
Рэкамендацыі па карэкціроўцы прыкладнага каляндарна-

тэматычнага планавання (далей – КТП) у 2022/2023 навучальным годзе 

па вучэбным прадмеце "Беларуская мова" ў сувязі з неабходнасцю 

выдзялення асобных гадзін на кантрольныя і навучальныя работы  

Раздзел (тэма) 

 

Прыкладныя віды 

работ 

Каментарый (рэкамендацыі) 

 

 

5 КЛАС (2 кантрольныя дыктанты, 2 навучальныя і 2 кантрольныя пераказы, 

3 навучальныя сачыненні) 

 

Тэкст Кантрольны 

дыктант 

Урок 23 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Сінтаксіс і 

пунктуацыя 

 

 

 

Сачыненне-

апавяданне на аснове 

ўласных назіранняў  

Урок 261 (за кошт рэзервовых 

урокаў або гадзін, выдзеленых 

на падагульненне і 

сістэматызацыю вывучанага за 

год). Працу над сачыненнем на 

аснове ўласных назіранняў (за 

птушкамі, хатнімі гадаванцамі ці 

свойскімі жывёламі) мэтазгодна 

арганізаваць на матэрыяле 

практ. 131 (5 кл., частка 1) 

Сінтаксіс і 

пунктуацыя 

 

Падрабязны пераказ 

тэксту (з 

выкарыстаннем 

апорных слоў і 

словазлучэнняў) 

Урокі 36, 37 (згодна з 

прыкладным КТП) 

Сінтаксіс і 

пунктуацыя 

Кантрольны 

дыктант 

Урок 46 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Фанетыка і 

арфаэпія. 

Графіка і 

арфаграфія 

Падрабязны пераказ 

апавядальнага тэксту 

 

Урок 58 (на тэму “Вымаўленне і 

правапіс галосных о, э, а” 

адводзіцца ўрок 57)  

Фанетыка і 

арфаэпія. 

Графіка і 

арфаграфія 

Сачыненне-

апавяданне пра 

выпадак з жыцця 

Урок 64 (на вывучэнне тэмы 

“Зычныя гукі. Глухія, звонкія і 

санорныя зычныя, іх вымаўленне 

і правапіс” адводзіцца ўрок 63) 

Фанетыка і 

арфаэпія. 

Кантрольны 

падрабязны пераказ 

Урокі 76, 77 (згодна з 

прыкладным КТП) 

                                           
1Далей змяняецца нумарацыя ўрокаў: урок 27 “Сказ як сінтаксічная 

адзінка” і г.д. 



Графіка і 

арфаграфія 

мастацкага тэксту 

 

Лексіка. 

Фразеалогія 

 

Сачыненне-апісанне 

на аснове апорных 

слоў / тэксту 

Урок 93 (замест перакладу з 

рускай мовы на беларускую 

вучэбнага тэксту, які можна 

правесці як частку папярэдняга 

або наступнага ўрока). Працу 

над сачыненнем мэтазгодна 

арганізаваць на матэрыяле 

практ. 185 або практ. 214 (5 кл., 

частка 2) 

Лексіка. 

Фразеалогія 

 

Кантрольны пераказ 

апавядальнага 

тэксту 

Урокі 95, 96 (згодна з 

прыкладным КТП) 

 

6 КЛАС (2 кантрольныя дыктанты, 2 навучальныя і 2 кантрольныя пераказы, 

3 навучальныя сачыненні) 

 

Склад слова. 

Словаўтварэнне 

Кантрольны 

падрабязны пераказ 

апавядальнага 

тэксту 

Урокі 22, 23 (згодна з 

прыкладным КТП) 

Назоўнік Патрабаванні да 

сціслага пераказу. 

