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№ 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных відаў  
і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

І чвэрць (24 урокі)

Агульныя звесткі аб мове (3 гадзіны)

1
2
3

Агульныя звесткі 
аб мове

3 Пашырыць веды пра ролю мовы 
ў жыцці чалавека і грамадства. 
Сфарміраваць уяўленне пра гра-
мадскую сутнасць мовы (мова — 
сродак зносін), моўныя патрэбы 
асобы і грамадства, ролю бе ла- 
 рускай мовы ў развіцці нацыя-
нальнай культуры. Удасканаль-
ваць уменні адэкватна ўспры-
маць вуснае і пісьмовае маўлен- 
 не, весці дыялог у сіту ацыі афі - 
цыйных маўленчых зносін

Фармулёўка асноўных пала жэн-
няў тэксту пра мову як сацыяль-
ную з’яву; запіс пад дыктоўку 
выказванняў дзеячаў беларускай 
культуры пра ролю мовы ў жыцці 
чалавека і грамадства (рэка-
мендуецца выкарыстаць кнігу 
А. А. Каўруса «Слова наша род-
нае», 1986); дэкламацыя вершаў 
пра беларускую мову; дыспут 
на тэму «Якую мову называюць 
роднай?» (на аснове артыкула

§ 1, практ. 5*;
пісьмовае вы-
казванне на 
тэму «Вобраз-
ная, вольная, 
пявучая мова 
б е л а р у с к а я 
мая!» (П. Пан-
чанка)

* Аб’ём дамашняга задання вызначаецца настаўнікам з улікам узроўню падрыхтаванасці вучняў і можа мець дыферэнцыраваны 
характар.

Працяг

1 2 3 4 5 6

А. Я. Міхневіча «Родная мова» 
з энцыклапедыі «Беларуская 
мова», 1994, с. 458)

Культура маўлення  
(6 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)

4
5
6

Асноўныя якасці 
культуры маўлення: 
пра вільнасць, да - 
клад насць, лагіч-
насць, чысціня, да-
рэчнасць, багацце 
і выразнасць маў-
лення

3 Сфарміраваць уяўленне аб 
куль туры маўлення, асноўных 
камунікатыўных якасцях маў-
лення (правільнасці, даклад-
насці, лагічнасці, чысціні, да-
рэч насці, багацці і выразнасці 
маўлення)

Пісьмовы адказ на пытанне «Чаму 
правільнасць маўлення выступае 
асновай маўленчай культуры?» 
паводле выказванняў вучоных аб 
правільнасці маўлення; гутарка на 
аснове зместу тэксту аб арталогіі; 
складанне тэзісаў па матэрыялах 
публікацый, прысвечаных куль-
туры маўлення; падрыхтоўка 
пісьмовага выказвання на тэму 
«Асноўныя камунікатыўныя 
якас ці маўлення»

§ 2, практ. 10;
скласці слова-
злу чэнні (ска-
зы) з прапана-
ванымі паро-
німамі

7
8

Камунікатыўная сі - 
туацыя і правілы 
маў ленчых паво-
дзін. Маўленчы эты- 
кет і беларускія на-
цыянальна-куль-
турныя этыкетныя 
традыцыі. Падрых - 
тоўка віншаваль-
нага прывітання

2 Пашырыць веды аб камуні ка- 
 тыўнай сітуацыі і правілах маў- 
 ленчых паводзін, формулах маў-
ленчага этыкету. Сфарміраваць 
уяўленне пра беларускія нацыя-
нальна-культурныя этыкетныя 
традыцыі, выкарыстанне правіл 
маўленчага этыкету як паказ-
чыка агульнай культуры асобы. 
Удасканальваць уменне ўжы-
ваць згодна з маўленчай сітуа -

Пісьмовы пераказ тэксту з вы-
карыстаннем беларускіх формул 
маўленчага этыкету; падрыхтоўка 
паведамлення пра структуру він - 
шавальнага тэксту; гутарка пра 
асаблівасці выкарыстання займен - 
нікаў ты, вы ў розных маўленчых 
сітуацыях; аналіз віншавальных 
тэкстаў; складанне тэксту він- 
шавальнай паштоўкі

§ 3, практ. 16;
выпісаць з тво-
раў мастацкай 
л і т а р а т у р ы 
ска зы з фор-
муламі маў-
ленчага эты-
кету
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Працяг
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цыяй і зместам камунікацыі 
моўныя сродкі для наладжвання 
неканфліктных, добразычлівых  
і паспяховых узаемаадносін; 
умен не захоўваць культуру маў- 
лен чых паводзін і дарэчы ка-
рыстацца нацыянальным маў-
ленчым этыкетам

9 Пісьмовая твор
чая работа

1 Удасканальваць уменне ства-
раць пісьмовае выказванне на 
прапанаваную тэму: адбіраць  
неабходныя факты для раскрыц- 
ця аўтарскай задумы; падпа-
радкоўваць кампазіцыю тэксту 
адпаведнаму тыпу маўлення; 
працаваць над моўным афарм-
леннем выказвання

Функцыянальная стылістыка 
(5 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)

10 Функцыянальныя 
стылі (навуковы, 
афіцыйны) і жанры, 
стылеўтваральныя 
моўныя сродкі

1 Пашырыць веды пра спецыфіку 
навуковага і афіцыйнага стыляў 
маўлення, іх жанры. Развіваць 
уменні абгрунтоўваць прына-
лежнасць тэкстаў да навуковага 
і афіцыйнага стыляў, выяўляць 
асаблівасці ўжывання ў іх 
моўных сродкаў, удасканальваць 
тэксты навуковага і афіцыйнага

Знаёмства з планам стыліс тычна га 
аналізу тэксту, стылістычны аналіз 
тэкстаў навуковага і афіцый - 
нага стыляў; рэдагаванне тэксту 
навуковага стылю; стварэнне 
тэкс ту навуковага стылю; падбор 
да прапанаваных слоў і слова-
злу чэнняў сінонімаў, якія выка-
рыстоўваюцца ў афіцыйным

