 
ступені вывучэння прадмета і з’яўляецца запатрабаванай як 
на працягу ўсяго курса навучання ва УАСА, так і ва УССА, УПТА. 
Практычная важнасць яе несумненная, бо без арфаграм у–ў не 
існуе ніводнага тэксту, нават мікратэксту. Асабліва нетыповым 
узровень складанасці класічнага тэставага задання А3 здаец-
ца на фоне значна лепшых рэзультатаў выканання гэтай групай 
паступаючых астатніх 5 заданняў па арфаграфіі.

Да рэальных памылак прыводзіць, вядома, адсутнасць 
ведаў “пад рукой” і неабходных практычных навыкаў. Тым не 
менш існуе яшчэ як мінімум адна прычына памылковых ад-
казаў абітурыентаў на тэставыя заданні. Гэта не столькі ня-
ўменне, колькі (і перш за ўсё) нежаданне зрабіць аналіз моў-
най адзінкі, нават не самы складаны. Возьмем, напрыклад, 
слова бясспрэчна. Каля 65% паступаючых, якія выконвалі 
2-і варыянт тэста (2368 чалавек), адзначылі, што слова трэ-
ба пісаць з адной літарай с. У адпаведнасці з іх адказам або 
ёсць слова прэчна, а не спрэчна (прэчка, а не спрэчка), або 
існуе прыстаўка бя-, а не бяс-. Відавочна адно: структурнага 

аналізу слова бясспрэчна не правялі больш за 1500 удзель-
нікаў тэсціравання. 

Аналізуючы рэзультаты выканання заданняў па арфагра-
фіі, нельга не звярнуць увагі на яшчэ адзін факт: засваенне ар-
фаграфічных нормаў сучаснай беларускай мовы ўскладняецца 
іх кардынальным адрозненнем ад нормаў, што замацоўва юць 
правільнае напісанне слова ў рускай мове. Безумоўна, гэта 
рэальнасць, якую нельга ігнараваць. Неабходна падключаць 
усе механізмы сістэмнай выпрацоўкі арфаграфічных уменняў і 
навыкаў у працэсе вывучэння беларускай мовы ва УАСА. Так, 
у бягучым го дзе кожны варыянт тэста па прадмеце пісалі каля 
2400 чалавек. І ў кожным варыянце пры гэтым ад 20 да 30% 
паступаючых напісалі словы тыпу басейн, артылерыя, балада, 
калектыў, паэтэса, калекцыя з дзвюма літарамі (параўнайце ў 
рускай мове: бассейн, артиллерия, баллада, коллектив, поэ-
тесса, коллекция); словы тыпу цэп, дроб, верф — з мяккім зна-
кам (параўнайце ў рускай мове: цепь, дробь, верфь).

Лексіка. Фразеалогія. Культура маўлення
Як і ў мінулым годзе, ступень засваення тэм раздзела вы-

значалася з дапамогай двух заданняў адкрытага тыпу — В6 і 
В8. У заданні па фразеалогіі паступаючым было прапанавана 
разгледзець фразеалагічныя адзінкі з пункту погляду іх се-
мантыкі. Прывядзём прыклад з 7-га варыянта тэста.

Узор задання:
В8. Вызначце значэнне фразеалагізмаў і ўстанавіце адпавед-

насць паміж слупкамі табліцы. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэн-
ня літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага 
слупка. Памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не 
выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А2Б5В3Г4.

А. Вешаць нос.
Б. З вераб’іны нос.
В. Капыліць нос.
Г. Вадзіць за нос.

1. Мае значэнне ‘зазнавацца, фанабэрыцца’.
2. Мае значэнне ‘маркоціцца’.
3. Мае значэнне ‘ўмешвацца ў што-небудзь’.
4. Па значэнні адпавядае фразеалагізму 
на капейку.
5. Па значэнні адпавядае фразеалагізму 
пускаць пыл у вочы

Адказ на прыведзенае заданне — А2Б4В1Г5. Яго 
правільна выканалі 50% паступаючых. Другім па папулярнас-
ці адказам быў А2Б3В1Г5. Каля 9% абітурыентаў памылко-
ва надалі фразеалагізму з вераб’іны нос значэнне ‘ўмешвац-
ца ў што-небудзь’. Такім чынам, яны не ведалі, што: а) адным 
з двух значэнняў фразеалагізма з вераб’іны нос з’яўляецца 
‘вельмі мала’; б) аналагічнае значэнне ‘вельмі мала’ мае 
фразеалагізм на капейку.

Немагчымасць вызначыць значэнне фразеалагізмаў не-
каторымі абітурыентамі тлумачыцца адсутнасцю пазнаваль-
най устаноўкі, разумення таго, што гэтыя адзінкі з’яўляюцца 
ледзь не самым маляўнічым, вобразным сродкам выказван-
ня думак і пачуццяў. Разумення таго, наколькі багатая, раз-
настайная фразеалогія ў беларускай мове, і таго, што выву-
чэнне, веданне такога багацця, умелае валоданне ім — гэта 
неабходная ўмова для павышэння моўнай культуры кожнага, 
хто даражыць родным словам.

Рэзультаты выканання задання па лексіцы ў параўнанні з 
мінулым годам, на жаль, пагоршыліся. Прычын, па якіх шмат-
лікія ўдзельнікі ЦТ-2018 не знайшлі ў тэксце антонімаў, не-
калькі. Асноўныя з іх, як з усёй відавочнасцю паказаў аналіз 
адказаў абітурыентаў, — гэта звычайнае няведанне азна-
чэння такой лексічнай адзінкі, як антонім, і адсутнасць навы-
ку эфектыўнага выкарыстання антонімаў у маўленні, умен-
ня вызна чаць іх у кантэксце. Сапраўды, многія паступаючыя 
сваімі адказамі не толькі памылкова адзначылі тое, што ан-
танімічныя пары могуць належаць да розных часцін мовы, але 
і тое, што словы-антонімы маюць блізкае значэнне. Так, 309 
чалавек з 2377, якія выконвалі 4-ы варыянт тэста, да прымет-
ніка шкодны ў якасці антоніма падабралі з тэксту прыслоўе 
бесклапотна (правільны адказ: прыметнік карысныя). Больш 
за 200 абітурыентаў з тых 2387, хто выконваў 8-ы варыянт 
тэста, антонімам да прыслоўя адкрыта назвалі прыметнік ня-
бачнымі (правільны адказ: прыслоўе ўпотай).