Сціслы пераказ 

апавядальных тэкстаў 

Урок 38 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Назоўнік Сачыненне-

апавяданне ў 

мастацкім стылі па 

апорных словах 

Урок 47 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Назоўнік 

 

Кантрольны 

дыктант 

Урок 44 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Прыметнік Падрабязны пісьмовы 

пераказ мастацкага 

тэксту з элементамі 

апісання рэчаў, жывёл 

або памяшкання па 

складаным плане 

Урокі 68, 69 (згодна з 

прыкладным КТП) 

Прыметнік Сачыненне-

апавяданне з 

апісаннем прымет 

рэчаў, жывёл або 

памяшкання 

Урок 72 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Лічэбнік Кантрольны Урокі 79, 80 (згодна з 



падрабязны пераказ 

апавядальнага 

тэксту 

прыкладным КТП) 

Займеннік Сачыненне-апісанне 

родных мясцін 

Урок 91 (на вывучэнне тэмы 

“Прыналежныя займеннікі. 

Указальныя займеннікі” 

адводзіцца ўрок 90). 

Прыкладныя тэмы сачыненняў: 

“Мой родны край”, “Люблю мой 

край, старонку гэту…”, “Каб 

любіць Беларусь нашу мілую, 

трэба ў розных краях пабываць” 

і інш. 

Займеннік Кантрольны 

дыктант 

Урок 97 (згодна з прыкладным 

КТП) 

 

7 КЛАС (1 кантрольны дыктант, 2 навучальныя і 2 кантрольныя пераказы,  

1 кантрольнае і 3 навучальныя сачыненні) 

 

Дзеяслоў Кантрольны 

дыктант 

Урок 15 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Дзеяслоў Пераказ тэксту з 

заменай часу 

дзеясловаў 

Урок 20 (замест тэмы 

«Падагульненне і 

сістэматызацыя вывучанага па 

раздзеле “Дзеяслоў”») 

Дзеепрыметнік 

 

Кантрольны 

падрабязны пераказ 

тэксту 

Урокі 24, 25 (згодна з 

прыкладным КТП) 

Дзеепрыметнік 

 

Мастацкае апісанне 

знешнасці чалавека. 

Сачыненне-апісанне 

знешнасці чалавека 

Урок 30 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Дзеепрыслоўе Патрабаванні да 

выбарачнага пераказу.  

Выбарачны вусны і 

пісьмовы пераказ 

тэкстаў з 

дзеепрыслоўямі і 

дзеепрыслоўнымі 

зваротамі на аснове 

папярэдняй 

падрыхтоўкі 

Урокі 37, 38 (згодна з 

прыкладным КТП) 

Прыслоўе Кантрольны 

падрабязны пераказ 

Урокі 47, 48 (згодна з 

прыкладным КТП) 



тэксту 

Прыслоўе Сачыненне-апісанне 

вёскі (горада, 

мікрараёна)  

Урок 50 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Злучнік Сачыненне-

апавяданне пра свой 

род, сваіх продкаў 

Урок 59 (на вывучэнне тэмы 

“Падпарадкавальныя злучнікі, іх 

ужыванне” адводзіцца ўрок 58). 

Працу над сачыненнем 

мэтазгодна арганізаваць на 

матэрыяле практ. 327 

Часціца 

 

Кантрольнае 

сачыненне  

 

Урок 65 (замест кантрольнага 

дыктанта) (практ. 360) 

 

 

8 КЛАС (1 кантрольны дыктант, 2 навучальныя і 2 кантрольныя пераказы,  

1 навучальная тэставая работа (з часткай С), 2 кантрольныя і 3 навучальныя 

сачыненні) 

 

Двухсастаўныя 

сказы 

Кантрольны 

дыктант 

Урок 14 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Двухсастаўныя 

сказы 

Пераказ тэксту 

навуковага стылю  

Урок 19 (на вывучэнне тэмы 

“Спосабы выражэння выказніка” 

адводзяцца ўрокі 17, 18). 

Двухсастаўныя 

сказы 

Пераказ зместу 

кінафільмаў, урыўкаў 

з мастацкіх твораў, 

радыё- і тэлеперадач з 

выкарыстаннем 

двухсастаўных сказаў 

Урок 22 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Аднасастаўныя 

сказы 

Кантрольны 

падрабязны пераказ 

тэксту  

Урокі 30, 31 (згодна з 

прыкладным КТП) 

Сказы з 

аднароднымі 

членамі 

Кантрольнае 

сачыненне-

разважанне на аснове 

прыказкі 

Урок 36 (на вывучэнне тэмы 

“Паняцце пра ўскладнены сказ. 