§ 4, 5, практ. 34

Працяг

1 2 3 4 5 6

стыляў. Выпрацоўваць здоль-
насць ствараць уласныя тэксты 
навуковага і афіцыйнага стыляў

стылі; напісанне заявы, аб’явы, 
распіскі; параўнанне моўных 
сродкаў, выкарыстаных у службо-
вай і мастацкай аўтабіяграфіях

11 Функцыяналь ныя 
стылі (публіцыс-
тычны) і жанры, 
стылеўтваральныя 
моўныя сродкі

1 Пашырыць веды пра спецы фі-
ку публіцыстычнага стылю маў - 
лення, яго жанры. Развіваць 
уменні абгрунтоўваць прына - 
лежнасць тэкстаў да публіцыс- 
тычнага стылю, выяўляць асаб - 
лівасці ўжывання ў іх моўных 
сродкаў, удасканальваць тэк-
сты публіцыстычнага стылю. 
Выпрацоўваць здольнасць ства - 
раць уласныя тэксты публі цыс-
тычнага стылю

Абгрунтаванне прыналежнасці 
тэксту да публіцыстычнага сты-
лю; аналіз загалоўкаў газетных 
артыкулаў; стылістычны аналіз 
тэкстаў публіцыстычнага сты-
лю; аналіз асаблівасцей ужыван-
ня моўных сродкаў у маўленні 
спартыўных каментатараў; напі-
санне нататкі

§ 6, практ. 45

12 Пісьмовая твор
чая работа

1 Удасканальваць уменне ства-
раць пісьмовае выказванне на 
прапанаваную тэму: адбіраць не-
абходныя факты для раскрыцця 
аўтарскай задумы; падпарад-
коўваць кампазіцыю тэксту ад-
паведнаму тыпу маўлення; пра-
цаваць над моўным афармлен-
нем выказвання

13 Функцыянальныя 
стылі (мастацкі, гу-
тарковы) і жанры, 

1 Пашырыць веды пра спецыфіку 
мастацкага і гутарковага сты-
ляў маўлення, асаблівасці пра -

Вызначэнне асаблівасцей пра-
заіч нага і паэтычнага тэкстаў; 
знаходжанне ў сказах эпітэтаў

§ 7, 8, практ. 58
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Працяг

1 2 3 4 5 6

стылеўтваральныя 
моўныя сродкі

заічнага і паэтычнага маўлення. 
Развіваць уменні абгрунтоўваць 
прыналежнасць тэкстаў да ма-
стацкага і гутарковага стыляў, 
выяўляць асаблівасці ўжывання 
ў іх моўных сродкаў, удасканаль-
ваць тэксты мастацкага і гутар-
ковага стыляў. Выпрацоўваць 
уменне ствараць уласныя тэксты 
мастацкага і гутарковага стыляў

і метафар, вызначэнне мэты іх 
ужывання ў творах мастацкай 
літаратуры; знаходжанне ў тэк-
стах параўнанняў, антытэз, рас - 
крыццё мэты іх выкарыстання; 
складанне дыялогаў, якія могуць 
адбыцца ў пэўных сітуацыях 
неафіцыйных зносін; стыліс-
тычны аналіз тэкстаў мастацкага 
і гутарковага стыляў; адказы на 
кантрольныя пытанні, выкананне 
кантрольных заданняў

14 Кантрольны дык
тант

1 Выявіць узровень сфармі ра-
ванасці арфаграфічных і пун-
ктуацыйных уменняў і навыкаў

Словазлучэнне
(10 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы)

15
16

Словазлучэнне; ві-
ды, спосабы і сродкі 
сінтаксічнай сувязі 
ў словазлучэнні

2 Узнавіць і падагульніць веды пра 
словазлучэнне, яго будову, віды, 
спосабы і сродкі сінтаксічнай 
сувязі ў словазлучэнні. Уда-
сканальваць уменні вызначаць 
ві ды, спосабы і сродкі сінтак-
січнай сувязі ў словазлучэннях; 
навык сінтаксічнага разбору 
словазлучэнняў

Выпісванне са сказаў словазлу-
чэнняў, вызначэнне відаў сэн-
савых адносін паміж галоўным 
і залежным словамі; падрыхтоўка 
паведамлення на тэму «Словазлу-
чэнне. Віды, спосабы і сродкі гра-
матычнай сувязі ў словазлучэнні» 
на аснове схемы; сінтаксічны раз-
бор словазлучэнняў

§ 9, практ. 69;
вы пісаць з тэк-
сту слова злу-
чэнні з розны-
мі спо са ба мі 
сін так січ най 
сувязі

17
18

Сінтаксічныя нор-
мы: асаблівасці да-
пасавання і кіраван- 

2 Узнавіць і пашырыць веды пра 
асаблівасці дапасавання і кі-
равання ў беларускай мове. Раз -

Падрыхтоўка паведамлення на 
тэму «Асаблівасці кіравання ў бе-
ларускай мове ў параўнанні з руc-

§ 9, практ. 73,
81

Працяг

1 2 3 4 5 6

ня ў беларускай 
мове

віваць уменне правіль на ўжы - 
ваць у маўленні словазлучэнні, 
будова якіх адлюстроўвае спе- 
цыфіку дапасавання і кіравання 
ў беларускай мове. Удасканаль-
ваць навык сінтаксічнага разбо-
ру словазлучэнняў

кай» на аснове табліцы; складанне 
сказаў са спецыфічнымі для бе-
ларускай мовы словазлучэннямі; 
пераклад з рускай мовы на бела-
рускую словазлучэнняў, будова 
якіх адлюстроўвае спецыфіку 
кіравання ў беларускай мове; 
сінтаксічны разбор словазлу-
чэнняў