Марфемная будова слова. 
Словаўтварэнне. Культура маўлення

Сфармулюем у агульных рысах задачу, з якой павінен быў 
справіцца абітурыент 2018 года, каб паспяхова выканаць за-
данне па марфеміцы: вызначыць прыстаўку ў словах шляхам 
супастаўлення іх з роднаснымі і аднаструктурнымі словамі. Та-
кую складанасць адолелі 48,19% удзельнікаў ЦТ-2018 (летась 
правільна знайшлі зададзены афікс у словах 27,05% абітуры-
ентаў). З ліку выпускнікоў бягучага года сярэдняй школы за-
данне па марфеміцы правільна выканалі 50,41% абітурыентаў 
(на ЦТ-2017 — 28,89%), гімназіі — 65,56% (на ЦТ-2017 — 
39,78%), ліцэя — 67,10% (на ЦТ-2017 — 42,22%). Механізм 
дапушчэння памылак патлумачым на адным з прыкладаў.

Узор задання:
А7. Адзначце словы, якія ў сваім саставе маюць прыстаўку раз-: 
1) разумовы;  4) разбежка;
2) разамкнуць;  5) разьба.
3) разбудзіць;
Адказ: 3,4. 

Прыстаўку раз- у слове разумовы 43% паступаючых, якія 
выконвалі 3-і варыянт тэста (2388 чалавек), маглі адзначыць па-
мылкова па дзвюх прычынах: а) не прыбягаючы да структурнага 
аналізу лексічнай адзінкі, проста зрокава вызначаючы марфе-
му; б) пад уплывам рускай мовы, у якой ёсць слова разум, утво-
ранае ад ум, і якое мае прыстаўку раз-. У адваротным выпадку, 
падабраўшы ў беларускай мове да аналізуемага слова аднака-
ранёвыя (ро́зум, разумо́васць, разумне́ць і інш.), абітурыенты 

не ўключылі б яго ў правільны адказ, бо відавочна, што частка 
слова раз-, якая пад націскам чаргуецца з роз-, ёсць ва ўсіх род-
насных словах. Значыць, яна ўваходзіць у корань слова. 

Невыкананне пэўнай групай паступаючых заданняў па 
марфеміцы ў розныя гады сведчыць не толькі пра склада-
насць вучэбнага матэрыялу, але і пра тое, што тэарэтычныя 
веды абітурыентаў нярэдка фрагментарныя.

Памылкі, якія штогод дапускаюцца пры выкананні задан-
ня па словаўтварэнні, звязаны з адсутнасцю ў абітурыентаў 
навыку праводзіць словаўтваральны аналіз з улікам лексіч-
нага значэння слоў, устанаўліваць словаўтваральныя сувязі 
слоў і разгортваць словаўтваральны ланцужок.

Найбольшыя цяжкасці ў абітурыентаў 2018 года выклі-
кала мадэль словаўтварэння аддзеяслоўных назоўнікаў са 
значэннем апрадмечанага дзеяння тыпу скланенне, на-
паўненне, паходжанне. Каля 20% удзельнікаў тэсціраван-
ня, няправільна вылучыўшы ўтваральную аснову падобных 
слоў, памылкова адзначылі, што яны ўтвораны прыставачна-
суфіксальным спосабам. 

Заданне В10 выявіла значныя разыходжанні ў ступені за-
сваення спосабаў словаўтварэння выпускнікамі 2018 года 
школы і гімназіі, ліцэя. Такім чынам, з аднаго боку, яно 
з’яўляецца эфектыўным для дыферэнцыяцыі паступаючых 
па ўзроўні іх ведаў, а з другога — апраўдана акцэнтуе ўва-
гу на лакунах у падрыхтоўцы выпускнікоў школ і на неабход-
насці суаднесці традыцыйна больш складаныя для іх тэмы з 
колькасцю практычнага матэрыялу, дастатковага для выпра-
цоўкі адпаведных уменняў і навыкаў.

Марфалогія і арфаграфія. 
Культура маўлення

Раздзел уключаў 8 заданняў закрытага і 5 заданняў ад-
крытага тыпу. Яны звяртаюць на сябе асаблівую ўвагу ў пер-
шую чаргу па наступнай прычыне. На працягу некалькіх га-
доў адбор моўнага матэрыялу для іх калі і пашыраецца, то 
мінімальна — на ўзроўні адной-дзвюх опцый. Аднак паказ-
чыкі выканання многіх заданняў нельга назваць супастаўны-
мі, хутчэй — скачкападобнымі. Паколькі розніца ў паказчыках 
найбольш выражана ў заданні на праверку правіл ужывання 
часціц не, ні, то лагічна будзе разгледзець менавіта яго.
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А16. Адзначце сказы, у якіх на месцы про-
пуску (пропускаў) ужываецца часціца не:
1) __ магу __ спяваць пра сваю Беларусь.
2) Ніколі __ забывай бацькоўскага парога.
3) У паднябессі __ галасочка.
4) Сёння я ўстаў __ свет __ зара, каб жураві-
нак спелых назбіраць.
5) З якімі толькі людзьмі __ даводзіцца суст-
ракацца журналістам!
Адказ: 1,2,5

64
,4

2

82
,9

3

80
,2

6

51
,1

3

39
,2

2
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А16. Адзначце сказы, у якіх правільна ўжыты 
падкрэсленыя часціцы не, ні:
1) Якой бы сілай ні валодала зіма, а вясне 
дарогу ўступіць яна.
2) Не раз чуў пра тое, што вераснёўскі гром 
абяцае цёплую восень.
3) Разарвалі лістападаўскія вятры цішыню — 
і на дрэвах не лістка. 
4) Не адкладвай на заўтра тое, што можна 
зрабіць сёння. 
5) Ці ж ні шчасце жыць сярод сяброў?
Адказ: 1,2,4

29
,2

8

43
,1

9

56
,1

8

14
,4

2

14
,4

2
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А15. Адзначце сказы, у якіх на месцы про-
пуску ўжываецца часціца не:
1) Гляджу навокал і не магу __ дзівіцца: усе 
сцежкі зіма замяла, неба снежнае з полем 
звяла, пасінелы, пагрэцца залез у кудлатае 
воблака лес.
2) Мне __ разу ў жыцці не давялося пашка-
даваць аб тым, што я выбраў прафесію на-
стаўніка.
3) Разбітага __ склеіш.
4) Як __ стараўся мухамор спадабацца грыб-
нікам (і чырвоную шапачку ў гарошак надзеў, 
і белую панчошку нацягнуў на ножку), а дзеці 
пра яго ўсё ведалі і ў кошык не клалі.
5) Якая ж рыба __ любіць вады?
Адказ: 1,3,5