Сказы з аднароднымі членамі” 

адводзіцца ўрок 35). Працу над 

сачыненнем мэтазгодна 

арганізаваць на матэрыяле 

практ. 240 

Сказы з 

аднароднымі 

членамі 

Водгук на празаічны 

або вершаваны твор 

Урок 41 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Сказы з 

аднароднымі 

Кантрольнае 

сачыненне на 

Урок 43 (замест кантрольнага 

дыктанта). Прыкладныя тэмы 



членамі маральна-этычную 

тэму  

сачыненняў: “Каго можна 

назваць сапраўдным сябрам?”,  

“Што значыць быць добрым 

сынам ці добрай дачкой?”, “Каго 

называюць міласэрным 

чалавекам?”, “Як бы я хацеў, каб 

да мяне адносіліся іншыя?”, “Я і 

мае адносіны з аднакласнікамі” і    

інш. 

Сказы са 

звароткамі, 

пабочнымі 

словамі, 

устаўнымі 

канструкцыямі 

Сачыненне-

разважанне або 

сачыненне-апісанне 

па карціне 

Урок 45 (на вывучэнне тэмы 

“Зваротак. Неразвітыя і развітыя 

звароткі, іх выдзяленне ў вусным 

і пісьмовым маўленні” 

адводзіцца ўрок 44 або 

выкарыстоўваецца рэзервовая 

гадзіна). Працу над сачыненнем-

разважаннем мэтазгодна 

арганізаваць на матэрыяле 

практ. 302, над сачыненнем па 

карціне – на матэрыяле 

практ. 210 

Сказы са 

звароткамі, 

пабочнымі 

словамі, 

устаўнымі 

канструкцыямі 

Кантрольны 

падрабязны пераказ 

тэксту  

Урокі 49, 50 (згодна з 

прыкладным КТП) 

Сказы з 

адасобленымі 

членамі 

Тэставая работа 

(з часткай С) 

Урок 61 (замест кантрольнай 

тэставай работы) 

Сказы з 

адасобленымі 

членамі 

Сачыненне-апісанне 

помніка гісторыі 

(культуры) 

Урокі 63-64 (згодна з 

прыкладным КТП) 

 

9 КЛАС (1 кантрольны дыктант, 2 навучальныя і 2 кантрольныя пераказы, 1 

навучальная тэставая работа (з часткай С), 2 кантрольныя і 3 навучальныя 

сачыненні) 

 

Складаны сказ Кантрольны 

падрабязны пераказ 

тэксту 

Урокі 10, 11 (згодна з 

прыкладным КТП) 

Складаназлуча-

ныя сказы 

 

Кантрольны 

дыктант 

Урок 19 (згодна з прыкладным 

КТП) 



Складаназале-

жныя сказы 

  

Сачыненне-апісанне 

па карціне  

Урок 21 (на вывучэнне тэмы 

“Паняцце пра складаназалежны 

сказ” адводзіцца ўрок 20).  

Працу над сачыненнем 

мэтазгодна арганізаваць на 

матэрыяле практ. 90 

Складаназале-

жныя сказы 

 

Кантрольнае 

сачыненне аб родным 

краі  

Урок 30 (замест кантрольнага 

дыктанта). Прыкладныя тэмы 

сачыненняў: “Мая Беларусь”, 

“Мая малая радзіма”, “Экскурсія 

па родным краі”, “Гісторыя 

майго краю” і інш. (практ. 157) 

Бяззлучнікавыя 

складаныя 

сказы 

Пераказ 

публіцыстычнага 

тэксту 

Урок 37 (на вывучэнне тэмы 

“Знакі прыпынку ў 

бяззлучнікавых складаных 

сказах. Двукроп’е паміж 

часткамі ў бяззлучнікавых 

складаных сказах” адводзяцца 

ўрокі 38, 39, 40) 

Бяззлучнікавыя 

складаныя 

сказы 

Кантрольны 

падрабязны пераказ 

тэксту 

Урокі 43, 44 (згодна з 

прыкладным КТП) 

Складаныя 

сказы з рознымі 

відамі сувязі 

частак 

 