19
20

Кантрольны па
драбязны пераказ 
тэксту

2 Удасканальваць уменне па-
драбязна пераказваць тэкст 
з заха ваннем яго жанрава-
стылістычных і моўных асаблі-
васцей: раскрываць тэму і ас-
ноўную думку тэксту; пасля-
доўна перадаваць падзеі, ло гіку 
і кампазіцыю тэксту-арыгі-
нала; выкарыстоўваць моў-
ныя сродкі ў адпаведнасці з ка-
мунікатыўнай задачай

21
22

Сэнсава-стыліс тыч-
ная роля і тэкста - 
ўтваральныя маг - 
чымасці словазлу-
чэнняў у раз горт - 
ванні тэмы, афарм- 
ленні звязнага вы-
казвання

2 Удакладніць і пашырыць веды 
пра сэнсава-стылістычную ролю 
і тэкстаўтваральныя магчымасці 
словазлучэнняў у разгортванні 
тэмы, афармленні звязнага вы-
казвання. Развіваць уменні вы-
значаць сэнсава-стылістычную 
ролю словазлучэнняў. Удаска-
нальваць навык сінтаксічнага 
разбору словазлучэнняў

Падрыхтоўка пісьмовага выказ-
вання на тэму «Роля мовы ў жыц - 
ці грамадства», тлумачэнне сэн - 
сава-стылістычнай ролі словазлу- 
чэнняў; напісанне міні-сачынення 
«Свет бывае сумны і вясёлы», вы-
значэнне ролі словазлучэнняў 
у разгортванні тэмы; сінтаксічны 
разбор слова злучэнняў

§ 9, практ. 84,
85
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23 Кантрольнае са
чыненне

1 Удасканальваць уменне ства-
раць пісьмовае выказванне на 
прапанаваную тэму: адбіраць не-
абходныя факты для раскрыц-
ця аўтарскай задумы; падпа-
радкоўваць кампазіцыю тэксту 
адпаведнаму тыпу маўлення; 
працаваць над моўным афарм-
леннем выказвання

24 Сінаніміка слова-
злучэнняў, яе роля 
ў стварэнні тэкстаў 
рознай жанрава-
стылістычнай пры-
належнасці

1 Удакладніць і пашырыць веды 
пра сінаніміку словазлучэнняў, 
яе ролю ў стварэнні тэкстаў 
рознай жанрава-стылістычнай 
прыналежнасці.  Развіваць 
уменні падбіраць да словазлу-
чэнняў сінанімічныя. Удаска-
нальваць навык сінтаксічнага 
разбору словазлучэнняў

Падбор да прапанаваных слова-
злу чэнняў сінанімічных; вызна-
чэнне ролі слоў з колераабазна-
чальнай семантыкай у тэксце; пе-
раклад тэксту з рускай мовы на 
беларускую; сінтаксічны разбор 
словазлучэнняў

ІІ чвэрць (24 урокі)

Просты сказ
(38 гадзін, з іх 6 гадзін — на пісьмовыя работы)

25
26

Сказ,  асноўныя 
функцыі сказа

2 Узнавіць і сістэматызаваць 
веды пра сказ як цэласную 
сінтаксічную адзінку, асноўныя 
функцыі і прыметы сказа. Зама-
цаваць уменне вызначаць тыпы 
простых сказаў. Удасканальваць 
навык сінтаксічнага разбору 
простых сказаў

Пісьмовыя адказы на пытанні 
па змесце тэксту пра сказ як 
сінтаксічную адзінку; знаёмства 
з парадкам сінтаксічнага разбору 
простага сказа, выпісванне з тэк-
сту простых сказаў, іх сінтаксічны 
разбор

§ 10, практ. 92
(ІІ); выпісаць 
з тэксту про-
стыя сказы, 
зрабіць іх сін-
таксічны раз-
бор

Працяг

1 2 3 4 5 6

27
28
29
30

Сінтаксічныя пры-
меты двухсастаўных 
сказаў. Сінтак січ-
ныя нормы: сувязь 
дзейніка і выказніка 
ў сказе

4 Удакладніць і пашырыць веды 
пра сінтаксічныя прыметы двух - 
састаўных сказаў, сувязь дзей-
ніка і выказніка ў сказе. Замаца-
ваць уменні размяжоўваць тыпы 
выказнікаў, дзейнік і выказнік, 
выражаныя назоўнікамі ў назоў - 
ным склоне, правільна спалу-
чаць у маўленні дзейнік і выказ - 
нік. Удасканальваць навык сін - 
таксічнага разбору двухсас-
таўных сказаў

Складанне двухсастаўных сказаў 
са словамі і словазлучэннямі, 
што абазначаюць сінтаксічныя 
паняцці; складанне сказаў, у якіх 
дзейнік і выказнік выражаны 
назоўнікамі ў назоўным склоне; 
складанне сказаў з прапанаванымі 
словазлучэннямі ў ролі дзейніка; 
пераклад вучэбнага тэксту з ру-
скай мовы на беларускую; сін-
таксічны разбор двухсастаўных 
сказаў

§ 9, 11,
практ. 81; 
запісаць ска-
зы, ужываю-
чы выказнік 
у патрэбнай 
форме

31 Сінтаксічныя нор-
мы: парадак слоў

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
парадак слоў у сказе, сфар - 
міраваць уяўленне пра функцыі 
парадку слоў у сказе. Выпрацоў-
ваць уменне вызначаць функ-
цыю парадку слоў у сказе. Уда-
сканальваць навык сінтаксічнага 
разбору двухсастаўных сказаў

Адказы на пытанні па змесце 
вучэбнага тэксту; вызначэнне 
функцыі парадку слоў у сказах; 
сінтаксічны разбор двухсастаўных 
сказаў