57
,7

3

78
,4

9

81
,6

1

28
,9

9

25
,9

3

Супаставіўшы даныя табліцы, адзначаем: у выпускні-
коў 2017 года ўсіх устаноў адукацыі сярэдні паказчык выка-
нання аналізуемага задання значна ніжэйшы, чым у выпуск-
нікоў-абітурыентаў, якія праходзілі ЦТ у 2016 і 2018 гадах. А 
між тым заданне 2017 года адрозніваецца толькі формай па-
дачы моўнага матэрыялу і адной-дзвюма опцыямі. Так, ска-
жам, у параўнанні з бягучым годам — формай і адной з пяці 
опцый. У тэсце 2018 года быў прапанаваны сказ, дзе часці-
ца не ўжывалася пры кожнай частцы састаўнога дзеяслоў-
нага выказніка; у тэсце 2017 года замест гэтай опцыі была 
прапанавана наступная: ужыванне часціцы ні пры дапаў-
ненні-назоўніку ў форме роднага склону ў сказе без дзей-
ніка. Гэта азначае, што адмоўнай дынаміцы ў 2017 годзе 

Уважліва стаўцесяУважліва стаўцеся
Да памылак прыводзіць адсутнасць ведаў “пад рукой”

´´
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садзейнічала або форма падачы моўнага матэрыялу, або адна 
опцыя.  Аднак, прааналізаваўшы вынікі працы паступаючых 
над рознымі па форме і тыпе тэставымі заданнямі па марфа-
логіі і арфаграфіі на працягу 5 і больш гадоў, з вялікай доляй 
упэўненасці можна сказаць: высокіх рэзультатаў дасягнуць 
нескладана пры ўмове, што тэарэтычны матэрыял будзе за-
своены ў поўным аб’ёме і на аснове практычнага матэрыялу 
будуць выпрацаваны неабходныя навыкі. У такім выпадку цяж-
касцей не выклікаюць і адрозныя опцыі ў межах адной тэмы.

Назавём асноўныя памылкі, дапушчаныя абітурыентамі 
2018 года пры адказе на пытанні з раздзела “Марфалогія і 
арфаграфія”.

Заданне А8. Найбольш пытанняў сёлета ў абітурыентаў 
выклікала напісанне праз злучок назоўнікаў з пачатковымі 
часткамі максі-, міні-, экс- і падобнымі.

Заданне А9. Практычна 30% паступаючых памылкова 
адзна чылі, што лічэбнікі дзве, абедзве трэба пісаць з мяккім 
знакам; 32% не знайшлі памылкі ў лічэбніках тыпу адзінад-
цаць, трынадцаць, двадцаць (правільна: адзінаццаць, тры-
наццаць, дваццаць); 30% абітурыентаў не засвоілі правапі-
су колькасных дробавых лічэбнікаў з першымі часткамі тры, 
чатыры: тры пятыя, чатыры шостыя; каля 20% выбралі як 
правільна напісаныя парадкавыя лічэбнікі тыпу першый, сё-
мый, шостый, трэцій, якія ў беларускай мове маюць канчат-
кі -ы або -і: першы, сёмы, шосты, трэці. Магчыма, апошнія 
тры памылкі былі дапушчаны пад уплывам правапісу рускай 
мовы. Параўнайце: одинадцать, тринадцать, двадцать; три 
пятых, четыре шестых; первый, седьмой, шестой, третий.

Заданне А10.  Асноўнай памылкай абітуры ен таў 
2018 года, як і паступаючых у 2017 годзе,  стала напісан не 
праз злучок прыметнікаў, якія абазначаюць складаныя геа-
графічныя назвы з першай часткай усходне-, паўднёва-, за-
ходне-, паўночна-: заходнесібірскі, усходнеславянскі. 

Заданне А11. Невысокі працэнт паспяховасці выканання 
задання А11 абумоўлены недакладным марфалагічным ве-
даннем правапісу суфіксаў дзеясловаў і недастаткова сфар-
міраваным марфалагічным уменнем у паступаючых вызна-
чаць суфікс дзеяслова ў неазначальнай форме па канчатку 
дадзенага дзеяслова ў форме 1-й асобы адзіночнага ліку. У 
выніку практычна 70% тых абітурыентаў, хто пісаў 1-ы вары-
янт тэста (2373 чалавекі), адказалі, што дзеяслоў развязваю 
ў неазначальнай форме правільна запісаны з суфіксам -ыва: 
развязываць. Адпаведна, толькі 30% з іх засвоілі і прымянілі 
ў прапанаванай заданнем сітуацыі наступнае правіла: калі 
дзеяслоў у 1-й асобе адзіночнага ліку цяперашняга часу за-
канчваецца на -ваю, то ў неазначальнай форме ён мае суфікс 
-ва: развязваць.

Заданне А12. Штогод многія з экзаменуемых не мо гуць 
вызначыць канчаткі дзеясловаў у той ці іншай асобе і ліку 
з-за адсутнасці ўмення суадносіць дзеясловы з трываннем. 
Напрыклад, правільная форма дзеяслова закончанага тры-
вання (што зрабіць?) узважыць у 3-й асобе множнага ліку бу-
дучага простага часу — (што зробяць?) узважаць. Аднак 41% 
удзельнікаў тэсціравання, выконваючы 7-ы варыянт тэста 
(2406 чалавек), адзначылі як правільную форму узважваюць, 
якая можа быць утворана толькі ад дзеяслова незакончанага 
трывання (што рабіць?) узважваць.

Заданне А13. Як паказвае аналіз адказаў абітурыентаў 
2018 года, найбольш характэрнымі памылкамі, дапушчанымі 
большасцю з іх пры выкананні задання на праверку ведання 
правапісу прыслоўяў, з’яўляюцца:

ó напісанне разам ці асобна прыслоўяў з прыстаўкай 
абы- тыпу абы-як, абы-куды, абы-дзе і падобных;

ó напісанне праз злучок прыслоўяў, утвораных прыста-
вачна-суфіксальным спосабам ад прыметнікаў ці прыслоўяў, 
тыпу паціху, памалу, папросту, паблізу.

Заданне А14. Амаль 35% абітурыентаў (на ЦТ-2017 — 
36%) няправільна напісалі часціцу не з дзеепрыслоўем ра-
зам (не чакаючы аўтобуса); 29% (на ЦТ-2017 — 38%) — 
асобна прыстаўку не- з поўнымі дзеепрыметнікамі, пры якіх 
няма залежных слоў (непрыклееныя шпалеры); 27% (на ЦТ-
2017 — 31%) дапусцілі памылкі, напісаўшы асобна прыстаўку 
не- з прыметнікамі, да якіх можна падабраць блізкае па зна-
чэнні слова без гэтай прыстаўкі (недарагая мэбля — танная 
мэбля); 26% (на ЦТ-2017 — 31%) няправільна напісалі часці-
цу не разам з кароткімі дзеепрыметнікамі (машына не адра-
мантавана) і 24% (на ЦТ-2017 — 27%) памылкова адзначылі, 
што часціца не пішацца разам са словамі, калі ёсць супраць-
пастаўленне (не кароткая, а доўгая ноч).