Напісанне заявы, 

аўтабіяграфіі  

Урок 49 (на вывучэнне тэмы 

“Знакі прыпынку паміж часткамі 

ў складаных сказах з рознымі 

відамі сувязі частак” адводзіцца 

ўрок 48). Працу над напісаннем 

заявы мэтазгодна арганізаваць на 

матэрыяле практ. 219, 220, 

аўтабіяграфіі – на матэрыяле 

практ. 214, 215, 227 

Бяззлучнікавыя 

складаныя 

сказы 

Кантрольнае 

сачыненне на 

лінгвістычную тэму  

Урок 51 (замест перакладу з 

рускай мовы на беларускую 

навукова-папулярнага тэксту, які 

можна правесці як частку 

папярэдняга або наступнага 

ўрока). Мэтазгодна выкарыстаць 

тэмы сачыненняў, прыведзеныя 

ў практ. 279 

Складаныя 

сказы з рознымі 

відамі сувязі 

частак 

Складанне тэзісаў, 

канспекта 

Урок 53. Працу над напісаннем 

тэзісаў, канспекта мэтазгодна 

арганізаваць на матэрыяле 

практ. 230, 231 

Сінтаксічныя Сачыненне- Урок 61 (на вывучэнне тэмы 



канструкцыі з 

чужой мовай 

 

разважанне на 

дыскусійную тэму  

“Цытаты, іх роля ў выказванні, 

афармленне на пісьме” 

адводзіцца ўрок 60). Працу над 

напісаннем сачынення 

мэтазгодна арганізаваць на 

матэрыяле практ. 258 (“Ці 

ўмеюць беларусы сябраваць?”), 

або практ. 259 (“Як трэба 

правільна рэагаваць на 

крыўдныя словы?”), або 

практ. 263 (“Кніга ХХІ 

стагоддзя: папяровы або 

электронны фармат?”)  

Сінтаксічныя 

канструкцыі з 

чужой мовай 

 

Тэставая работа 

(з часткай С) 

Урок 63 (замест кантрольнай 

тэставай работы) 

 

10 КЛАС  (базавы ўзровень)  

(1 кантрольны дыктант, 1 кантрольны пераказ, 1 кантрольная і 1 навучальная 

тэставыя работы (з часткай С), 2 кантрольныя і 3 навучальныя сачыненні) 

 

Арфаэпічныя 

нормы 

Кантрольны 

дыктант 

Урок 7 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Арфаграфічныя 

нормы 

Кантрольнае 

сачыненне-

разважанне на 

грамадзянска-

патрыятычную тэму 

(пра вядомага земляка 

або іншых знакамітых 

асоб)  

Урокі 13, 14 (замест 

кантрольнага падрабязнага 

пераказу) 

Арфаграфічныя 

нормы 

Сачыненне-

разважанне на аснове 

афарызма 

 

Урок 25 (замест кантрольнай 

тэставай работы). Працу над 

напісаннем сачынення 

мэтазгодна арганізаваць на 

матэрыяле практ. 109 

Лексічныя 

нормы 

Кантрольнае 

сачыненне 

разважанне на аснове 

прыказкі 

Урок 27 (на вывучэнне тэмы 

“Ужыванне слова ў адпаведнасці 

з яго лексічным значэннем, 

адрозненне мнагазначных слоў і 

амонімаў” адводзіцца ўрок 26). 

Працу над сачыненнем 

мэтазгодна арганізаваць на 

матэрыяле практ. 195 



Словаўтвараль-

ныя нормы  

Сачыненне-апісанне 

па карціне 

Урок 32 (на вывучэнне тэмы 

“Словаўтваральныя нормы” 

адводзяцца ўрокі 30, 31). Працу 

над сачыненнем мэтазгодна 

арганізаваць на матэрыяле 

практ. 221 (апісанне карціны 

І.Пратасені “Хлеб”) 

Марфалагічныя 

нормы 

Тэставая работа 

(з часткай С) 

Урок 35 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Марфалагічныя 

нормы 

Кантрольны 

падрабязны пераказ 

тэксту 

Урокі 42, 43 (згодна з 

прыкладным КТП) 

 