Перабудаваць 
сказы з мэтай 
п а з б е г н у ц ь 
двух сэнсавасці

32 Кантрольны дык
тант

1 Выявіць узровень сфарміра-
ванасці арфаграфічных і пунк-
туацыйных уменняў і навыкаў

33
34
35
36

Сінтаксічныя пры-
меты аднасастаўных 
сказаў

4 Удакладніць і пашырыць веды 
пра сінтаксічныя прыметы 
аднасастаўных сказаў. Фармі - 
раваць уменні вызначаць сінтак-
січныя прыметы і асаблівасці

Складанне аднасастаўных сказаў 
розных відаў з апорай на схему; 
перабудова двухсастаўных сказаў 
у аднасастаўныя безасабовыя; 
падрыхтоўка паведамлення на

§ 11, практ. 97;
в ы п і с а ц ь 
з твораў ма-
стацкай літа-
ра туры адна-
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Працяг

1 2 3 4 5 6

будовы аднасастаўных сказаў, 
адрозніваць віды аднасастаўных 
сказаў. Удасканальваць навык 
сін таксічнага разбору аднасас-
таўных сказаў

тэму «Сэнсава-стылістычная 
роля аднасастаўных сказаў» на 
аснове тэксту; сінтаксічны разбор 
аднасастаўных сказаў

сас таўныя ска-
зы, зрабіць іх  
с інтаксічны 
раз бор

37 Сінтаксічныя пры-
меты няпоўных ска-
заў

1 Удакладніць і пашырыць веды 
пра сінтаксічныя прыметы 
ня поўных сказаў, іх віды. Фармі - 
раваць уменні вызначаць сін- 
таксічныя прыметы і асаблівасці 
будовы няпоўных сказаў. Уда-
сканальваць навык сінтаксічнага 
разбору няпоўных сказаў

Пісьмовыя адказы на пытанні па 
змесце вучэбнага тэксту пра ня-
поўныя сказы; знаходжанне ў тво- 
рах мастацкай літаратуры няпоў-
ных сказаў, вызначэнне іх відаў 
(кантэкстуальныя, сітуацыйныя, 
эліптычныя); складанне дыялогаў 
з выкарыстаннем няпоўных 
сказаў; сінтаксічны разбор няпоў-
ных сказаў

§ 11, скласці
тэставыя за- 
данні па тэме 
«Сінтаксічныя 
прыметы адна-
састаўных ска- 
заў, няпоўных 
сказаў»

38
39

Кантрольны па
драбязны пераказ 
тэксту

2 Удасканальваць уменне па-
драбязна пераказваць тэкст 
з захаваннем яго жанрава-
стылістычных і моўных асаблі-
васцей: раскрываць тэму і ас - 
ноў ную думку тэксту; пасля-
доўна перадаваць падзеі, ло-
гіку і кампазіцыю тэксту-ары - 
гінала; выкарыстоўваць моў-
ныя сродкі ў адпаведнасці з ка-
мунікатыўнай задачай

40
41
42
43

Сінтаксічныя пры- 
меты сказаў з адна- 
роднымі членамі. 
Сінтаксічныя нормы: 

4 Сістэматызаваць і пашырыць 
веды пра сінтаксічныя пры-
меты сказаў з аднароднымі 
членамі, пунктуацыйныя нормы

Тлумачэнне пастаноўкі знакаў 
прыпынку ў сказах з аднароднымі 
членамі; падрыхтоўка паведам-
лення на аснове схемы аб правілах

§ 12, практ. 108,
114

Працяг

1 2 3 4 5 6

ужыванне аднарод-
ных членаў сказа. 
Пунктуацыйныя 
нор мы: знакі пры-
пынку ў сказах з ад-
народнымі чле намі

пры пісьмовым афармленні 
сказаў з аднароднымі членамі 
і абагульняльнымі словамі пры 
аднародных членах сказа. За-
мацаваць уменне адрозніваць 
аднародныя азначэнні ад не-
аднародных. Развіваць уменні 
вызначаць сінтаксічныя пры-
меты і асаблівасці будовы ска-
заў з аднароднымі членамі, пра-
вільна ставіць і тлумачыць знакі 
прыпынку ў іх. Удасканальваць 
навык сінтаксічнага разбору 
сказаў з аднароднымі членамі

пастаноўкі знакаў прыпынку 
ў сказах з абагульняльнымі слова-
мі пры аднародных членах ска-
за; пастаноўка знакаў прыпынку 
ў сказах з аднароднымі членамі; 
складанне сказаў з аднароднымі 
членамі паводле прапанаваных 
схем; пераклад тэксту з рускай 
мовы на беларускую; сінтаксічны 
разбор сказаў з аднароднымі 
членамі

44 Кантрольная тэс
тавая работа

1 Выявіць узровень засваення 
моў най і маўленчай тэорыі, сфар - 
міраванасці моўных і камуні-
катыўных уменняў і навыкаў

45
46
47
48

Сінтаксічныя пры- 
меты сказаў з ада-
собленымі членамі. 
Сінтаксічныя нор- 
мы: ужыванне ада - 
собленых членаў 
сказа, правілы ўжы- 
вання дзеепры слоў- 
 ных і дзеепрымет-
нікавых зва ро таў.

