
Адказы і каментарыі
1.

Слишком ранний Заранні
Слишком молодой Замалады
Слишком большой Завялікі
Слишком тесный Зацесны
Слишком узкий Завузкі 

Каментарый.  Часта словы безэквівалентнай лексікі ўтвараюцца з дапамогай
аднатыпных прэфіксальных фармантаў. У нашым выпадку гэта прыстаўка за-.

2.
Назва занятка Месяц 

Окончание жатвы Дажынкі Верасень
Начало пахоты Заворыны Красавік
Окончание косьбы Дакоскі Летнія  месяцы

(чэрвень,  ліпень,
жнівень)

Сбор женщин для прядения Папрадкі/попрадкі Лістапад,  снежань,
студзнь,  люты,
сакавік 

Начало косьбы Закоскі Летнія  месяцы
(чэрвень,  ліпень,
жнівень)

Первый  выгон  скота  после
зимы

Запаскі Красавік

Заготовка сена Сенаванне Летнія  месяцы
(чэрвень,  ліпень,
жнівень)

Каментарый.  Сена  неабходна  было  нарыхтоўваць  усё  лета,  таму  за  сезон
магло  быць  3—4  укосы.  Попрадкамі  ж  жанчыны  займаліся  доўгімі  асеннімі  і
зімовымі вечарамі, калі не было ўжо працы ў полі ці агародзе.

3. 
А) Студзень хаты студзіць — рана гаспадароў будзіць.
Б) Мокра ў маі — будуць пышныя караваі.
В) У лістападзе кладзі капусту ў кадзі.
Г) Кожная хата ў жніўні багата.
Д) Ліпень косіць і жне, доўга спаць не дае.
Е) Студзень зіму пачынае, а год сканчае.
Ж) Прыйдзе люты — спытае, як абуты.
З) Кастрычнік ходзіць па краю ды гоніць птушак з гаю.
І) Сакавік дрэвам сок пускае.
К) Студзень пагодны — будзе год плодны.
Л) Сонейка ў красавіку на лецейка коціцца.
М) Май зямлю грэе, а сіверам вее.
Н) Чэрвень не гуляе — ураджай люляе.
О) Як настаў верасень, дык туман кожны дзень.

1



П) У лістападзе гола ў садзе.
Р) Чэрвень сухі — плюнь на баравікі.
С) Што ў полі ўродзіць, жнівень знаходзіць.
Т) Кастрычнік зямлю беліць, а лес залоціць.
4. Пячонік, смажэнікі,  пячыста,  акавіта,  булён,  вантрабянка,  груца,  зацірка,

камы, панцак, дранік, верашчака.
Каментарыі: 
пячонік — бульба, запечаная на агні;
смажэнікі — смажаная бульба;
пячыста — страва з вялікіх кавалкаў мяса, запечаных на агні;
акавіта — гарэлка, настоеная на каранях;
булён — запраўлены салам бульбяны суп;
вантрабянка — каўбаса з вантробаў;
груца — каша з ячных круп;
зацірка — поліўка з мукі на вадзе ці на малацэ;
камы — тоўчаная бульба;
панцак — ячны суп;
дранік — аладка з дранай бульбы;
верашчака — вадкае мучное цеста з мясам, каўбасой, прыправамі.  
5. Ксеня чула, што яе шукаюць усім класам, але сіл адазвацца (падаць голас)

у яе не было ( І спр.).
Думка аб тым, што ў былым панскім садзе закапаны скарб, так і  не давала

спакою Сцёпку (ІІ спр.). 
За дзень вада ў вядры, што стаяла ля печы, добра пацяплела (ІІ спр.). 
Суседзі  проста  дзіву  даваліся,  як  гэта  дзяўчына  за  дзень  паспявала

ўпраўляцца па гаспадарцы (ІІ спр.).
Завязкі  на старым уборы даўно  ледзве трымаліся,  ды і вышыўкі шмат дзе

ўжо неставала (ІІ спр.).
Міхаліна яшчэ не даіла каровы, таму крупнік давялося толькі злёгку забяліць

малаком (ІІ спр.).
Важны  адвакат  ужо  і  забыўся,  як  некалі  вадзіў  кампанію з  гарадскімі

гандлярамі (І спр.).
Ад такой пільнай увагі да сябе спадарыня зусім адчула сябе няёмка (І спр.).
Хлопцы ў куце старой хаты ўвесь вечар сабе перагаворваліся (І спр.). 
Дзень быў ясны, пагодны, самы час энергічна ўзяцца за працу ў полі (І спр.). 
Пасля зімы Мікіта добра ўжо чытаў па складах дзедаву кнігу (І спр.).
6. Каментарыі.
Маршалак — кіраўнік дваранства ў пэўнай мясцовасці.
Маршал — ваеннае званне генеральскага складу.
Паляўнічы — той, хто палюе на звера ці птушку.
Паплаўнічы — вартаўнік поля.
Вочап — жардзіна, да якой прымацавана калодзежнае вядро.
Вочапка — ручка вядра, бідона.
Насцеж — поўнасцю адчынены.
Наўсцяж — на ўсе напрамкі.
Ганок — невялікі плыт.
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Ганак — вонкавая прыбудова да хаты, праз якую ажыццяўляецца ўваход.
7. Каментарыі.
Брама — вароты ў двор, крытыя зверху.
Весніцы — варотцы з двара ў гародчык ці поле.
Гладыш — гліняны збанок без ручкі (гладкі).
Гляк — гліняны збанок з вузкім горлам і шырокім дном.
Лоўж — куча галля.
Крушня — куча камянёў.
8. Каментарый: слова “ўгодкі” мае значэнне “год пасля смерці ці гібелі”.
9. 

Тлумачэнне
Крынічышча, млынарышча, 
пшанічышча

Крынічышча  —  месца,  дзе  зараз б’е  крыніца.
Млынарышча  —  месца,  дзе  раней быў  млын.
Пшанічышча — месца, дзе раней расла пшаніца

Ячнішча, азярышча, грыбовішча Ячнішча  —  месца,  дзе  раней  рос  ячмень.
Азярышча  —  месца,  дзе  раней было  возера.
Грыбовішча — месца, дзе  сёлета нарасло шмат
грыбоў

Верасовішча, бульбянішча, 
канаплянішча

Верасовішча — месца, дзе заўсёды расце верас.
Бульбянішча — месца, дзе  раней расла бульба.
Канаплянішча — месца, дзе раней раслі каноплі

10. 
1. Прысвятак. 2. Сухмарак. 3. Пахватны. 
11. 

Юрый Пятро Язэп Мікола Вінцусь Ігнат

Каморніцтва Грабарства Страхарства Камінарства Алейніцтва
Стальмарств
а

 
12. Воглы (прыметнік) — вільготны;
пагатоў (прыслоўе) — тым больш;
тандэтны (прыметнік) — танны, недарагі;
наўсцяж (прыслоўе) — ва ўсіх напрамках.
13. 

Кусочек хлеба Скібка хлеба

Кусочек сала Скрылік сала

Кусочек бумаги Шматок паперы
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Кусочек пирога Кавалак пірага
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