Заданне А15. У бягучым годзе падчас выканання задання 
36% паступаючых дапусцілі памылкі ў складаных сказах, дзе 
ў даданай частцы для ўзмацнення сцвярджэння ўжываец-
ца часціца ні (На якой бы мове ні былі напісаны творы Адама 
Міцкевіча, славяць яны ўсё роўна нашы палі і пушчанскія не-
тры, нашу казачную Свіцязь і велічны Нёман, нашу сінявокую 
старонку.). Каля 20% абітурыентаў не адзначылі часціцу не, 
якая ўжываецца пры кожнай частцы састаўнога дзеяслоўна-
га выказніка і надае сказу сцвярджальны сэнс (Мы і сёння не 
можам не захапляцца слуцкімі паясамі — гэтымі дзіўнымі вы-
рабамі Слуцкай мануфактуры.).

Лепш за ўсё абітурыенты засвоілі правілы ўжывання час-
ціцы не для надання сцвярджэння сказу пытальна-клічнага 
тыпу (Хто ж не любіць шчырага, ветлага слова!), пры дзея-
слове-выказніку для надання адмоўнага значэння сказу (На 
моры не бывае цішыні: гайдаецца зялёнае бязмежжа, карун-
кі вяжа з пены беласнежнай, па хвалях скачуць водбліскі-аг-
ні.) і часціцы ні ў спалучэнні ні разу са значэннем ‘ніколі’ (Я 
люблю журавінкі, аднак ні разу іх сама не збірала.). Пераваж-
ная колькасць абітурыентаў (да 87%) ведала правілы ўжы-
вання часціц не, ні ў гэтых трох сітуацыях. 

Заданне В2. Асноўныя прычыны памылак, дапушчаных 
некаторымі абітурыентамі падчас скланення прыметнікаў, 
абагульнены ў табліцы.

Умова задання
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В2. Запішыце 
падкрэслены ў 
6-м сказе тэкс-
ту прыметнік у 
форме назоўна-
га склону множ-
нага ліку.
(6) Дадому хло-
пец ідзе лясной 
сцежкай, удыха-
ючы на поўныя 
грудзі свежае 
паветра.
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ляснымі

Памылковы адказ абітуры-
енты маглі даць як мінімум 
па дзвюх прычынах:
1) не засвоілі склонаў у бе-
ларускай мове;
2) не засвоілі тэмы “Скла-
ненне прыметнікаў”

лясные

Абітурыенты дапусцілі па-
мылку пад уплывам правапі-
су рускай мовы. Параўнайце 
ў рускай мове: лесные

лясы Абітурыенты зусім не асэн-
савалі ўмовы задання

Заданне В3. Матэрыялам задання В3 у 2016 годзе і ў 
2018 годзе правяралася веданне адной і той жа опцыі — пра-
вапіс канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення з асновай на г, к, х 
у давальным склоне. Паказчыкі выканання задання на адзі н 
і той жа пункт правіла ў бягучым годзе ніжэйшыя, чым у па-
замінулым. Адна з прычын непажаданага паніжэння, якая 
ляжыць на паверхні, — недастатковы ўзровень ведаў у пэў-
най часткі сёлетніх паступаючых па названай тэме. Акрамя 
таго, у такім выпадку будзе мэтазгодна яшчэ раз звяр нуць 
увагу на дапушчаныя ўдзельнікамі тэсціравання памылкі 
пад уплывам правапісу рускай мовы. Пры выкананні задан-
ня В3 пасля правільных адказаў найбольш папулярнымі на
ЦТ-2016 сталі: заслуге, дароге, трывоге і падобныя (па-
раўнайце ў рускай мове: заслуге, дороге, тревоге); на 
ЦТ-2018 — дарожке, бібліятэке, шапке і падобныя (параў-
найце ў рускай мове: дорожке, библиотеке, шапке). 

Заданне В4. Больш за палову выпускнікоў-2018 школы і 
больш за 70% выпускнікоў гімназій, ліцэяў засвоілі, што пры 
скланенні азначальнага займенніка сам націск падае на кан-
чатак  (само́га, само́му, самім), а пры скланенні азначальна-
га займенніка самы націск падае на аснову (са́мага, са́маму, 
са́мым). Сярэдні працэнт выканання задання выпускнікамі 
УССА, УПТА і выпускнікамі мінулых гадоў сведчыць пра не-
сфарміраванасць у большасці з іх марфалагічных уменняў 
размяжоўваць і скланяць названыя займеннікі.

Заданне В5. Тэма “Дзеепрыметнікі незалежнага і залеж-
нага стану, іх утварэнне і правапіс” не выклікала цяжкасцей у 
65% выпускнікоў гімназій і ў 61% выпускнікоў ліцэяў. Як і ў мі-
нулыя гады, не пераадолелі 50-працэнтны рубеж выпускнікі 
школ, УССА і УПТА: сярэдні працэнт выканання імі задання 
В4 — 41, 21, 11 адпаведна. Аналіз адказаў тых абітурыентаў, 
хто памыліўся, паказаў, што многія зусім не валодалі паняц-
цем “дзеепрыметнік”. Імі былі праігнараваны практычна ўсе 
характарыстыкі гэтай асобай дзеяслоўнай формы. У пацвяр-
джэнне сказанага разгледзім адзін з прыкладаў.

Узор задання:
В5. Ад асновы дзеяслова, падкрэсленага ў 4-м сказе тэксту, 

утварыце поўны дзеепрыметнік і запішыце яго ў форме назоўнага 
склону адзіночнага ліку мужчынскага роду.

(4) Спецыфіка апісальных намінатыўных сказаў патрабуе 
назвац ь жанры, дзе яны пашыраны: літаратурныя сцэнарыі, драма-
тургічныя творы, дзённікавыя і падарожныя запісы, якія сцісла, але 
поўна адлюстроўваюць падзеі.

 Адказ: названы.

Каля паловы абітурыентаў (47%), якія выконвалі 1-ы ва-
рыянт тэста (2373 чалавекі), далі правільны адказ. Каля 10% 
утварылі не дзеепрыметнік, як таго патрабавала ўмова за-
дання, а запісалі розныя формы дзеяслова тыпу назваў, на-
зывае, называюць. Прыкладна столькі ж удзельнікаў тэс-
ціравання (і зноў насуперак пастаўленай ва ўмове задачы) 
утварылі дзеепрыслоўі назваўшы і называючы. 

Далей ідуць адказы, якія нават і прыблізна не суадносяц-
ца з заданнем: асяроддзе, творы, паведамляе і інш.