4 Узнавіць і пашырыць веды пра 
ўмовы адасаблення, сін так січ-
ныя прыметы сказаў з адасоб-
ленымі членамі, правілы ўжы - 
ван ня дзеепрыслоўных і дзее-
пры метнікавых зваротаў, пунк - 
туацыйныя нормы пры пісьмо-
вым афармленні сказаў з адасоб-
ленымі членамі. Выпрацоўваць 
уменні вызначаць сінтаксіч ныя

Знаходжанне ў тэкстах сказаў 
з адасобленымі членамі, тлумачэн-
не ўмоў адасаблення; пастаноўка 
знакаў прыпынку ў сказах з ада - 
собленымі азначэннямі, прыдат- 
камі, акалічнасцямі, дапаўненнямі, 
удакладняльнымі членамі; фарму - 
лёўка правіл ужывання дзеепры-
слоўных словазлучэнняў на асно-
ве вучэбнага тэксту; перабудова

§ 13, практ. 119,
128; выпі саць 
з тэксту ска-
зы з ада собле-
нымі чле намі, 
растлумачыць 
умовы адаса-
блення
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Пунктуацыйныя 
нормы: знакі пры-
пынку ў сказах 
з ада собленымі чле-
намі

прыметы і асаблівасці будовы 
сказаў з адасобленымі члена мі, 
правільна ўжываць дзее пры-
слоўныя і дзеепрымет ніка-
выя звароты, ставіць і тлума-
чыць знакі прыпынку ў сказах 
з адасобленымі чле намі. Удаска-
нальваць навык сінтаксічнага 
разбору сказаў з адасобленымі 
членамі

сказаў так, каб неадасобленыя 
члены сказа сталі адасобленымі; 
пашырэнне сказаў адасобленымі 
членамі; складанне сказаў з ада-
собленымі членамі паводле прапа-
наваных схем; сінтаксічны разбор 
сказаў з адасобленымі членамі

ІІІ чвэрць (33 урокі)

49
50
51
52

Сінтаксічныя пры - 
меты сказаў з па-
бочнымі і ўстаўны-
мі канструкцыямі 
Пунк туацыйныя 
нормы: знакі пры-
пынку ў сказах з па-
бочнымі і ўстаў - 
нымі канст рук цы-
ямі

4 Падагульніць і сістэматызаваць 
веды пра сінтаксічныя прыметы 
сказаў з пабочнымі і ўстаўнымі 
канструкцыямі, пунктуацыйныя 
нормы пры іх пісьмовым афарм-
ленні. Выпрацоўваць уменні вы-
значаць сінтаксічныя прыме-
ты і асаблівасці будовы сказаў 
з пабочнымі і ўстаўнымі канст-
рукцыямі; адрозніваць пабоч-
ныя канструкцыі ад членаў 
ска за; правільна ставіць і тлу-
мачыць знакі прыпынку ў ска-
зах з пабочнымі і ўстаўнымі 
канструкцыямі. Удасканальваць 
навык сінтаксічнага разбору 
сказаў з пабочнымі і ўстаўнымі 
канструкцыямі

Знаходжанне ў тэкстах сказаў 
з пабочнымі і ўстаўнымі канст-
рукцыямі, тлумачэнне іх будо-
вы, пунктуацыйнага афармлен-
ня; складанне сказаў са словамі 
аднак, бадай, відаць, вядома ў ролі 
пабочных слоў і членаў ска-
за (службовых слоў); спісванне 
тэксту з пастаноўкай знакаў пры- 
пынку; размежаванне сказаў 
з пабочнымі і ўстаўнымі канст - 
рукцыямі; напісанне замалёўкі 
з выкарыстаннем сказаў з па - 
бочнымі і ўстаўнымі канст рук - 
цыямі; сінтаксічны разбор ска-
заў з пабочнымі і ўстаўнымі 
канструкцыямі

§ 14, практ. 143,
148; запі саць 
тэкст, устаў-
ляючы пабоч-
ныя і ўстаўныя 
канст рук цыі

Працяг

1 2 3 4 5 6

53
54

Сінтаксічныя пры-
меты сказаў са зва - 
роткамі. Пунктуа-
цыйныя нормы: зна-
кі прыпынку ў ска-
зах са звароткамі

2 Падагульніць і сістэматызаваць 
веды пра сінтаксічныя прыме-
ты сказаў са звароткамі, пунк - 
туацыйныя нормы пры іх пісьмо-
вым афармленні. Выпрацоўваць 
уменні вызначаць сінтаксічныя 
прыметы і асаблівасці будо вы 
сказаў са звароткамі, адроз ні-
ваць звароткі ад членаў ска-
за; правільна ставіць і тлума-
чыць знакі прыпынку ў сказах 
са звароткамі. Удасканальваць 
навык сінтаксічнага разбору 
сказаў са звароткамі

Падрыхтоўка паведамлення на 
тэму «Зваротак і знакі прыпынку 
пры ім» на аснове схемы; тлума-
чэнне пастаноўкі знакаў прыпын-
ку ў сказах са звароткамі; складан-
не сказаў з прапанаванымі словамі 
ў ролі дзейнікаў і звароткаў; пера-
каз тэксту пра адрозненне зварот-
ка ад іншых сінтаксічных адзінак; 
падрыхтоўка паведамлення на 
тэму «Сэнсава-стылістычная 
роля зваротка ў розных стылях 
маўлення» на аснове тэксту; 
сінтаксічны разбор сказаў са 
звароткамі

§ 14, практ. 138;
выпісаць з тво-
раў мас тацкай 
л і т а  р а т у р ы 
5 ска заў са зва-
роткамі

55
56

Сінтаксічныя пры - 
меты сказаў з параў-
нальнымі зваротамі. 
Пунктуацыйныя 
нормы: знакі пры-
пынку ў сказах з па - 
раўнальнымі зва-
ротамі

2 Узнавіць і пашырыць веды пра 
сінтаксічныя прыметы сказаў 
з параўнальнымі зваротамі, пунк - 
туацыйныя нормы пры іх пісь - 
мовым афармленні. Выпра-
цоўваць уменні вызначаць сін - 
таксічныя прыметы і асаблівас - 
ці будовы сказаў з параў наль-
нымі зваротамі, правільна ста-
віць і тлумачыць знакі прыпын-
ку ў сказах з параўнальнымі 
зваротамі. Удасканальваць на-
вык сінтаксічнага разбору сказаў 
з параўнальнымі зваротамі