Марфалагічныя 

нормы 

Сачыненне-

апавяданне з 

апісаннем родных 

мясцін 

Урок 47 (на вывучэнне тэмы 

“Ужыванне дзеепрыметнікаў і 

дзеепрыслоўяў, 

дзеепрыметнікавых і 

дзеепрыслоўных зваротаў” 

адводзіцца ўрок 46). Працу над 

сачыненнем мэтазгодна 

арганізаваць на матэрыяле 

практ. 314 

Марфалагічныя 

нормы 

Кантрольная 

тэставая работа 

(з часткай С) 

Урок 49 (згодна з прыкладным 

КТП) 

 

10 КЛАС  (павышаны ўзровень) 

(1 кантрольны дыктант, 1 кантрольны пераказ, 2 кантрольныя і 2 

навучальныя тэставыя работы (з часткай С), 3 кантрольныя і 3 навучальныя 

сачыненні) 

 

Фанетыка і 

арфаэпія. 

Графіка і 

арфаграфія. 

Культура 

маўлення 

Кантрольны 

дыктант 

Урок 19 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Фанетыка і 

арфаэпія. 

Графіка і 

арфаграфія. 

Культура 

маўлення 

Тэставая работа 

(з часткай С) 

Урок 30 (на вывучэнне тэмы 

“Правапіс мяккага знака і 

апострафа” адводзіцца ўрок 29) 

Фанетыка і 

арфаэпія. 

Кантрольная 

тэставая работа 

Урок 36 (згодна з прыкладным 

КТП) 



Графіка і 

арфаграфія. 

Культура 

маўлення 

(з часткай С) 

Лексіка. 

Фразеалогія. 

Культура 

маўлення 

 

Кантрольнае 

сачыненне-

разважанне на аснове 

прыказкі 

Урок 39 (на вывучэнне тэмы 

“Лексічнае і граматычнае 

значэнні слова. Прамое і 

пераноснае значэнні слова. 

Шляхі ўзнікнення і тыпы 

пераноснага значэння” 

адводзіцца ўрок 37, тэмы 

“Лексічныя нормы: ужыванне 

слова ў адпаведнасці з яго 

лексічным значэннем” – урок 

38). Працу над сачыненнем 

мэтазгодна арганізаваць на 

матэрыяле практ. 195 

Лексіка. 

Фразеалогія. 

Культура 

маўлення 

 

Кантрольны 

падрабязны пераказ 

тэксту 

Урокі 44, 45 (згодна з 

прыкладным КТП) 

 

Марфемная 

будова слова. 

Словаўтварэнне 

і арфаграфія. 

Культура 

маўлення 

Сачыненне-апісанне 

па карціне 

Урок 59 (пісьмовая творчая 

работа). Працу над сачыненнем 

мэтазгодна арганізаваць на 

матэрыяле практ. 221 (апісанне 

карціны І.Пратасені “Хлеб”) 

Марфалогія і 

арфаграфія. 

Культура 

маўлення 

Тэставая работа 

(з часткай С) 

Урок 64 (на вывучэнне тэмы 

“Сістэма часцін мовы. 

Назоўнік…” адводзіцца ўрок 63) 

Марфалогія і 

арфаграфія. 

Культура 

маўлення 

Сачыненне на 

лінгвістычную тэму 

Урок 68 (замест кантрольнага 

дыктанта). Прыкладныя тэмы 

сачыненняў: “Моўныя нормы. Ці 

патрэбны яны сучаснаму 

чалавеку?”, “Для чаго трэба 

ведаць і вывучаць граматыку?”, 

“Якія моўныя праблемы мяне 

хвалююць?”, “Навошта ведаць і 

адрозніваць стылі маўлення?” і 

інш. 

Марфалогія і 

арфаграфія. 

Культура 

Кантрольнае 

сачыненне-

разважанне на 

Урокі 72-73 (замест 

кантрольнага падрабязнага 

пераказу тэксту). Працу над 



маўлення маральна-этычную 

тэму 

сачыненнем мэтазгодна 

арганізаваць на матэрыяле 

практ. 269 (перакласці выслоўі 

на беларускую мову, напісаць 

сачыненне-разважанне на аснове 

аднаго з выслоўяў (на выбар)) 

Марфалогія і 

арфаграфія. 