 І яшчэ адно: заданне В5 таксама даволі паказальнае ў 
тым плане, што пэўная група паступаючых не можа абсалют-
на правільна выканаць заданні адкрытага тыпу, бо пры запісе 
адказаў дапускае арфаграфічныя памылкі. У нашым выпадку 
больш за 400 чалавек ведалі, як утвараюцца дзеепрыметнікі 
залежнага стану, аднак не засвоілі таго, што пішуцца яны з 
адной літарай н. Такім чынам, правільна ўтварыўшы патрэб-
ную форму дзеяслова, запісалі яе з памылкай — названны. 

Заданне В9. Паказчыкі ступені валодання абітурыентамі 
тэмай “Самастойныя і службовыя часціны мовы” маюць ад-
моўную дынаміку. Больш за тое, сярэдні працэнт выканання 
гэтага задання самы нізкі па раздзеле. Сёлета пераважнай 
большасцю тых паступаючых, хто даў памылковы адказ, ня-
правільна класіфікаваліся як злучнікі прыслоўе дзе і займен-
нік што, якія звязвалі даданую азначальную частку з галоўнай 
у складаназалежным сказе (Сёння складзены спецыяльныя 
карты караванных шляхоў з адзнакай мясцін, дзе звычайна 
назіраюцца міражы.; У сэрцы, што чулым завецца, і чужая 
бяда адзываецца болем.). А між тым фарміраванне ўмен-
ня адрозніваць займеннік што ад сугучнага злучніка і пазна-
ванне прыслоўя дзе адбываецца на розных этапах у працэ-
се навучання: у 6 класе падчас вывучэння тэмы “Займеннік 
як самастойная часціна мовы”, у 7-м — “Прыслоўе як сама-
стойная часціна мовы”, у 9-м — “Складаназалежныя сказы”. 
І гэта без уліку гадзін, адведзеных на паўтарэнне дадзеных 
тэм у 10 і 11 класах.

Сінтаксіс і пунктуацыя. 
Культура маўлення

Сінтаксіс у тэсце 2018 года быў прадстаўлены трыма за-
даннямі  закрытага  тыпу (А16, А17, А18). 

Складанасць задання А16 для абітурыентаў заклю-
чаецца ў тым, што яго матэрыял адлюстроўвае асаблівасці 
беларускай мовы. Таму спраўляюцца з ім толькі тыя абіту-
рыенты, для якіх мова — гэта не проста ўрок (45 хвілін), а 
натуральны сродак зносін. На жаль, лік такіх паступаючых 
заўсёды невялікі.

Колькасць і характар памылак, дапушчаных абітурыента-
мі 2018 года, размеркаваліся наступным чынам:

ó 34% няправільна адзначылі, што нормам беларус-
кай літаратурнай мовы не адпавядаюць словазлучэнні тыпу 
схадзіць па доктара, схадзіць па масла (у 2017 годзе памыл-
кі дапусцілі 40% паступаючых);

ó 35% адзначылі характэрныя для беларускай мовы сло-
вазлучэнні з прыназоўнікам пра тыпу разважаць пра будучы-
ню, успомніць пра заданне як няправільныя (на ЦТ-2017 та-
кой опцыі ў заданні не было); 

ó 40%, як і ў мінулым годзе, не ведалі, што ў беларус-
кай мове з дзеясловамі са значэннем ветлівасці ўжываюцца 
назоўнікі ў форме давальнага склону (выбачаць сяброўцы, 
прабачыць аднакурсніку, падзякаваць матулі), не ведалі ха-
рактэрных для беларускай мовы словазлучэнняў тыпу звяр-
нуцца на адрас, вызначыць на смак, жыць у суседстве, за-
гадчык аддзела;

ó 27% няправільна адзначылі, што нормам беларускай 
літаратурнай мовы адпавядаюць словазлучэнні, у якіх да 
назоўніка мужчынскага роду дапасаваны прыметнік у фор-
ме жаночага роду, тыпу дарожная пыл, прыгожая подпіс (на 
ЦТ-2017 памылкі дапусцілі 40% паступаючых).

Абсалютна відавочна, што ў працэсе навучання знач-
на большай увагі заслугоўвае матэрыял, у якім паказваецца 
спецыфіка сінтаксічных канструкцый у беларускай мове.

Фармальны падыход да правядзення сінтаксічнага аналі-
зу сказа стаў галоўнай прычынай няправільнага выканан-
ня шматлікімі паступаючымі задання А17. На аснове адна-
го прыкладу разгледзім найбольш распаўсюджаныя памылкі 
экзаменуемых.

Узор задання:
А17. Адзначце сказы, у якіх выдзеленае (выдзеленыя) слова 

(словы) — акалічнасць:
1) Добра ўмацоўвае імунную сістэму жэньшэневы чай, прыгата-

ваны перад ужываннем.
2) Пачуўшы лета спеў, дуб стары памаладзеў.
3) Так ужо заведзена спрадвеку (можа, прымха, можа, Божы 

знак): толькі на Радзіме чалавеку ходзіцца і дыхаецца ўсмак.
4) Ясным ранкам лясная салаўіная сцежка вяла мяне ў родную 

вёску без спешкі.
5) Калі гусі ляцяць нізка, то зіма ўжо блізка.
Адказ: 2,3,4.

Выдзеленыя ў 1-м сказе словы памылкова адзначылі як 
акалічнасць 46% тых абітурыентаў, хто працаваў з 3-м вары-
янтам тэста (2388 чалавек). Адсутнасць марфалагічнага на-
выку вызначаць дзеепрыметнікавы зварот, няведанне яго 
сінтаксічнай функцыі ў сказе (азначэнне) прадэманстрава-
ла прыкладна такая ж колькасць паступаючых, якія выконвалі 
астатнія 9 варыянтаў і дапусцілі аналагічную памылку.

Выдзелены ў 2-м сказе дзеепрыслоўны зварот правіль-
на адзначылі як акалічнасць 56% удзельнікаў тэсціравання. 
Яшчэ большая колькасць абітурыентаў (64%) правільна вы-
значылі сінтаксічную ролю (акалічнасць) выдзеленага ў 3-м 
сказе прыслоўя. Каля 60% абітурыентаў правільна вызначы-
лі ў 4-м сказе акалічнасць ранкам, выражаную назоўнікам у 
форме творнага склону. Значна меншая частка паступаючых 
(35%) ведала, што калі ў складаназалежным сказе з даданай 
акалічнаснай часткай умовы з’яўляецца падпарадкавальным 
злучнікам (5-ы сказ).