Тлумачэнне пастаноўкі зна каў 
прыпынку ў сказах з параў наль-
нымі зваротамі; спісванне тэксту 
з пастаноўкай знакаў прыпын-
ку; перабудова прапанаваных 
сказаў у сказы з параўнальнымі 
зваротамі; сінтаксічны разбор 
сказаў з параўнальнымі зваротамі

§ 15, практ. 152;
выпісаць з тво-
раў мастацкай 
л і  т а р а т у р ы 
5 сказаў з па-
раў нальнымі 
зваротамі, зра-
біць іх сін так-
січ ны разбор
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57 Кантрольны дык
тант

1 Выявіць узровень сфармі ра ва-
насці арфаграфічных і пункту-
ацыйных уменняў і навыкаў

58
59
60
61

Сэнсава-стыліс-
тыч ная роля і тэкс-
таўтваральныя маг-
чымасці простых 
сказаў рознай бу-
довы і прызначэння

4 Удакладніць і пашырыць веды 
пра сэнсава-стылістычную ролю 
і тэкстаўтваральныя магчымасці 
простых сказаў рознай будовы. 
Выпрацоўваць уменні вызна-
чаць сэнсава-стылістычную 
ро лю простых сказаў рознай 
будовы і прызначэння, абгрун-
тоўваць мэтазгоднасць іх ужы-
вання ў тэкстах розных тыпаў, 
стыляў і жанраў

Падрыхтоўка паведамлення на 
тэму «Сэнсава-стылістычная 
роля простых сказаў» на асно-
ве вучэбнага тэксту; запіс пад 
дыктоўку тэкстаў навуковага, 
публіцыстычнага і мастацка-
га стыляў; вызначэнне сэнсава-
стылістычнай ролі ўжытых у тэк-
стах простых сказаў рознай будо-
вы, абгрунтаванне мэтазгоднасці 
іх ужывання; сінтаксічны разбор 
простых сказаў

В ы п і с а ц ь 
з твораў ма-
стацкай літа- 
ратуры дыя-
лог, ахарак та-
рызаваць сэн - 
сава-стыліс-
тычную ролю 
ўжытых у ім 
простых ска-
заў

62 Кантрольнае са
чыненне

1 Удасканальваць уменне ства-
раць пісьмовае выказванне на 
прапанаваную тэму: адбіраць 
неабходныя факты для рас-
крыцця аўтарскай задумы; пад-
парадкоўваць кампазіцыю тэк-
сту адпаведнаму тыпу маў лення; 
працаваць над моўным афарм-
леннем выказвання

Складаны сказ (39 гадзін, з іх 7 гадзін — на пісьмовыя работы)

63
64
65
66

Сінтаксічныя пры-
меты складаназлу-
чаных сказаў. Сін-
таксічныя нормы: 

5 Удакладніць і пашырыць веды 
пра сінтаксічныя прыметы скла-
даназлучаных сказаў, сэнсавыя 
адносіны паміж часткамі скла-

Складанне табліцы «Сэнсавыя 
адносіны ў складаназлучаных ска-
зах» на аснове тэксту; запіс склада-
назлучаных сказаў з пастаноўкай

§ 16, практ. 155, 
158; вы пісаць 
з тэксту скла-
даназлучаныя

Працяг

1 2 3 4 5 6

67 ужыванне склада-
назлучаных сказаў 
у тэкстах розных 
ты паў, стыляў і жан - 
раў. Пунктуацый-
ныя нормы: знакі 
прыпынку ў склада-
назлучаных сказах

даназлучаных сказаў, пунктуа-
цыйныя нормы пры пісьмовым 
афармленні складаназлучаных 
сказаў. Развіваць уменні вы-
значаць сінтаксічныя прыме-
ты і асаблівасці будовы склада-
назлучаных сказаў, правільна 
ставіць і тлумачыць знакі пры-
пынку ў іх. Удасканальваць на-
вык сінтаксічнага разбору скла-
даназлучаных сказаў

знакаў прыпынку; утварэнне 
з простых і бяззлучнікавых скла-
даных сказаў складаназлучаных; 
дапісванне складаназлучаных 
сказаў; складанне складаназлу-
чаных сказаў паводле прапана-
ваных схем; сінтаксічны разбор 
складаназлучаных сказаў

сказы, зрабіць 
іх сінтаксічны 
разбор

68 Пісьмовая твор
чая работа

1 Удасканальваць уменне ства-
раць пісьмовае выказванне на 
прапанаваную тэму: адбіраць не-
абходныя факты для раскрыцця 
аўтарскай задумы; падпа рад коў-
ваць кампазіцыю тэксту адпа-
веднаму тыпу маўлення; праца-
ваць над моўным афармленнем 
выказвання

69
70
71
72
73
74

Сінтаксічныя пры-
меты складаназа-
лежных сказаў. Сін-
таксічныя нормы: 
ужыванне склада-
назалежных сказаў  
у тэкстах розных ты- 
 паў, стыляў і жан-
раў. Пунктуацый-
ныя нормы: знакі

6 Узнавіць і сістэматызаваць веды 
пра сінтаксічныя прыметы скла - 
даназалежных сказаў, віды дада-
ных частак у складаназалеж ных 
сказах, віды падпарадкаван ня да-
даных частак галоўнай у склада-
назалежных сказах з некалькімі 
даданымі часткамі, пунктуа-
цыйныя нормы пры пісьмовым 
афармленні складаназалежных

Пісьмовыя адказы на пытанні па 
змесце правіла; паведамленне аб 
прыёмах размежавання падпарад-
кавальных злучнікаў і злучальных 
слоў на аснове тэксту; выпісванне 
складаназалежных сказаў, вызна-
чэнне сродкаў сувязі частак; пад- 
рыхтоўка паведамленняў на тэмы 
«Віды даданых частак у скла да-
назалежным сказе», «Даданыя