Культура 

маўлення 

Сачыненне-

апавяданне з 

апісаннем родных 

мясцін 

Урок 85 (згодна з прыкладным 

КТП). Працу над сачыненнем 

мэтазгодна арганізаваць на 

матэрыяле практ. 314 

Марфалогія і 

арфаграфія. 

Культура 

маўлення 

Кантрольнае 

сачыненне-

разважанне на 

грамадзянска-

патрыятычную тэму 

(пра вядомага земляка 

або іншых знакамітых 

асоб) 

Урокі 90-91 (згодна з 

прыкладным КТП) 

Марфалогія і 

арфаграфія. 

Культура 

маўлення 

Кантрольная 

тэставая работа 

(з часткай С) 

Урокі 100, 101 (згодна з 

прыкладным КТП) 

 

11 КЛАС (базавы ўзровень) 

(1 кантрольны дыктант, 1 кантрольны пераказ, 1 кантрольная і 1 навучальная 

тэставыя работы (з часткай С), 2 кантрольныя і 3 навучальныя сачыненні) 

 

Сінтаксічныя і 

пунктуацыйныя 

нормы 

Кантрольны 

дыктант 

Урок 8 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Сінтаксічныя і 

пунктуацыйныя 

нормы 

Тэставая работа 

(з часткай С) 

Урок 14 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Сінтаксічныя і 

пунктуацыйныя 

нормы 

Сачыненне-

разважанне пра ролю 

кнігі ў жыцці 

чалавека 

Урок 18 (на вывучэнне тэмы 

“Правілы пабудовы сказаў з 

адасобленымі членамі, знакі 

прыпынку” адводзяцца ўрокі 17, 

19). Працу над сачыненнем 

мэтазгодна арганізаваць на 

матэрыяле практ. 107 (“Кніга ў 

маім жыцці”, “Кніга – 

найлепшы даведнік, дарадца”, 

“Кніга – крыніца ведаў”, “Ці 

можа кніга зрабіць чалавека 



лепшым?”, “Навошта чалавек 

чытае кнігі?” і інш.) 
Сінтаксічныя і 

пунктуацыйныя 

нормы 

Кантрольнае 

сачыненне-

апавяданне пра 

наведванне цікавых 

мясцін, экскурсію ў 

музей 

(Нацыянальную 

бібліятэку Беларусі) 

Урок 22 (замест кантрольнай 

тэставай работы) 

Сінтаксічныя і 

пунктуацыйныя 

нормы 

Сачыненне-апісанне 

пра любімую пару 

года або роднага 

чалавека 

Урок 26 (адна гадзіна з 

кантрольнага падрабязнага 

пераказу тэксту)2. Працу над 

сачыненнем мэтазгодна 

арганізаваць на матэрыяле 

практ. 140 

Сінтаксічныя і 

пунктуацыйныя 

нормы 

Кантрольнае 

сачыненне-

разважанне на 

аснове афарызма  

Урок 30 (другая гадзіна з 

кантрольнага падрабязнага 

пераказу тэксту). Працу над 

сачыненнем мэтазгодна 

арганізаваць на матэрыяле 

практ. 143 (выказванне 

У. Караткевіча “Усе шляхі 

прыводзяць не да Рыма, а да 

родных вербаў і бяроз”) 

Сінтаксічныя і 

пунктуацыйныя 

нормы 

Сачыненне-

разважанне на 

грамадзянска-

патрыятычную тэму 

Урок 36 (на вывучэнне тэмы 

“Правілы пабудовы складаных 

сказаў (бяззлучнікавых); знакі 

прыпынку” адводзяцца ўрокі 34, 

35). Прыкладныя тэмы: “У чым 

праяўляецца актыўная жыццёвая 

пазіцыя чалавека і 

грамадзяніна?”, “Як фарміруецца 

патрыятызм?”, “Якія абавязкі 

накладвае на чалавека статус 

грамадзяніна краіны?”, «Як вы 

ставіцеся да жыццёвай пазіцыі 

“дзе нарадзіўся – там і 

згадзіўся”?» і інш. 