Цяжкасці, якія ўзніклі ў абітурыентаў пры выкананні задан-
ня А17, тлумачацца як недастаткова трывалымі тэарэтычны-
мі ведамі, так і адсутнасцю неабходных уменняў прааналіза-
ваць пэўную сінтаксічную канструкцыю. Гэта пацвярджаюць 
і невысокія паказчыкі выканання задання А18, у якім абіту-
рыентам прапаноўвалася адзначыць аднасастаўныя ска-
зы. Амаль палова абітурыентаў памылкова аднесла да двух-
састаўных пэўна-асабовыя сказы са звароткам (Слаўся, 
восень, дарамі багатымі!). Больш за 40% няправільна вызна-
чылі як аднасастаўныя тыя сказы, у якіх выказнік выражаны 
прыметнікам ці прыслоўем (Мае ́дзіцячыя ўспаміны пяшчот-
ныя, светлыя.; Хадзіць босым па роснай траве здорава.).

Рэзультаты выканання задання А19 на праверку ведан-
ня правіл пастаноўкі працяжніка паміж дзейнікам і выказнікам 
сёлета крыху павысіліся. Аднак па-ранейшаму да 20% удзель-
нікаў тэсціравання лічаць, што працяжнік абавязкова ставіцца 
паміж дзейнікам і выказнікам, выражанымі назоўнікамі ў фор-
ме назоўнага склону, пры якіх ёсць пабочнае слова (Сумленне, 
бясспрэчна, самы вялікі начальнік над чалавекам.). Прыклад-
на 20% ставяць працяжнік пры наяўнасці параўнальнага злуч-
ніка паміж дзейнікам і выказнікам (Майская траўка што акса-
міт.). Амаль 40% абітурыентаў абавязкова ставяць працяжнік 
паміж дзейнікам і выказнікам, выражанымі назоўнікамі ў фор-
ме назоўнага склону, калі пры выказніку ёсць адмоўная часці-
ца не (Вясёлка не дзіва пасля навальніцы.). Каля 20% абіту-
рыентаў не ставяць працяжніка паміж дзейнікам, выражаным 
інфінітывам, і выказнікам, выражаным назоўнікам у форме на-
зоўнага склону (Жывіць — асноўная функцыя вады.). 

Падчас працы над заданнем А20, дзе трэба было адзна чыць 
сказы, у якіх няма парушэння пунктуацыйных нормаў, ад 25 да 
35% удзельнікаў тэсціравання памыліліся, уключыўшы ў адказ: 
а) сказы з коскай паміж неаднароднымі азначэннямі (Назва Вы-
сокі Бераг добра перадае выгляд берага Нёмана з высокім, 
пясчаным скатам.); б) сказы з коскай паміж аднароднымі чле-
намі, звязанымі пры дапамозе адзіночнага размеркавальнага 
злучніка ці/або (Норка жыве ў норцы земляной, або ў дупле ста-
радрэвіны.). Больш за 40% не ведалі, што не з’яўляюцца адна-
роднымі і не раздзяляюцца коскамі словы ў складзе фразеала-
гізмаў (У жыцці без дабрыні ні туды ні сюды.).

▶ ▶ ▶  12 стар.
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Паважаныя чытачы! Задаць свае пытанні і выказаць прапановы па матэрыялах дадатку вы можаце на e-mail: sidarovich@ng-press.by.

У аснове памылак, дапушчаных сёлетнімі абітурыентамі 
пры выкананні задання А21 на праверку ведання правіл паста-
ноўкі знакаў прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі, 
ляжыць слабае засваенне наступных правіл: коскамі не вы-
дзяляюцца звароты, якія з’яўляюцца фразеалагізмамі (Што зя-
зюля — лясная варажбітка, вядома ўсім як двойчы два.), зва-
роты са значэннем ‘у якасці’ (Мікалай Ермаловіч пісаў вершы, 
літаратуразнаўчыя творы, але найбольшую вядомасць набыў 
як даследчык гісторыі роднага краю.), выказнікі (Асеннімі бар-
вамі долы гарэлі, бярозы нібыта сышлі з акварэлі.). 

У бягучым годзе ў параўнанні з мінулымі большая коль-
касц ь абітурыентаў правільна выканала заданне А22 на па-
станоўку знакаў прыпынку пры адасобленых членах сказа. 
Вынікі ЦТ-2018 паказалі, што гэта заданне не адносіцца да 
традыцыйна самых складаных, галоўнае — добра засвоіць 
тэму і на аснове практычнага матэрыялу выпрацаваць неаб-
ходныя навыкі.

Ступень валодання абітурыентамі катэгорыяй пабочнасці 
і паняццем ‘“устаўныя канструкцыі” была аб’ектам кантролю 
ў заданні А23. Тут трэба адзначыць, што многія паступаючыя 
расстаўлялі знакі прыпынку, кіруючыся толькі інтанацыяй пры 
поўнай адсутнасці семантыка-граматычнага аналізу. Такім чы-
нам, імі былі няправільна расстаўлены знакі прыпынку:

ó у сказах, дзе злучнік і аддзяляецца коскамі разам з па-
бочным словам, бо ўтварае з ім адно сэнсавае цэлае (Ідэі, 
матывы, вобразы, сюжэты пісьменнікі, і праўда, часта бя руць 
з фальклору.);

ó у сказах з устаўнымі канструкцыямі, якія выдзяляюцца 
працяжнікамі ці дужкамі, але не коскамі (Калі ў вырай птушкі 
адлятаюць, яны — з тым ніхто не стане спрачацца — у нашых 
дубровах песні свае да вясны пакідаюць.).

Ніякіх цяжкасцей у 90% паступаючых не выклікалі склада-
назлучаныя сказы (заданне А24), дзе часткі з супастаўляль-
ным значэннем звязаны пры дапамозе супраціўных злучнікаў 
а, але (Дарог на свеце вельмі многа, але ў кожнага свая да-
рога.). Да 70% абітурыентаў (на ЦТ-2017 — 50%) правільна не 
паставілі знакаў прыпынку паміж часткамі складаназлучаных 
сказаў, якія маюць спалучальныя сэнсавыя адносіны, звяза-
ны адзіночным спалучальным злучнікам і, а ў першай частцы 
ёсць агульны для абедзвюх член сказа або часціца (Зноў апа-
дае залатая лістота і збіраюцца гусі на сейм перад дальняй 
дарогай.). Пры гэтым амаль 40% абітурыентаў памыліліся:

ó не паставіўшы працяжнік у складаназлучаных сказах 
перад спалучальным злучнікам і, калі ў другой частцы ска-
за падкрэсліваецца вынік у адносінах да першай (Зачапіўся 
ветрык за галінку — і расы́ на лістках як не было.);

ó паставіўшы знак прыпынку перад адзіночным спалу-
чальным злучнікам і паміж часткамі складаназлучанага ска-
за, якія маюць клічную інтанацыю (Колькі музыкі жаўруковай 
у роднай мове і колькі ў ёй душэўнай цеплыні!). 