§ 17, практ. 165,
172; выпісаць 
з тэксту скла-
даназалежныя 
сказы, пабуда-
ваць іх схемы
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прыпынку ў склада-
назалежных сказах

сказаў. Выпрацоўваць уменні 
вызначаць сінтаксічныя прыме-
ты і асаблівасці будовы склада-
назалежных сказаў; карыстац-
ца рознымі прыёмамі разме-
жавання падпарадкавальных 
злучнікаў і злучальных слоў; 
вызначаць віды даданых ча-
стак; адрозніваць сузалежнае 
і паслядоўнае падпарадкаван-
не даданых частак, аднародныя 
і неаднародныя даданыя часткі; 
правільна ставіць і тлумачыць 
знакі прыпынку ў складаназа-
лежных сказах. Удасканаль-
ваць навык сінтаксічнага раз-
бору скла даназалежных сказаў, 
уменне будаваць іх схемы

акалічнасныя часткі ў складаназа-
лежным сказе» на аснове табліц; 
запіс складаназалежных сказаў 
з пастаноўкай знакаў прыпынку; 
пабудова схем складаназалеж-
ных сказаў з некалькімі даданымі 
часткамі; дапісванне складаназа-
лежных сказаў; складанне скла-
даназалежных сказаў паводле 
прапанаваных схем; сінтаксічны 
разбор складаназалежных сказаў

75
76

Кантрольны па
драбязны пераказ 
тэксту

2 Удасканальваць уменне падра-
бязна пераказваць тэкст з за-
хаваннем яго жанрава-сты - 
лістычных і моўных асаблі-
васцей: раскрываць тэму і ас - 
ноўную думку тэксту; пасля- 
доўна перадаваць падзеі, логі - 
ку і кампазіцыю тэксту-арыгі - 
нала; выкарыстоўваць моўныя 
сродкі ў адпаведнасці з камуні-
катыўнай задачай

Працяг
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77
78
79
80
81

Сінтаксічныя пры - 
меты бяззлуч ніка - 
вых складаных ска- 
заў. Сінтаксічныя 
нормы: ужыван-
не бяззлучнікавых 
складаных сказаў 
у тэкстах розных 
тыпаў, стыляў і жан - 
раў. Пунктуацый-
ныя нормы: знакі 
прыпынку ў бяз-
злучнікавых скла-
даных сказах

5 Сістэматызаваць і пашырыць 
веды пра сінтаксічныя пры-
меты бяззлучнікавых склада-
ных сказаў, пунктуацыйныя 
нормы пры іх пісьмовым афарм-
ленні. Выпрацоўваць уменні 
вызначаць сінтаксічныя пры-
меты і асаблівасці будовы бяз-
злучнікавых складаных сказаў, 
перабудоўваць складаназлуча-
ныя і складаназалежныя сказы 
ў бяззлучнікавыя, правільна 
ставіць і тлумачыць знакі пры-
пынку ў бяззлучнікавых скла-
даных сказах. Удасканальваць 
навык сінтаксічнага разбору 
бяззлучнікавых складаных 
сказаў

Падбор прыкладаў на кожны 
пункт правіла пастаноўкі дву-
кроп’я і працяжніка ў бяз злуч-
нікавых складаных сказах; тлума-
чэнне пастаноўкі знакаў прыпын-
ку ў бяззлучнікавых складаных 
сказах; запіс бяззлучнікавых скла-
даных сказаў з пастаноўкай знакаў 
прыпынку; перабудова склада-
назлучаных і складаназалежных 
сказаў у бяз злучнікавыя і наад-
варот; складанне бяззлучнікавых 
складаных сказаў паводле прапа-
наваных схем; напісанне эсэ з вы- 
карыстаннем бяззлучнікавых 
складаных сказаў; сінтаксічны 
разбор бяззлучнікавых склада-
ных сказаў

§ 17, практ. 165, 
172; за пісаць 
10 прыказак, 
с т р у к т у р н а 
ар га ні за ва ных 
як бяз злуч ні-
ка выя склада-
ныя ска зы

ІV чвэрць (24 урокі)

82
83
84
85
86
87

Сінтаксічныя пры - 
меты сказаў з роз - 
нымі відамі су вя - 
зі частак. Сінтак-
січныя нормы: ужы - 
ванне сказаў з роз- 
нымі відамі сувязі 
частак у тэкстах роз- 
ных тыпаў, стыляў 
і жанраў. Пунктуа-

6 Падагульніць веды пра сін так-
січныя прыметы сказаў з роз - 
нымі відамі сувязі частак, пунк - 
туацыйныя нормы пры іх пісь-
мовым афармленні. Выпра - 
цоў ваць уменні вызначаць сін-
таксічныя прыметы і асаблівасці 
будовы сказаў з рознымі відамі 
сувязі частак, складаць сказы 
з рознымі відамі сувязі частак па

Тлумачэнне пастаноўкі знакаў 
прыпынку ў сказах з рознымі 
відамі сувязі частак; выпісванне 
сказаў з рознымі відамі сувязі ча-
стак, пабудова іх схем; пераклад 
тэксту з рускай мовы на белару-
скую; складанне сказаў з рознымі 
відамі сувязі частак паводле пра-
панаваных схем; сінтаксічны раз-
бор сказаў з рознымі відамі сувязі

§ 19, практ. 195, 
198; вы пісаць 
з твораў ма-
стацкай лі та-
ратуры 5 ска-
заў з рознымі 
відамі сувязі 
частак, пабуда-
ваць іх схемы
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 цыйныя нормы: зна- 
кі прыпынку ў ска-
зах з рознымі відамі 
сувязі частак

прапанаваных схемах, правільна 
ставіць і тлумачыць знакі пры-
пынку ў сказах з рознымі відамі 
сувязі частак. Удасканальваць 
навык сінтаксічнага разбору 
сказаў з рознымі відамі сувязі 
частак, уменне будаваць іх схемы