Сінтаксічныя і 

пунктуацыйныя 

Кантрольная 

тэставая работа 

Урок 42 (згодна з прыкладным 

КТП) 

                                           
2 Далей урокі 27–29 “Правілы пабудовы складаных сказаў 

(складаназлучаных); знакі прыпынку” 



нормы (з часткай С)  

Сінтаксічныя і 

пунктуацыйныя 

нормы 

Кантрольны 

падрабязны пераказ 

тэксту 

Урокі 45, 46 (згодна з 

прыкладным КТП) 

 

 

11 КЛАС  (павышаны ўзровень) 

(1 кантрольны дыктант, 1 кантрольны пераказ, 2 кантрольныя і 2 

навучальныя тэставыя работы (з часткай С), 3 кантрольныя і 3 навучальныя 

сачыненні) 

 

Стылістыка Кантрольны 

дыктант 

Урок 8 (згодна з прыкладным 

КТП) 

Словалучэнне Эсэ аб праблеме 

чытання, ролі кнігі, 

бібліятэкі ў 

грамадстве 

Урок 17 (напісанне эсэ згодна з 

прыкладным КТП). Працу над 

сачыненнем мэтазгодна 

арганізаваць на матэрыяле § 2-3, 

практ. 23 (11 кл., павышаны 

ўзровень) 

Словалучэнне Кантрольны 

падрабязны пераказ 

тэксту 

Урокі 22, 23 (згодна з 

прыкладным КТП) 

 

Просты сказ Сачыненне пра 

паходжанне назвы 

свайго горада, вёскі, 

мясцовасці і г. д. 

Урок 33 (замест кантрольнага 

дыктанта). Прыкладныя тэмы 

сачыненняў: «Гісторыя майго 

горада (вёскі)», «Па вуліцах 

любімага горада», «Паданне пра 

стварэнне возера (рэчкі і г.д.)» і 

інш. 

Просты сказ Тэставая работа 

(з часткай С) 

Урок 37 (на вывучэнне 

аднасастаўных сказаў 

адводзяцца ўрокі 34–36) 

Просты сказ Кантрольнае 

сачыненне-апісанне 

(пейзажная замалёўка) 

пра любімую пару 

года 

Урок 44 (пісьмовая творчая 

работа згодна з прыкладным 

КТП). Працу над сачыненнем 

мэтазгодна арганізаваць на 

матэрыяле практ. 51 

Просты сказ Сачыненне-

разважанне на 

маральна-этычную 

тэму  

Урокі 53, 54 (замест 

кантрольнага сачынення згодна з 

прыкладным КТП). Прыкладныя 

тэмы сачыненняў: “У чым 

выяўляецца сіла характару?”, 

“Што такое чалавечнасць?”, 

“Чаму ў чалавека павінна быць 

мэта ў жыцці?”, “Мае ўрокі 



жыццёвай мудрасці” і інш. 

Просты сказ Кантрольная 

тэставая работа 

(з часткай С) 

Урок 63 (згодна з прыкладным 

КТП) 

 

Складаны сказ Кантрольнае 

сачыненне-

разважанне на 

грамадзянска-

патрыятычную тэму 

Урок 77-78 (замест кантрольнага 

падрабязнага пераказу тэксту). 

Прыкладныя тэмы: “У чым 

праяўляецца актыўная жыццёвая 

пазіцыя чалавека і 

грамадзяніна?”, “Як фарміруецца 

патрыятызм?”, “Якія абавязкі 

накладвае на чалавека статус 

грамадзяніна краіны?”, «Як Вы 

ставіцеся да жыццёвай пазіцыі 

“дзе нарадзіўся – там і 

згадзіўся”?» і інш. 

Складаны сказ Тэставая работа 

(з часткай С) 

Урок 84 (на вывучэнне 

бяззлучнікавых складаных  

сказаў адводзяцца ўрокі 82, 83) 

Складаны сказ Кантрольнае 

сачыненне-

апавяданне пра 

наведванне цікавых 

мясцін, экскурсію ў 

музей (Нацыянальную 

бібліятэку Беларусі) і 

інш. 

Урокі 92, 93 (пісьмовая творчая 

работа згодна з прыкладным 

КТП)  

Складаны сказ Кантрольная 

тэставая работа 

(з часткай С) 

Урок 101 (згодна з прыкладным 

КТП) 

 

 