Рэзультаты выканання тэставага задання А25, якім правя-
ралася ўменне правільна пунктуацыйна афармляць складана-
залежныя сказы, у 2018 годзе павысіліся. Пры гэтым ад 20 да 
30% абітурыентаў дапусцілі памылкі пры пастаноўцы зна-
каў прыпынку ў складаназалежных сказах, дзе даданая част-
ка стаіць перад, пасля і ў сярэдзіне галоўнай (Калі светам во-
сень завалодае, лес яна пакрые цёплай пазалотаю. Не ўсё 
тое золата, што блішчыць. Месца, дзе зліваецца Балачанка 
са Свіслаччу, па сваёй маляўнічасці можа паспаборнічаць з 
многімі куткамі свету.). Паміж аднароднымі даданымі частка-
мі, звязанымі спалучальным злучнікам і, няправільна паставілі 
коску 25% удзельнікаў тэсціравання (Шматгалосы птушы-
ны хор запрашае ў церам лясны, дзе суніцамі пах нуць паля-
ны і дзе расце духмяны чабор.); паміж падпарадкавальнымі 
злучнікамі што і калі, якія стаяць побач, і пры гэтым ёсць дру-
гая частка то парнага злучніка калі — то, памылкова паставілі 
коску 22% паступаючых (Вядома, што калі захоў ваць ваду ў 
сярэбраным посудзе, то яна не будзе псавацца.).

Заданне А26 не выканалі паступаючыя, якія не змаглі 
ўстанавіць сэнсавыя адносіны паміж часткамі бяззлучніка-
вых складаных сказаў або не ведалі ўмоў пастаноўкі знакаў 
прыпынку паміж імі.  

Заданне А27 правярала веданне правіл пастаноўкі зна-
каў прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі су-
вязі частак. Паспяхова справіліся з ім 63% абітурыентаў 
(на ЦТ-2017 — 43%). І гэта сведчыць аб тым, што падчас па-
дагульнення і сістэматызацыі вывучанага па тэме “Скла да ны 
сказ” сёлета на 20% абітурыентаў больш, чым у мінулым го-
дзе, усвядомілі да канца кожную пунктуацыйную сітуацыю. 

Добрае веданне правіл афармлення простай мовы (за-
данне А28) у бягучым годзе прадэманстравалі 60% паступа-
ючых. Нягледзячы на даволі высокі працэнт тых, хто справіў-
ся з заданнем, узровень яго складанасці здаецца нетыповым. 
Асабліва нехарактэрным ён выглядае на фоне рэзультатаў вы-
канання (63%) папярэдняга задання — А27, якое патрабавала 
максімум увагі і засяроджанасці. Параўнаем два заданні.

Узор задання А27:
А27. Адзначце нумар пропуску, на месцы якога трэба паставіць 

двукроп’е:
Кажуць1)__ што ў нашых продкаў існавала такое павер’е2)__ ў тым 

месцы, дзе вясёлка адным сваім краем уваходзіць у зямлю3)__ мож-
на адкапаць гладыш з золатам4)__ а калі хочаш быць шчаслівым5)__ 
дык трэба босым прайсці пад вясёлкай.

Адказ: 2. 

Правёўшы структурна-семантычны і пунктуацыйны аналіз 
складанай сінтаксічнай канструкцыі (складанага сказа з розны-
мі відамі сувязі частак), правільны адказ на заданне з 6-га вары-
янта тэста далі 78% паступаючых (працавалі з варыянтам 2382 
чалавекі). Дарэчы, тэма “Знакі прыпынку ў складаным сказе з 
рознымі відамі сувязі частак” вывучаецца ў 9 класе.

Узор задання А28:
А28. Адзначце знак (знакі) прыпынку, які (якія) трэба паставіць 

на месцы пропуску ў сказе:
Падышоўшы да лясной крыніцы, матуля спытала ў мяне__ “А ты 

ведаеш, што крынічную ваду называюць лекавай?”
1) двукроп’е і працяжнік;  4) коску і працяжнік;
2) коску;   5) двукроп’е.
3) працяжнік;
Адказ: 5.

Для выканання задання, як бачым, ёсць усе дадзеныя: 
месца простай мовы ў дачыненні да слоў аўтара вызначаць не 
трэба, бо яна ўзята ў двукоссе; знакі прыпынку, якія ставяц-
ца ў сказе з простай мовай, названы. Выканалі заданне ўсё 
ў тым жа 6-м варыянце 56% абітурыентаў. Пры гэтым прапа-
наваная пунктуацыйная сітуацыя, калі пасля слоў аўта ра, што 
стаяць перад простай мовай, ставіцца двукроп’е, разглядаец-
ца ў 5-м класе і з’яўляецца запатрабаванай на працягу ўсяго 
курса навучання ва УАСА. Дапушчаныя некаторымі абітуры-
ентамі памылкі можна растлумачыць простай няўважлівасцю. 
Аднак у цэлым пытанне застаецца адкрытым. Тым больш што 
ўжо не раз намі было заўважана: абітурыенты дапускаюць па-
мылкі, па нейкай прычыне ўскладніўшы заданні, якія не патра-
буюць сур’ёзных мысліцельных аперацый, для выканання якіх 
да статкова аўтаматызаванай дзейнасці.

Маўленне. Тэкст. Стылістыка
Раздзел у тэсце быў прадстаўлены матэрыялам задан-

няў А29, А30 і В7. Два з іх (А29, А30) арыентаваны на правер-
ку ўменняў і навыкаў аналізаваць сэнсавую структуру тэкс-
таў навуковага, мастацкага і публіцыстычнага стыляў. Трэцяе 
(В7) вызначала ступень валодання арфаграфічнымі нормамі 
беларускай літаратурнай мовы.

У заданні А29 тэста было прапанавана вызначыць стыль 
маўлення (тэксту). Справіліся з ім 64% удзельнікаў тэсціраван-
ня. У 2017 і 2016 гадах правільна выканалі аналагічнае задан-
не 62% абітурыентаў. Такім чынам, на працягу апошніх трох ЦТ 
у большай колькасці паступаючых заданне на вызначэнне сты-
лёвай прыналежнасці тэкстаў цяжкасцей не выклікала. Аднак 
на фоне паляпшэння рэзультатаў яго выканання застаецца ня-
зменным адзін факт: часцей за ўсё памыляюцца паступаючыя 
ў вызначэнні стылёвай прыналежнасці публіцыстычных тэкс-
таў. Колькасць удзельнікаў тэсціравання 2016—2018 гадоў, якія 
правільна вызначылі стыль тэксту, пададзена ў табліцы.