частак; падрыхтоўка вуснага 
лінгвістычнага паведамлення на 
тэму «Сінтаксічныя прыметы 
і асаблівасці будовы складаных 
сказаў розных відаў»

88 Кантрольны дык
тант

1 Выявіць узровень сфарміра-
ванасці арфаграфічных і пун-
ктуацыйных уменняў і навыкаў

89
90
91
92
93
94

Канструкцыі з чу - 
жой мовай. Сінтак-
січныя нормы: ужы-
ванне канструкцый 
з чужой мовай у тэк-
стах розных тыпаў, 
стыляў і жанраў. 
Пунктуацыйныя 
нор мы: знакі пры-
пынку ў канструк-
цыях з чужой мовай

6 Сістэматызаваць веды пра канст - 
рукцыі з чужой мовай, пунктуа - 
цыйныя нормы пры іх пісьмо- 
вым афармленні. Выпрацоўваць 
уменні вызначаць канструкцыі 
з чужой мовай, правільна ставіць 
і тлумачыць знакі прыпынку 
ў сказах з простай мовай

Тлумачэнне пастаноўкі знакаў 
прыпынку ў канструкцыях з про-
стай мовай, складанне іх схем;  
спісванне тэксту з пастаноўкай 
знакаў прыпынку; дапісванне 
слоў аўтара ў сказах з простай мо - 
вай; складанне сказаў з простай 
мовай паводле прапанаваных 
схем; напісанне сачынення з выка-
рыстаннем сказаў з простай мовай

§ 21, практ. 219, 
222, 227

95
96

Кантрольны па
драбязны пераказ 
тэксту

2 Удасканальваць уменне падра-
бязна пераказваць тэкст з за - 
хаваннем яго жанрава-стыліс - 
тычных і моўных асаблівасцей: 
раскрываць тэму і асноўную 
думку тэксту; паслядоўна пера - 
даваць падзеі, логіку і кампа-
зіцыю тэксту-арыгінала; выка- 
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рыстоўваць моўныя сродкі ў ад-
паведнасці з камунікатыўнай за-
дачай

97
98

Сэнсава-стыліс-
тыч ная роля і тэк-
стаўтваральныя 
магчымасці скла-
даных сказаў роз-
най будовы і прыз-
начэння

2 Удакладніць і пашырыць веды 
пра сэнсава-стылістычную ролю 
і тэкстаўтваральныя магчымасці 
складаных сказаў рознай будо-
вы. Выпрацоўваць уменні вы-
значаць сэнсава-стылістычную 
ролю складаных сказаў роз-
най будовы і прызначэння, 
абгрунтоўваць мэтазгоднасць 
іх ужывання ў тэкстах розных 
тыпаў, стыляў і жанраў

Падрыхтоўка паведамлення пра 
асаблівасці ўжывання складаных 
сказаў у тэкстах розных стыляў на 
аснове вучэбнага тэксту; пісьмо-
выя адказы на пытанні па змесце 
тэксту пра асаблівасці сінтаксісу 
тэкстаў мастацкага стылю; вы-
значэнне сэнсава-стылістычнай 
ролі ўжытых у тэкстах складаных 
сказаў рознай будовы; сінтаксічны 
разбор складаных сказаў

§ 20, практ. 211, 
213

99
100

Сінтаксічная сіна-
ні міка

2 Сфарміраваць уяўленне пра 
сінтаксічную сінаніміку. Фармі-
раваць уменні падбіраць да сін - 
таксічных канструкцый сіна-
німічныя, прыводзіць улас-
ныя прыклады сінанімічных 
сінтаксічных канструкцый

Пісьмовыя адказы на пытанні 
па змесце вучэбнага тэксту; пад-
бор прыкладаў сінанімічных 
канструкцый, аналагічных вы-
карыстаным у тэксце; падбор да 
прапанаваных сінтаксічных кан-
струкцый сінанімічных (Яблыня, 
пасаджаная маім дзедам, што-
год прыносіць багаты ўраджай. — 
Яблыня, якую пасадзіў мой 
дзед, штогод прыносіць багаты 
ўраджай і да т. п.); сінтаксічны 
разбор простых і складаных 
сказаў

§ 20, практ. 215;
выпісаць з тво-
раў мастац-
кай літарату-
ры 5 сказаў 
з  д з е е п р ы -
мет нікавымі 
і дзее прыслоў-
нымі сло ва злу-
чэннямі, пада-
браць да іх 
сін так січныя 
сі нонімы
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101 Кантрольная тэ
ставая работа

1 Выявіць узровень засваення 
моўнай і маўленчай тэорыі, сфар - 
міраванасці моўных і камуні-
катыўных уменняў і навыкаў

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага (2 гадзіны)

102
103

Падагульненне і сіс - 
тэматызацыя выву-
чанага

2 Падагульніць і сістэматызаваць 
веды, удасканальваць уменні 
і навыкі па вывучаных раздзе-
лах і тэмах курса мовы. Зама-
цаваць уменні рабіць розныя 
віды моўнага разбору, мэта на-
кіравана і свядома ўжываць у 
вусным і пісьмовым маўленні 
моўныя адзінкі з улікам пэў най 
камунікатыўнай задачы. Раз - 
віваць граматычны лад маў -
лення, узбагачаць слоўнікавы 
запас, удасканальваць культуру 
маўлення

Адказы на кантрольныя пытан-
ні, выкананне кантрольных за - 
данняў; спісванне тэксту з устаў- 
кай прапушчаных літар; вы-
пісванне з тэксту назоўнікаў роз - 
ных разрадаў; выпраўленне па-
мылак ва ўжыванні дзеепры-
слоўяў і дзеепрыслоўных слова-
злучэнняў; падрабязны пераказ 
тэксту; выкананне тэставых за-
данняў

Практ. 231

104
105

Рэзервовыя гадзіны 2
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