Стылі тэксту
Колькасць абітурыентаў, якія правільна вызначы-
лі стыль, %

ЦТ-2016 ЦТ-2017 ЦТ-2018

Мастацкі 83 74 81

Навуковы 90 80 80

Публіцыстычны 44 47 51

Матэрыялам задання А30 правяраліся навыкі аналіза-
ваць тэкст з пункту гледжання найважнейшай яго характа-
рыстыкі — звязнасці. Абітурыентам было прапанавана знай-
сці сродкі сувязі ў мікратэкстах (лагічных адзінствах): 

Узор задання:
А30. Адзначце з прапанаваных слоў тыя, якія з’яўляюцца срод-

камі сувязі 5-га сказа тэксту з 4-м сказам:
1) і;   4) мецэнат;
2) назаўсёды;  5) Гомеля.
3) знакаміты;   
(4) Пабудавалі сабор на сродкі графа Мікалая Румянцава — вядо-

мага мецэната, збіральніка кніг і рукапісаў. (5) Непарыўна і назаўсёды 
змог звязаць сваё імя знакаміты мецэнат з гісторыяй Гомеля.

Адказ: 3,4.

Правільна адзначылі лексічны паўтор мецэнат 83% тых 
паступаючых, хто выконваў 7-ы варыянт тэста, знайшлі сі-
нонім знакаміты — 34%. Найбольш пытанняў (пра гэта свед-
чаць і працэнты выканання аналагічнага задання ў іншых ва-
рыянтах тэста) выклікалі сінонімы.   

Адзначым, што навыкі аналізаваць тэкст з пункту погля-
ду звязнасці з’яўляюцца абавязковымі, бо пры адсутнасці іх 
чалавек не можа ўспрымаць структуру тэксту і разумець ва 
ўсёй паўнаце логіку развіцця аўтарскай думкі. Таму важны 
метадычны вывад заключаецца ў наступным: адным з галоў-
ных патрабаванняў у арганізацыі вучэбнай дзейнасці па вы-

вучэнні мовы павінна быць пастаянная ўвага да тэкстаўтва-
ральнай функцыі моўных сродкаў.

Тэма “Зычныя [д]–[дз’], [т]–[ц’], іх вымаўленне і права-
піс” разглядаецца ў 5-м класе і застаецца запатрабаванай на 
працягу наступных 6 гадоў навучання. І тым не менш з задан-
нем В7, матэрыялам якога правяраўся ўзровень засваення 
ўказанай тэмы, справіліся далёка не ўсе экзаменуемыя. Раз-
гледзім адзін з прыкладаў задання В7 (5-ы варыянт тэста).

Узор задання:
В7. Знайдзіце ў прапанаваным сказе слова, якое не адпавя-

дае арфаграфічнай норме беларускай літаратурнай мовы. Запішы-
це гэта слова правільна і ў той граматычнай форме, у якой яно пада-
дзена ў сказе:

Восенню 1921 года пры БДУ была створана бібліяцека, якая з 
часам пачала выконваць функцыі галоўнай дзяржаўнай установы 
краіны па захаванні друкаваных і рукапісных твораў.

Адказ: бібліятэка.

Усяго з заданнем працавалі 2378 чалавек. З ім паспяхо-
ва справіліся 1458 (62%) паступаючых. Зусім не далі адка-
зу 135 чалавек. Найбольш папулярнымі сярод няправільных 
адказаў былі: бібліатэка, бібліятека, бібліацека, бібліате-
ка, бібліяцэка і інш. Няма неабходнасці даказваць, што сло-
ва бібліятэка ўваходзіць у актыўны слоўнікавы запас сучас-
нага чалавека. Таму пытанне “Чаму яго напісання не ведалі 
920 абітурыентаў?” застаецца адкрытым. 

Шаноўныя абітурыенты 2019 года! Вы прачыталі артыкул, 
у якім пададзены звесткі аб выкананні тэста-2018 па беларус-
кай мове і ў лаканічнай форме акумуляваны тыповыя памылкі. 
Напрыканцы нагадаем вам некаторыя метадычныя рэкамен-
дацыі, падрыхтаваныя на аснове аналізу вынікаў ЦТ. 

З вялікай доляй упэўненасці можна сказаць: уважлівае 
стаўленне да беларускага слова — гэта першааснова вы-
сокіх вынікаў на экзамене па роднай мове.

Вельмі важна засвоіць вучэбную праграму ў поўным 
аб’ёме, а не рыхтавацца толькі да выканання тэставых за-
данняў пэўных тыпаў, да заданняў з пэўным паэлементным 
зместам. Экзаменацыйны бал залежыць ад узроўню тэарэ-
тычных (лінгвістычных) ведаў і практычных навыкаў, а не ад 
формы падачы моўнага матэрыялу ў тэставым заданні.

Засваенне нормаў сучаснай беларускай мовы ўсклад-
няецца іх кардынальным адрозненнем ад нормаў, што за-
мацоўваюць правільнае напісанне слоў ці, напрыклад, ужы-
ванне словазлучэнняў у рускай мове. Таму відавочна, што ў 
працэсе навучання значна большай увагі заслугоўвае матэ-
рыял, у якім паказваецца спецыфіка сучаснай літаратурнай 
беларускай мовы.

На ўсіх этапах падрыхтоўкі да ўступнага экзамену неабход-
на быць максімальна засяроджанымі, сканцэнтраванымі пры 
напісанні адказу, каб не дапускаць арфаграфічных памылак.

Паважаныя абітурыенты! Спадзяёмся, што для вас гэты 
матэрыял будзе ў значнай ступені інфармацыйна-даве-
дачным. А для таго каб вы змаглі праверыць свае веды па 
мова знаўчых раздзелах, удакладніць недастаткова засвое-
ныя тэмы, узнавіць забытае і папярэдзіць забыванне, РІКВ 
прапануе наступныя матэрыялы:

ó зборнік тэстаў ЦТ-2018;
ó поўны зборнік тэстаў, які ўключае заданні ЦТ 2012—

2016 гг.
Ацаніць на сённяшні дзень узровень сваіх ведаў па 

прадмеце і вызначыць для сябе рэзультатыўныя шляхі да-
лейшай падрыхтоўкі вы зможаце, прыняўшы ўдзел у рэпе-
тыцыйным тэсціраванні.

РІКВ жадае поспеху ўсім абітурыентам 2019 года! 

Матэрыял прапанаваны
Рэспубліканскім інстытутам кантролю ведаў.

Фота Алега ІГНАТОВІЧА.

◀ ◀ ◀ 11 стар. Уважліва стаўцеся Уважліва стаўцеся 
да роднага словада роднага слова
Да памылак прыводзіць адсутнасць ведаў “пад рукой” 

і неабходных практычных навыкаў

У аўдыторыі “Народныя паэты і пісьменнікі У аўдыторыі “Народныя паэты і пісьменнікі 
Беларусі” на філалагічным факультэце БДУ.Беларусі” на філалагічным факультэце БДУ.


